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Deze bijdrage is het verslag van een bespreking in de monitoring
groep. Dergelijke besprekingen worden, behalve door de gene die 
het onderwerp introduceert , niet voorbereid door de deelnemers: 
men spreekt op grond van zijn eigen opvattingen en ervaringen, 
niet op grond van bijvoorbeeld nadere literatuurstudie. Op die 
wijze worden de voorwaarden geschapen voor onderlinge toet
sing op basis van concrete gegevens en directe reacties, waarmee 
de dagelijkse praktijk van de huisarts zoveel mogelijk wordt 
benaderd. 

Inleiding 

Op het rijk geschakeerde palet van de 
huidaandoeningen nemen de schimmel
infecties een bijzondere plaats in. Zij 
vormen immers een groep huidafwijkin
gen die voldoen aan de criteria van een 
"echte" ziekte . Het postulaat van Koch 
is er in beginsel op van toepassing. Er is 
steeds sprake van een bekende verwek
ker die gekweekt kan worden. De afwij
kingen staan in een direct verb and tot 
het agens en er is sprake van overdraag
baarheid, waarna het ziektebeeld gere
produceerd wordt. Tenslotte staan cau
saal werkende therapieen ter beschik
king. Paradoxaal is dat desondanks 
huidaandoeningen door schimmels in 
de huisartsgeneeskunde een heel ande
re plaats innemen dan andere infec
tieziekten zoals een tonsillitis, een 
steenpuist, roodvonk of mononucleosis 
infectiosa. Huisartsen hebben bij schim
melaandoeningen geen hoge hoed op 
van de verschillende diagnostische labo
ratoriumtechnieken, zomin als zij met 
veel vertrouwen rekenen op snelle ge
nezing van deze ziekte, die soms zonder 
geneeskundig . handelen spontaan ver
dwijnt en soms, ondanks behandelen, 
persisteert of recidiveert. Er zijn veel 
mensen die aantoonbare schimmelin
fecten hebben en die daarvoor nimmer 
om geneeskundige hulp vragen. Daar
naast zijn er talrijke sporen- en schim
meldragers zonder subjectieve 
klachten. 

Wanneer een patient met een schimmel
infectie eenmaal de huisarts om hulp 

(1981) huisarts & praktijk 5, 32 

vraagt, kan men verwachten dat er spra
ke zal zijn van een be1angrijke spreiding 
in de vorm en de inhoud van het huis
artsgeneeskundig handelen. Het moni
toringproject vormt een goede ambian
ce om ons een oordeel te vormen over 
de aard van het huisartsgeneeskundig 
handelen bij deze aandoening en daar
aan eventueel toetsing te koppelen. * 

Toetsing in bet monitoringproject 

De gebruikelijke gang van zaken bij 
toetsing in de monitoringgroep is als 
voIgt. Een of meer leden werken een 
gezamenlijk gekozen onderwerp nader 
uit met behulp van door de computer 
geproduceerde informatie. Vervolgens 
wordt 'in een vergadering van de groep 
het onderwerp nader uiteengezet en 
toegelicht zodat aile deelnemers infor
matie over elkaars handelen krijgen. In 
de daarop volgende discussie wordt in 
eerste instantie geprobeerd opheldering 
te krijgen over de achtergronden van de 
gesignaleerde verschillen. Pas daarna 
wordt gezocht naar de mogelijkheid om 
tot een zekere normering van het huis
artsgeneeskundig handelen in dat bij
zondere geval te komen, waarna even
tueel afgesproken kan worden dat leden 
proberen in de toekomst op een andere 
manier te werk te gaan. 
In dit geval zijn de dermatomycosen 
(ICHPPC-rubriek 024) gekozen om te 
bespreken. 

• Zie voor een uitvoerige bespreking van het moni
toringproject Lamberts. 

