
WERKGROEP PREVENTIE 

In aansluiting op het aan 'preventie' gewijde 
wetenschappelijke congres droeg het Ledencon
gres 1986 het NHG-bestuur op, nadere voorstel
len te doen over de te volgen gedragslijn_ Op 
verzoek van het Bestuur heeft de Werkgroep 
Preventie rich over deze problematiek gebogen_ 
Groepen van aandoeningen die aileen al door 
hun frequentie relevant zijn, dienen zich als 
eerste aan voor zinnige preventieve activiteiten. 
Hiertoe behoren de twee meest voorkomende: 
hart- en vaatziekten en kwaadaardige gezwellen. 
Vit de eerste groep koos de Werkgroep preven
tief handelen ten opzichte van cardiovasculair 
risico, in de vorm van adequate risico-registratie, 
opsporing en behandeling van verhoogde bloed
druk en beinvloeding van rookgedrag. Vit de 
tweede groep is een keuze gemaakt voor door de 
huisarts te ondememen preventieve activiteiten 
ten opzichte van mamma- en cervixcarcinoom, 
terwijl ook hier het rookgedrag zou kunnen 
worden opgevoerd. 

Het rapport wordt gevolgd door een reactie 
van het NHG-bestuur. 

De Werkgroep Preventie bestaat uit dr. 
J.A.E. van der Feen, R.P.H. Beijaert, arts, 
B.J.A.M. Bottema, arts en prof. dr. C. van 
Weel. 

Correspondentie: Werkgroep Preventie, 
Nederlands Huisartsen Genootschap, 
Postbus 14006, 3508 SB Utrecht. 
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Huisarts en preventie 
Advies van de Werkgroep Preventie aan het DB van het NHG 

Inleiding 

Het jubileum-congres van het NHG in 1986 was 
geheel gewijd aan preventie in de huisartsprak
tijk. Vitvoerig werd gediscussieerd over haal
baarheid, toelaatbaarheid en wenselijkheid van 
preventie activiteiten door de huisarts. De haal
baarheid kon onder bepaalde voorwaarden wor
den aangetoond; over de toelaatbaarheid en de 
wenselijkheid bestond geen eensluidende me
ning. 

In aansluiting op het wetenschappelijk congres 
droeg het Ledencongres 1986 het NHG-bestuur 
op, voorstellen te doen over de te volgen ge
dragslijn als de huisarts zou besluiten preven
tieve taken op zich te nemen, zoals die zijn 
neergelegd in het Basistakenpakket van de huis
arts. Op verzoek van het Bestuur heeft de Werk
groep Preventie zich over deze problematiek 
gebogen. De Werkgroep richt zich thans met het 
volgende advies tot het Bestuur. 

Overwegingen 

De Werkgroep he eft haar opdracht aldus geln
terpreteerd, dat allereerst moet worden aange
geven, aan welke basale voorwaarden moet wor
den voldaan, wit de huisarts een goede praktijk
voering ook in preventief opzicht kunnen realise
ren. Een adequate registratie, waarbij die risico
indicatoren, die uit (familie-)anamnese en/of 
onderzoek aan de huisarts bekend kunnen zijn, 
duidelijk en direct bruikbaar op de patienten
kaart zijn geregistreerd is hiervoor een belang
rijk hulpmiddel. Een dergelijke registratie, die 
bijvoorbeeld enerzijds het anamnestische risico 
op cardiovasculaire ziekten en bepaalde kwaad
aardige tumoren weergeeft, en anderzijds risico
indicatoren als verhoogde bloeddruk, verhoogd 
cholesterolgehalte of rookgedrag signaleert, is 
een onmisbaar uitgangspunt voor een praktijk
voering die gericht is op verantwoord en syste
matisch preventief handelen. 