Diagnostische criteria 

De eerste stap is gevormd door een 
discussie over de criteria die de verschil
lende huisartsen hanteren bij het stellen 
van de diagnose. De eerste huisarts die 
aan het woord kwam, legde de nadruk 
op het ringvormige van de afwijkingen, 
op de voorkeursplaatsen en op het feit 
dat hij eigenlijk alles een dermatomyco
se vindt waarvan hij denkt dat micona
zol zal helpen. De volgende huisarts 
vond van zichzelf dat hij er weinig ver
stand van had en dat er bij hem vooral 
sprake was van een verlegenheidsdia
gnose of een diagnose die hij in tweede 
ins tan tie stelde. De derde huisarts 
werkte in detail de voorkeursplaatsen 
af. Hij beschreef het aspect van de af
wijking op de verschillende plaatsen ge
detailleerd en vond dat hij vooral "ge
voelig" was voor monilia-infecties. Be
halve de ringvormige afwijkingen vond 
hij het optreden van schilfers van be
lang. Vervolgens noemde een van de 
deelnemers het soms bestaande., ,opge
worpen walletje" aan de grens van de 
afwijking, een nattend asp~ct dat soms 
optreedt, en de belangrijke voorkeur 
voor huidplooien. Daarop steldeeen 
ander dat hij juist in eerste instantie van 
een dermatomycose uitgaat - het is een 
huidafwijking die hem in beginsel hoop
vol stemt - en hij stelt de diagnose ei
genlijk nooit per exclusionum maar bij 
voorkeur "per inclusionum", een afwij
king met omgekeerde bewijslast dus ei
genlijk. Hij kon zich verenigen met de 
voorkeursplaatsen, de schilfers, de rin
gen en het soms nattende aspect. Een 
volgende deelnemer sloot zich daar 
goeddeels bij aan, noemde vooral de 
nagelafwijkingen, die erg hinderlijk 
kunnen zijn, en bracht naar voren dat 
ook voor hem net als voor de eerste 
huisarts het effect van miconazol een 
diagnostische betekenis heeft. 
De betekenis van de ringvorm werd 
door een aantal deelnemers nogal gere
lativeerd: ze komen weI voor, maar zo 
belangrijk is dat vaak niet . Het genezen 
van de afwijking vanuit het centrum met 
de daarbij optredende schilfering kan 
belangrijk zijn. Iemand stelde vervol
gens dat alles wat niet binnen veertien 
dagen duidelijk op een antimycotische 
behandeling reageert, praktisch gespro
ken weI iets anders zal zijn. Als een 
nieuwe Hamlet citeerde een ander zijn 
opvatting Is het een teen of is het geen 
teen? Tenen zijn voor hem altijd schim
mel, niet-tenen zijn het soms. Ook hij 
beleed z'n voorliefde voor miconazol in 
aile beschikbare afleveringsvormen 
voor uitwendige behandeling. 



Tenslotte concludeerde de groep dat het 
nattende aspect van schimmelinfecties 
niet zo vaak voorkomt en dat het niet 
juist is om iedere afwijking op een voor
keursplaats, met schilfers, roodheid of 
verkleuring, en eventueel een ringvorm, 
schimmel te noemen, zonder een nader 
bewijs. Evenmin yond men het juist om 
het effect van miconazol als diagnosti
cum te hanteren, waarbij men wei wil 
toegeven dat het effect op de afwijking 
van verschillende antimycotica van be
lang is bij een eventuele heroverweging 
van de diagnose. Bij twijfel aan de dia
gnose dient het bestaan van een eczeem 
ex aequo overwogen te worden. 
Een schimmelkweek en een KOH-pre
para at - van de Woodse lamp wordt 
helemaal niet meer gerept - behoren in 
beginsel wei tot het huisartsgeneeskun
dig arsenaal, doch in de praktijk wordt 
er praktisch nooit gebruik van gemaakt. 
Slechts twee deelnemers zenden af en 
toe - en dan vooral bi j nagelafwi jkingen 
- materiaal op voor een schimmel
kweek. Zo'n kweek achten zij een voor
waarde voor een langdurige behande
ling met griseofulvine per os. Geen van 
de deelnemers achtte zich in staat op 
staande voet een betrouwbaar KOH
preparaat als demonstratie te vervaardi
gen uit een - zonder twijfel in de moni
toringgroep aanwezig - schimmelinfect. 
De meesten maken bij tijd en wijle ge
bruik van een plaatjesboek. Een verwij
zing in eerste instantie naar een derma
toloog vindt bijna nooit plaats. 

DifTerentiele diagnostiek 

Bij de bespreking van de differentiele 
diagnostiek kwam naar voren dat een 
intertrigo en een erythrasma altijd als 
schimmel worden beschouwd, tenzij er 
aanleiding is om aan iets anders te den
ken. De eczemen, hoe dan ook gedefi
nieerd en opgesplitst, komen vaak in 
aanmerking voor de differentiele dia
gnostiek. Pityriasis rosea neemt een ge
heel eigen plaats in; na de eerste vier tot 
zes weken van het bestaan van de afwij
king ontstaat behoefte aan een andere 
diagnose. Het granuloma anulare wordt 
slechts weinig gezien en dan nog zelden 
in de tekstboekvorm; het kan in de dif
ferentieie diagnose echter overwogen 
worden. Veel duidelijker is men over de 
psoriasis (guttata); ook hier speelt de 
tijdsfactor een belangrijke rol. 
Scabies werd niet aanvaard als een af
wijking die in de differentiele diagnose 
een belangrijke rol speelt. De overige, 
in de huisartspraktijk zeer zelden voor
komende huidafwijkingen zijn niet van 
praktisch belang bij de differentiele dia-

Voorkeursplaatsen. 

gnose in de eerste twee tot vier weken. 

Therapie 

Bremer en Suurmond toonden in 1967 
aan dat er grote verschillen bestaan tus
sen huisartsen ten aanzien van de thera
pie van huidaandoeningen. In het moni
toringproject komen dergelijke ver
schillen eveneens duidelijk naar voren. 

Bij het coderen van de therapie kunnen 
symptomatische en causale farmacothe
rapie onderscheiden worden. Er be
stond echter verschil van opvatting over 
wat bij schimmelaandoeningen nu pre
cies verstaan wordt onder symptomati
sche c.q. causale farmacotherapie. Een 
aantal leden van de groep was van me-

Is het een teen of is het geen teen? 

ning dat de toepassing van antimycotica 
als miconazol en clioquinol - in welk 
vehiculum dan ook - bij de behandeling 
van huidziekten als symptomatisch kan 
worden beschouwd. Anderen daarente
gen vonden dat, wanneer men van me
ning is dat het gebruik van chloramphe
nicol oogdruppels als een causale farm a
cotherapie wordt aangemerkt, ook een 
creme met een antimycoticum als causa
Ie farmacotherapie moet worden be
stempeld. 
Onder de symptomatische farmacothe
rapie kwamen unguentum Whitfield en 
de "zalf van Jeanne" naar voren. Een 
van de huisartsen heeft met de plaatse
lijke apotheek een afspraak over een 
tweetal zalven, die door een reeds lang 
overleden dermatoloog zijn samenge-
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Pityriasis versicolor en geen pityriasis rosea. 

steld. De apotheker kent de samenstel
ling (de huisarts niet) en verstrekt de 
zalven op basis van een simpele aandui
ding op het recept: voetenzalJ of man
gaanzalJ. 
Het gebruik van griseofulvine per os 
wordt door de meeste huisartsen met 
terughoudendheid toegepast, en bij na
gelinfecties aileen na een positieve 
kweek. Een ieder meende dat in dat 
geval van causale farmacotherapie spra
ke was. Ongeveer de helft van de deel
nemers beperkt de behandeling van 
schimmelaandoeningen tot het voor
schrijven van miconazol in de verschil
len de afleveringsvormen. Zij waren van 
mening dat hiermee het gemak van de 
patient zowel als van de huisarts ge
diend was. 