Keuze van preventieve activiteiten 

Vit de voorbeelden die bij de registratie werden 
genoemd, kan reeds worden afgeleid in welke 
richting de voorstellen van de Werkgroep gaan. 
Groepen van aandoeningen die aileen al door 
hun frequentie relevant zijn, dienen zich als 
eerste aan voor zinnige preventieve activiteiten. 
Hiertoe behoren de twee meest voorkomende: 
hart- en vaatziekten en kwaadaardige gezwellen. 
Vit de eerste groep koos de Werkgroep preven
tief handelen ten opzichte van cardiovasculair 
risico, in de vorm van adequate risico-registratie, 
opsporing en behandeling van verhoogde bloed
druk en belnvloeding van rookgedrag. Vit de 
tweede, die der maligne tumoren, is een keuze 

gemaakt voor door de huisarts te ondernemen 
preventieve activiteiten ten opzichte van mam
ma- en cervixcarcinoom, terwijl ook hier het 
rookgedrag zou kunnen worden opgevoerd. 

De keuze voor bovengenoemde 'aandoenin
gen' berust niet aileen op het frequent voorko
men, maar ook op de ernstige consequenties, die 
ze met zich brengen. Bovendien is wetenschap
pelijk aangetoond of tenminste waarschijnlijk 
gemaakt, dat preventieve activiteiten op deze 
terreinen een gunstig effect hebben, waarbij in 
het algemeen de baten de kosten (c.q. nadelen) 
overtreffen, mits die preventieve handelingen op 
Juiste indicatie en op juiste wijze worden uitge
voerd. De - beperkte - keuze is tenslotte mede 
bepaald door het streven, zeker in den beginne, 
preventieve overbelasting te vermijden. 

De Werkgroep heeft een aantal voorstellen voor 
het Bestuur geformuleerd. Deze betreffen ach
tereenvolgens de registratie van de patientge
bonden informatie, van belang geacht voor zo
weI de primaire als de secundaire preventie, en 
voorstellen inzake de bijdrage van huisartsen aan 
primair en secundair preventieve activiteiten. 
Dit alles toegespitst op de eerder vermelde 'aan
doening'. 

Voorstel 1 - Registratie 

De Werkgroep adviseert het Bestuur te bevorde
ren dat binnen een bepaalde periode de huisarts 
beschikt over registratiemogelijkheden waarin 
gegevens van belang voor primaire en secundaire 
preventie eenduidig zijn terug te vinden. 

Toelichting 
Dat houdt in, dat: 
1 Elke huisarts beschikt over een leeftijd- en 
geslachtsregister van de gehele praktijkpopulatie 
dat periodiek wordt geactualiseerd. De nu snel 
van de grond komende automatisering kan hier
bij een belangrijk hulpmiddel zijn, doch is daar
mee niet onvoorwaardelijk verbonden. 
2 In het licht van de keuzen op ieder daarvoor in 
aanmerking komende patientenkaart de volgen
de informatie duidelijk herkenbaar moet zijn: 
• Inzake cardiovasculair risico: 
- belaste (familie-)anamnese; 
- voor dit risico relevante doorgemaakte ziekten 

en/of verricht onderzoek; 
- bloeddruk van een ieder ouder dan 30 jaar, 

niet eerder dan vijf jaar tevoren opgenomen; 
- rookgedrag. 
- cholesterolgehalte (indien bekend). 
• Inzake het risico op kwaadaardige tumoren: 
- belaste (familie-)anamnese; 
- beroepsanamnese; 
- op dit gebied doorgemaakte ziekten en/of 

verricht onderzoek; 
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- cervixuitstrijkje en mammografie, voor de 
daarvoor in aamnerking komende leeftijdklas
sen, in ieder geval niet ouder dan 3 jaar. 

Voorstel 2 - Seeundaire preventie 

De Werkgroep adviseert het Bestuur zodanige 
maatregelen te nemen dat elke huisarts actief zal 
deelnemen aan maatregelen, waarvan weten
schappelijk is aangetoond dat ze bijdragen aan 
een vroege opsporing en een werkelijke verbete
ring van de prognose (secundaire preventie) van 
cardiovasculaire aandoeningen en kwaadaardige 
tumoren. 

Toe6chting 
• Inzake cardiovasculair risico: 
- het ten minste eenmaal per vijf jaar meten van 

de bloeddruk bij een ieder ouder dan 30 jaar; 
- het vaststellen van hun risico-profiel van hy-

pertensieven. 
• Inzake het risico op kwaadaardige tumoren: 
participeren in het bevolkingsonderzoek gericht 
op de vroege opsporing van het mammacarci
noom. 

Voorstel 3 - Interventies 

De Werkgroep adviseert het Dagelijks Bestuur 
te bevorderen dat huisartsen actief intervenieren 
op geleide van de aanwezige positieve risico
indicatoren. 

Toe6chting 
Op geleide van de gegevens verkregen bij regis
tratie dient aandacht te worden gegeven aan de 
analyse van het mogelijke risico en dient de 
huisarts zodanige maatregelen te nemen dat de 
kans op het werkelijk ontstaan van de ziekte of 
aandoening afneemt. 
• Inzake het cardiovasculair risico: hierbij kan 
men denken aan bemvloeding van het rookge
drag, behandeling van hypertensie etc. 
• Inzake het risico op kwaadaardige tumoren: 
bei"nvloeding van het rookgedrag, maatregelen 
gericht op de compliance voor het bevolkingson
derzoek op baarmoederhalskanker en mamma
carcinoom inclusief de follow-up daarvan. 

Uitvoering 

Voor deze onderdelen zouden naar de mening 
van de Werkgroep aparte standaarden moeten 
worden ontwikkeld. 

De leden van de Werkgroep zijn desgewenst 
bereid, aan de totstandkoming hiervan en de in 
aansluiting hierop zo nodig te ontwikkelen des
kundigheidsbevorderingspakketten, bij te dra
gen. Enig voorwerk op deze terreinen is reeds 
door de Werkgroep verricht. 
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Conelusie 

De Werkgroep hoopt met dit advies het NHG
bestuur enig basismateriaal voor bevordering 
van preventief handelen door de huisarts te 
hebben aangereikt, van waaruit tot ontwikkeling 
van dit gebied kan worden gekomen. -

Reactie van het NHG-bestuur 

Het NHG-Bestuur dankt de Werkgroep voor 
deze notitie die weer een stap betekent op het 
moeilijke terrein van de formulering van de 
preventieve taken van de huisarts. Het Bestuur 
onderschrijft het belang van de aanbevelingen 
rond de registratie. Minimum-eisen te stellen 
aan de registratie zijn onder meer noodzakelijk 
om te komen tot risico-profielen per patient. Het 
Bestuur beveelt hetgeen de Werkgroep zegt over 
de registratie van harte in uw aandacht aan. Het 
is verheugend dat in het najaar van 1988 een 
NHG-Werkgroep Registratie is gestart met de 
ontwikkeling van een Standaard Medische Ver
slaglegging. 

Binnen het Bestuur van het NHG is nog geen 
eenstemmigheid over in hoeverre de keuze voor 
actieve opsporing en actieve interventies daad
werkelijk moet worden ondersteund. Ook tij
dens het NHG-congres over Preventie in 1986 
kwam de verdeeldheid over actieve opsporing 
duidelijk tot uiting. In de komende periode zal 
nader onderzoek moeten uitwijzen of de voor
standers van de actieve opsporing het gelijk aan 
hun kant hebben. 

De leden van de Werkgroep Preventie hebben 
het Bestuur aangeboden actief mee te werken 
aan de ontwikkeling van (deel)standaarden op 
het gebied van de preventieve taken van de 
huisarts. Het Bestuur neemt dit aanbod gaarne 
aan. 

Naast het werk aan de Standaard Registratie is 
ook de ontwikkeling van Standaarden met be
trekking tot de Cervixcytologie en het Omgaan 
met Verdachte Mammografie in het najaar ter 
hand genomen. Nog dit jaar zullen de betreffen
de standaarden gereedkomen en in Huisarts en 
Wetenschap worden gepubliceerd. -

Standaarden - Stand van zaken 

De publikatie en verspreiding van de eerste 
NHG-standaarden heeft zeer veel positieve reac
ties vanuit de huisartsenwereld en daarbuiten 
opgeleverd. Enkele honderden huisartsen heb-

ben zich aangemeld als lid en velen als abonnee, 
teneinde verzekerd te zijn van de toelevering van 
de NHG-standaarden. 