Daarnaast geeft men in het algemeen 
oppervlakkige hygienische adviezen, 
waarbij de geringe besmettelijkheid in 
het gezin wordt benadrukt. 
De hierop volgende discussie richtte 
zich op het niet geringe prijsverschil 
tussen de ouderwetse cremes, zalven en 
tincturen en de moderne, uitwendige 
antimycotica. De praktische bezwaren 
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voor de patient van clioquinol bevatten
de middelen en allerlei vettige zalven 
zijn duidelijk. Het gemak en de estheti
sche voordelen van bijvoorbeeld mico
nazolcreme vonden tens lotte genade bij 
de meerderheid van de groep. Een gro
ter verschil van mening bestond over het 
voorschrijven van hydrocortisoncreme 
cum clioquinol 3%. Hier zou immers 
het toepassen van hydrocortison tot een 
fuiminante uitbreiding van de schimmel
aandoening of een huidinfect aanlei
ding kunnen geven. Na veel nadenken 
werden op grond van ongeveer 130 huis
artsen-reminiscentiejaren twee gevallen 
naar voren gebracht waarin ontegenzeg
gelijk een nadelig effect van hydrocorti
soncreme was waargenomen. In een ge
val was een luiereczeem bijzonder lelijk 
geworden, terwijl in het andere geval 
een vingerafwijking duidelijk .was ver
slechterd. Het min of meer routinema
tig voorschrijven van hydrocortisoncre
me FNA cum clioquinol kan tenslotte 
bij een belangrijk deel van de groep 
genade vinden. 
Salicyl en ureum kunnen, net als unde
cyleen en kaliumpermanganaat, in som
mige gevallen gebruikt worden. 

Vervolgens is gekeken in hoeverre de 
door de groepsleden naar voren ge
brachte opvattingen over het eigen han
delen ook overeenkomen met de feite
lijke situatie (tabel 1). Grote overeen
stemming bleek te bestaan tussen het 
zeer gering aantal onderzoeken - kwe
ken en KOH-preparaten - dat is ver
richt en wat door de huisartsen werd 
verwacht. Anders ligt dit ten aanzien 
van de therapie. Er bleek veel minder 
vaak een advies of patienteneducatie te 
zijn gescoord dan de huisartsen hadden 
gedacht. Bij vier huisartsen bleek het 
idee als zouden zij weinig of nooit causa
Ie farmacotherapie geven, ge!ogenstraft 
te worden door de feitelijke uitkom
sten. Bijna iedereen geeft vooral causa
Ie farmacotherapie. Het aantal gevallen 
waarin helemaal geen therapie is gege
yen, loopt per huisarts uiteen en komt 
niet overeen met wat de meeste huis
arts en verwachtten. Met name de twee 
huisartsen die meenden dat zij nimmer 
therapie achterwege lieten, kwamen be
drogen uit. 

Frequentie van dermatomycosen 

Ook gelet op de verschillen in leeftijds
opbouw, blijkt het voorkomen van de 
diagnose dermatomycose in de verschil
lende praktijken sterk uiteen te lopen 
(tabeI2). be mate van zekerheid vari
eert eveneens aanzienlijk. Duidelijk is 
dat aile leeftijdsgroepen meedoen. 
De uitschieter van huisarts P, die ruim 
tweemaal zovee! diagnosen scoort als 
ieder ander, was aanleiding tot een na
dere analyse. De groep was het ermee 
eens dat hij intertrigo als mycose ziet. 
Zelf yond P achteraf - hij lichtte 153 
kaarten uit zijn kaartsysteem om te re
construeren waar zijn "overmaat" zat
dat het wellicht beter was geweest als bij 
vijfenvijftig vrouwen en zeven mannen 
in eerste ins tan tie een vorm van eczeem 
was gescoord (diagnosen 212, 213, 214), 
in plaats van een dermatomycose. Ken
nelijk gebruikt deze huisarts de diagno
se per inclusionum in plaats van per 
exclusionum. Maar zelfs na deze correc
tie houdt hij de hoogste prevalentie van 
aile praktijken, gekoppeld aan een hoge 
zekerheidsgraad. 