Hieronder voigt de huidige stand van zaken; 

Gepubliceerd: Diabetes Mellitus type II (janua
ri), Orale Anticonceptie (februari), De Verwijs
brief (maart), Dreigende Miskraam (april). 
Gereed: Enkeldistorsie (mei-I), Bereikbaarheidl 
beschikbaarheid (mei-II). 
Getest: -
In testfase: Slaapstoornissen (september), Uri
neweginfecties (oktober). 
In ontwikkeling: Mammacarcinoom (novem
ber), Cervixuitstrijkjes (januari 1990), Keelpijn 
(februrai 1990), Schouderklachten (maart 1990), 
Medische Verslaglegging (april 1990). 
In voorbereiding: Vroegdiagnostiek Problema
tiek (mei 1990), A1coholgebruik (mei 1990), 
Hartritmestoornissen (juni 1990), Otitis Media 
(september 1990), Oogheelkundige Diagnostiek 
(oktober 1990), Perifeer Arterieel Vaatlijden 
(november 1990), IUD (januari 1991). 
Op de rol: Steriliteit, Preventie, Verloskundige 
inbreng van de Huisarts, Acne, Huisartsenlabo
ratorium, Instrumentarium, Hypertensie, 
Hoofdpijn, Hyperventilatie, Enuresis. 

Standaarden - Oproepen 

Voor deskundigen-groepen 
Voor de volgende werkgroepen die binnenkort 
gaan beginnen met het ontwikkelen van een 
NHG-standaard, vragen wij gei"ntereseerde en 
ter zake deskundige huisartsen om hun mede
werking: 
- Vroegdiagnostiek Problematiek A1coholge

bruik; 
- Hartritmestoornissen; 
- Otitis Media. 

Voor het testen van standaarden 
Aile NHG-standaarden worden aan minimaal50 
praktizerende huisartsen voorgelegd. Daarnaast 
wordt aan deskundige referenten alsmede de 
NHG-commissies gevraagd hun oordeel te 
geven. 

Daarnaast roepen wij voor de volgende con
cept-standaarden huisartsen met een speciale 
interesse voor een bepaalde standaard, op zich 
aan te melden voor het testenlbeoordelen van 
een van de volgende concept-standaarden: 
- Keelpijn; 
- Schouderklachten; 
- Medische Verslaglegging. 

Gaarne schriftelijk aanmelden via mw. Bea Vis
ser, huisarts/staflid, NHG-bureau, Postbus 
14006, 3508 SB te Utrecht. 
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DAGELlJKS BESTUUR NHG 

De bevordering van de deskundigheid van huis
artsen zal moeten leiden tot verbetering, toetsing 
en bewaking van de kwaliteit van het handelen 
van de huisarts. Daamaast is het doel te komen 
tot grotere herkenbaarheid en aanspreekbaar
heid van de huisartsen door het opheffen van te 
grote en niet te verantwoorden verschillen in 
aanpak en takenpakket. Tenslotte moet deskun
digheidsbevordering bijdragen tot substitutie 
van taken opdat deze worden uitgevoerd op het 
meest geeigende niveau. 

Dagelijks Bestuur NHG. De deskundigheidsbe
vordering van, voor en door huisartsen. Huisarts 
Wet 1989; 32(4): 157-9. 

Correspondentie: Dagelijks Bestuur NHG, 
Postbus 14006,3508 SB Utrecht. 
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De deskundigheidsbevordering van, 
voor en door huisartsen 

Een gecompliceerd proces 

Deskundigheidsbevordering voor huisartsen is 
een complex geheel, waarvoor het nodig is dat 
- er kwalitatief verantwoorde inhouden en pro-

gramma's ter beschikking staan, respectieve
lijk ontwikkeld worden; 

- het hele proces (ontwikkeling van program
ma's ---> nascholing ---> toetsing ---> gedragsver
andering ---> feedback van de gebruikers 
---> ontwikkeling nieuwe programma's, etc.) 
doordacht, efficient en effectief is; 

- er een voor de gestelde doelen adequate struc
tuur voorhanden is, die aansluit bij de moge
lijkheden binnen de beroepsgroep. 

Adequate inhoud en methoden 
Ontwikkeling is nodig van nascholings- en toet
singspakketten, gebaseerd op geautoriseerde in
formatie en waar mogelijk op (te formuleren) 
Standaarden. Op den duur behoren deze de 
belangrijke aspecten van de vier taakgebieden 
uit het takenpakket te bestrijken: algemene con
sultvaardigheid, specifieke ziekten of catego
rieen van patienten, voorwaardelijke activiteiten 
en persoonlijk functioneren. Voor een goede 
inhoudelijke voeding van de deskundigheidsbe
vordering is een succesvolle uitvoering van het 
NHG-standaardenbeleid van wezenlijk belang. 

Voor aile duidelijkheid zij nogmaals gezegd 
dat de NHG-standaarden, die zijn gebaseerd op 
informatie uit patientgebonden huisartsgenees
kundig onderzoek en geformuleerd naar de jong
ste wetenschappelijke inzichten, richtsnoer zijn 
voor het handelen van de huisarts en basis kun
nen zijn voor formatieve toetsing. 

Een NHG-standaard kan door de beroeps
groep tot formele norm worden verheven zodra 
naar aile redelijkheid kan worden aangenomen 
dat de noodzakelijke nascholing en de benodigde 
middelen voorhanden zijn. Vervolgens kan de 
formele norm worden gehanteerd in het proces 
van recertificatie. 

Daarnaast vraagt de ontwikkeling van onder
wijsmiddelen, methoden, trainingen en begelei
ding de aandacht. Hierbij kan onderscheid ge
maakt worden naar methoden die goed plaatse
lijk door de huisartsen zelf uit te voeren zijn en 
methoden die een meer professionele aanpak 
vereisen. 

Adequaat proces 
De ontwikkelde programma's moeten via na
scholing en toetsing lei den tot het integreren van 
het gebodene in ander, verbeterd handelen in de 
praktijk. Vit toetsing van het nieuwe gedrag 
volgen richtlijnen voor de voortgaande ontwik
keling van programma's. Afhankelijk van de 
aard van de inhoud dienen de vormen en de 
procedures van deskundigheidsbevordering te 

worden aangepast. Zo vraagt het aanleren van 
nieuwe medisch technische vaardigheden een 
andere benadering dan pogingen de attitude te 
be'invloeden; en zo zal een Standaard bij de 
invoering meer weerstand oproepen naarmate 
meer nieuw gedrag wordt geeist. Aileen wanneer 
het proces wordt afgestemd op de aard van het 
onderwerp en de behoeften en mogelijkheden 
van de huisartsen zijn daadwerkelijke verande
ringen in het handelen van huisartsen te ver
wachten. 

Adequate stmctuur 
Bij de opbouw van een structuur voor de deskun
digheidsbevordering dient te worden uitgegaan 
van de verschillende functies die vervuld moe ten 
worden. Elk van die functies moet optimaal 
worden ondersteund vanuit een deelstructuur, 
terwijl de verschillende deelstructuren worden 
samengevoegd tot een, binnen de beroepsgroep 
huisartsen passende en door de totale beroeps
groep gedragen efficiente en effectieve struc
tuur. Het is van belang dat daarbij optimaal 
gebruik wordt gemaakt van het binnen de be
roepsgroep huisartsen nog in opbouw zijnde 
reservoir van expertise op het gebied van nascho
ling en toetsing. 

De ontwikkeling van inhouden, standaarden, 
methodieken en programma's vereist een ter 
zake kundige en daartoe uitgeruste centrale or
ganisatie. Zo'n centrale organisatie kan garant 
staan voor geaccrediteerde programma's met 
geautoriseerde inhoud en onderwijskundig hoog 
peil. Bovendien wordt door een centrale organi
satie een wezenlijke bijdrage geleverd aan de 
gewenste grotere uniformiteit van handelen van 
huisartsen. 

Het naar de periferie brengen van de program
ma's en het aldaar begeleiden van de huisartsen
groepen, het ondersteunen van de perifere initia
tieven en het doorgeven van de wensen en 
behoeften vanuit de periferie naar centraal ver
eist een sterke regionale ondersteuningsstruc
tuur. De uiteindelijke uitvoering van de pro
gramma's en dus het werken aan feitelijke veran
deringen in het handelen in de praktijk vereist 
een perifere structuur, waarin waarneemgroe
pen een centrale plaats innemen. 