Het valt op dat in twee gevallen (huis
artsen C en V + X) het promillage dia
gnosen waaraan het epitheton onzeker 
wordt gekoppeld, betrekkelijk groot is, 
mede gelet op het promillage zekere 
diagnosen. Andere huisartsen hebben 
kennelijk een groter gevoel van zeker
heid over de diagnose, terecht of ten 
onrechte. 



Ook de percentages herhalingscontac
ten (tabell) lopen sterk uiteen. Er lijkt 
geen relatie te zijn met de mate waarin 
men al dan niet zeker over de diagnose 
is. 
Onafhankelijk van de vraag of de diag
nose zeker is en onafhankelijk van het 
aantal herhalingscontacten blijken in 
een aantal praktijken mannen het me est 
met een schimmelinfect op het spreek
uur van de huisarts te komen. Deze 
bevinding is in overeenstemming met de 
observaties van Hodgkin, Oliemans en 
de Engelse Morbidity statistics. 

Tenslotte is beoordeeld in welke mate 
de verschillende huisartsen voor schim
melinfecties een beroep doen op een 
specialist. Het blijkt dat het verwijsper
centage bij deze huidziekte, vergeleken 
met de overige huidziekten, laag ligt: in 
2,9 procent van aile contacten in plaats 
van 6,1 pro cent voor aile huidziekten 

tezamen. Het valt op dat een der huis
artsen - G - erg veel verwijst voor der
matomycosen. Hij voelt zich inderdaad 
weinig "senang" bij deze afwijking en 
meent dat zijn patienten beter af zijn bij 
een dermatoloog. Gezien echter het ge
drag van de overige huisartsen ziet hij 
geen aanleiding meer om zijn gedrag 
voort te zetten en hij neemt zich voor 
mensen met een schimmelinfect niet 
dan in uitzonderlijke gevallen te ver
wijzen. 

Beschouwing 

De bespreking van dermatomycosen 
aan de hand van concrete informatie 
door de leden van de monitoringgroep is 
een prototype van een manier van toet
sen. Er zijn grote verschillen in profes
sioneel handelen, die voor de groep 
goeddeels aanvaardbaar zijn wanneer 
eenmaal inzicht in ieders overwegingen 

is verkregen. Ook blijken er verschillen
de concrete toetsingselementen aange
wezen te kunnen worden. 
Ten aanzien van de therapie geldt dat 
een aantal leden zich voorneemt wat 
minder psychastheen te zijn bij het 
voorschrijven van de moderne antimy
cotica, die in een elegante en patient
vriendelijke vorm beschikbaar zijn. Ie
dereen heeft weliswaar de mond vol van 
de prijs van allerlei geneesmiddelen, 
doch het is nog maar de vraag of het bij 
herhaling voorschrijven van in de prak
tijk weinig effectieve geneesmiddelen, 
die ook de patient nog eens allerlei last 
bezorgen, zoveel goedkoper is. Daar 
staat tegenover dat andere groepsleden, 
die met name miconazol in aile afleve
ringsvormen hanteren bij iedere schim
melaandoening of als "diagnosticum", 
bereid zijn hun voorschrijfgedrag in dit 
opzicht te herzien. Overigens wist geen 
van de aanwezigen hoe duur een schim-

Tabell. Het handelen van de afzonderlijke huisartsen bij schimmelinfecties. Percentages van aile contacten met een dermatomycose. 

Therapie Huisartsen Totaal Totaal aile 
huidziekten 

A C G H P R S V X 

Geen therapie 15,9 14,6 13,2 7,6 8,0 13,6 4,7 20,0 7,4 4,4 11,0 22,8 
Symptomatische 
farmacotherapie 15,9 4,9 7,9 40,9 38,0 74,7 7,5 20,0 14,8 46,7 36,4 45,2 
Causale farmacotherapie 66,7 80,5 78,9 47,0 54,0 11,7 87,5 60,0 77,8 44,8 51,6 15,8 
Advies/patienteneducatie 3,2 4,5 0,6 20,0 3,7 8,9 2,6 8,5 
Herhalingscontacten 33,3 4,9 26,3 33,0 32,1 26,6 20,3 30,1 33,3 25,0 27,4 25,6 
Verwijzingen specialist 1,6 10,5 4,5 4,0 1,3 3,1 3,7 2,9 6,1 

Tabel2. Prevalentie van zeker en onzeker gediagnostiseerde schimmelinfecties, per leeftijdsgroep. 

Huis- Zekerl Leeftijdsgroepen Totaal Percentage 
artsen onzeker prevalentie mannen 

0-10 11-20 21-30 31-50 51-70 71-100 

A zeker 23 18 26 31 27 20 25 
73,0 onzeker 15 6 5 4 

C zeker 11 19 8 14 5 10 44,1 
onzeker 8 14 15 8 2 5 10 

G zeker 5 17 32 17 13 4 15 44,7 onzeker 5 4 2 
H zeker 6 13 31 13 21 7 16 

34,8 
onzeker 2 9 3 6 4 

J zeker 10 14 6 19 12 8 13 
42,2 onzeker 14 6 2 4 

P zeker 33 41 61 36 75 59 53 
33,3 

onzeker 5 4 4 2 2 
R zeker 23 22 28 15 9 5 16 

58,7 
onzeker 14 4 1 3 2 

V+X* zeker 9 10 14 3 5 8 57,1 
onzeker 4 4 13 4 4 1 5 

Totaal zeker 10 16 25 18 22 13 18 
48,3 onzeker 5 4 7 4 4 2 4 

* V en X vormen een associatiepraktijk, zodat slechts een prevalentie vastgesteld kan worden. 
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melkweek is, zodat de kosten daarvan 
niet af te wegen waren tegen de gemid
delde kosten van een behandeling gedu
rende een aantal weken van een waar
schijnlijke schimmelinfectie. Tenslotte 
was een tweetal leden van plan vaker 
dan tevoren gebruik te maken van de 
ouderwetse cremes en pasta's. 
Een der huisartsen yond dat hij zijn 
classificeergedrag ten aanzien van der
matomycosen diende te verbeteren en 
nam zich voor met name in twijfelgeval
len geen gebruik meer te maken van 
ICBPPC-rubriek nr 24, doch bij voor
keur uit te wijken naar de eczemen. Een 
huisarts is van plan patienten met een 
huidaandoening door schimmels vaker 
terug te bestellen zodat hij meer inzicht 
in het natuurlijk beloop van de afwij
king kan krijgen. Hij was sceptisch over 
de verwachting, dat door schimmels ver
oorzaakte huidafwijkingen in de meeste 
gevallen voor het oog verdwijnen na een 
adequate behandeling van twee tot vier 
weken. Tenslotte was de enige huisarts 
die ontevreden was met zijn verwijsge
drag naar de specialist, van plan om 
hierin verandering aan te brengen. 
De bespreking overziende was men van 
mening, dat in de overgrote meerder
heid van de gevallen een schimmelinfec
tie van de huid geen ernstig gezond
heidsprobleem vormt en dat er een gro
te vrijheid bestaat om samen met de 
patient te komen tot een keuze uit de 
beschikbare middelen. 
Tenslotte is een van de onderdelen van 
het huisartsgeneeskundig handelen di
rekt gekoppeld aan de therapietrouw 
van de patient. Daarover biedt het mo
nitoringproject weinig feitelijke infor
matie, doch de groep is in meerderheid 
weinig hoopvol gestemd over de kans 
dat de patient met een schimmelinfect 
na een week nog steeds bereid is zijn 
inmiddels opklarende plekken een paar 
keer per dag in te smeren. 
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Impetigo ... daf zie je zo 
Vit de Projectgroep Maarn-Scherpenzeel* 

Tijdens de eerste drie maanden van dit jaar heeft een aantal 
hui art en uit het centrum Amersfoort en omstreken zich gebo
gen over de huidaandoening impetigo. Dat gebeurde aan de hand 
van de door het N.H.G. gerntroduceerde projectmethode. Het 
volgende verslag geeft een overzicht van de resultaten en bevat 
tevens een uitvoerige impre sie van het project als methode om 
binnen een greep huisartsen in te gaan op de huisartsgeneeskun
dige aspecten van een aandoening. 

Inleiding 

Sinds de start in 1964 komen ongeveer 
twintig huisartsen uit Achterveld, Leus
den, Maarn, Renswoude, Scherpenzeel 
en Woudenberg twee keer per maand 
bij elkaar om als nascholingsgroep via 
verschillende methoden bezig te zijn 
met de huisartsgeneeskunde. Zelf 
noemt men zich als groep de "Schim
melclub" naar het hotel waar de bijeen
komsten plaatsvinden. 
Eind 1980 heeft het N.H.G. op uitnodi
ging van deze groep het Projectenplan 
gei'ntroduceerd. Hierna is besloten twee 
groepen te vormen die elk een project 
zouden gaan doen. De redactiecommis
sie van huisarts en wetenschap deed, in 
verband met deze aflevering van huis
arts & praktijk, het verzoek impetigo als 
onderwerp te nemen. Daarop is een van 
beide groepen in hoog tempo aan de 
slag gegaan, en wei drie maanden lang 
eens per veertien dagen tijdens een bij
eenkomst van twee uur. Daarbuiten 
maakten de deelnemers nog wat voor
bereidend "huiswerk". 
De impetigo-projectgroep bestond uit 
zeven huisartsen en een artsassistent; 
deze deelnemers waren afkomstig uit 
Maarn en Scherpenzeel. Aan de zes bij
eenkomsten die tijdens het project wer
den gehouden, is tevens deelgenomen 
door de projectenmedewerkster van het 
N.H.G. Dit gebeurde deels op eigen 
verzoek, om te kunnen volgen hoe de 

* Deelnemcrs waren L. Busscmaker, J, S, D. Mul
der, M. Pon, S. P. Reijneker, J. R. Rozendaal. 
J. A. Slappendel en E. D. van der Snoek, allen 
huisarts, bcnevens M. Mastboom, arts-assistent, en 
mevrouw J. S. E. Vriesema, projectenmedcwerk
stcr N,H.G, 

nog in ontwikkeling verkerende pro
jectmethode in de praktijk bleek te vol
doen, deels op verzoek van de project
groep zelf. Tijdens de zes vergaderingen 
rouleerden de functies van voorzitter en 
notulist. De opkomst was goed: aIleen 
in verband met ziekte of vakantie liet 
een enkeling soms verstek gaan, 

Het Projectenplan 

Het Projectenplan zoals het N,H.G, dat 
heeft uitgewerkt, komt er in het kort op 
neer, dat een groep huisartsen volgens 
een methode met een tamelijk strakke 
structuur in een aantal bijeenkomsten 
een specifiek huisartsgeneeskundig on
derwerp bij de kop pakt. De belangrijk
ste vraag daarbij luidt: wat is voor een 
huisarts van belang om te weten en te 
kunnen wanneer een bepaald verschijn
sel zich voordoet in de praktijk? 
Tijdens de eerste bijeenkomst hebben 
de deelnemers onder woorden gebracht 
wat zij zelfvan het project verwachtten. 
De meesten waren benieuwd of er on
derlinge verschillen in benadering uit 
zouden rollen, Een belangrijke doe 1-
stelling bleek inzicht krijgen in de werk
wijze van anderen. Een enkeling zou 
willen dat de projectbenadering het be
staan van een veelheid van individuele 
stokpaardjes zou doorbreken en tot 
meer uniformiteit zou leiden, Het ver
duidelijken van het specifieke van de 
huisartsgeneeskunde stond daarbij cen
traal. Daarnaast hoopte men dat het 
project gelegenheid zou geven om via 
deze vorm van nascholing ervaring op te 
doen in groepsfunctioneren, De pro
jectmatige aanpak hood daarvoor, zo 