Continuum van opleiding tot 
nascholing 

Een goede aansluiting van de opleiding op de 
nascholing en vice versa is van groot belang: 
- er kan een uitwisseling plaats vinden van des

kundigen, programma's, methoden en metho
dieken; 

- de aanstaande huisartsen raken in hun oplei
ding bekend met de methoden van deskundig
heidsbevordering; 

157 



- de opleiding sluit nauwer aan bij de dagelijkse 
praktijk en de deskundigheidsbevordering. 

- basisonderwijs en beroepsopleiding worden 
gedragen door huisartsen, die daartoe goed 
dienen te zijn nageschoold en wei op een wijze 
en met een inhoud die overeenkomen met die 
van de beroepsgroep. 

NHG-standaarden in de opleiding 
In de opleiding vormen de NHG-standaarden 
een integraal onderdeel van het programma. 
Niet aileen wordt de inhoud van de programma's 
aan de Standaarden aangepast, maar bovendien 
wordt van de huisartsopleiders verlangd dat zij 
zich zodanig nascholen, dat hun handelen het in 
de Standaarden weergegeven beleid reflecteert. 
Waar in academisch huisartsgeneeskundig on
derzoek sprake is van protocollen, worden deze 
vervangen door Standaarden voor zover en zo
dra deze voorhanden zijn. 

Methoden in de opleiding 
In de beroepsopleiding is een redelijke expertise 
opgebouwd ten aanzien toetsingsmethoden met 
name voor de intercollegiale toetsing. Deze me
thodieken sluiten rechtstreeks aan op de nascho
ling en toetsing mi de opleiding. 

De training en opleiding van de huisartsoplei
ders vormen de overlapping van de opleiding en 
de deskundigheidsbevordering. 

De UHf's zorgen voor het aanleren van do
centvaardigheden, terwijl de beroepsgroep zorg 
draagt voor de professionele kwaliteiten van de 
docenten en opleiders. 

De opbouw van een apparaat 

Bij de planning van de opbouw van een adequaat 
apparaat dienen in elk geval de volgende over
wegingen een rol te spelen: 
- de thans voorhanden expertise mag niet verlo

ren gaan; 
- er wordt gestreefd naar het grootst mogelijke 

draagvlak binnen de beroepsgroep; 
- er worden geen onnodige, onrust veroorza

kende, veranderingen aangebracht in het hui
dige systeem; 

- de evaluatie van de experimentele SDO-struc
tuur wordt afgewacht alvorens deze structuur 
zelve wordt gewijzigd; 

- de ondersteuningsstructuur blijft herkenbaar 
gescheiden van de deskundigheidsbevorde
ringsstructuur. 

Gedeelde verantwoordelijkheid van 
LHV enNHG 
Gegeven de inhoudelijke en procedurele com
plexiteit van de deskundigheidsbevordering, de 
beschikbare expertise en de eis van een breed 
draagvlak is het zeer ongewenst dat de deskun-
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digheidsbevordering (in combinatie met de on
dersteuning) in handen van een organisatie zou 
worden gelegd. 

Het NHG-bestuur is van mening dat het NHG 
als wetenschappelijke vereniging de eerst aange
wezen partij is voor de inhoudelijke ontwikke
ling van de huisartsgeneeskunde. Dit eens te 
meer door haar samenwerkingsovereenkomst 
met het Interfacultair Overleg Huisartsgenees
kunde (de UHf's). 

Een en ander uit zich onder meer in de uitge
breide, al jaren bestaande, personele unies tus
sen de staven van universitaire huisartseninstitu
ten en de PAOH-bureaus enerzijds en het NHG
bestuur en de NHG-werkgroepen en commissies 
anderzijds. 

Het NHG-bestuur is daarom van mening dat 
het NHG voor zeker de helft bestuurlijke verant
woordelijkheid voor de deskundigheidsbevorde
ring dient te dragen. 

Een werkzaam vehiculum voor de gezamenlijke 
bestuursverantwoordelijkheid van LHV en 
NHG is de huidige bestuursconstructie van de 
SDH, die naar de mening van het NHG gehand
haafd moet blijven. 

Het IOH is bereid zich in een dergelijke 
constructie door het NHG te laten vertegen
woordigen. 

De universitaire huisartseninstituten zijn de 
inhoudelijke koppeling tussen het P AOH (onder 
verantwoordelijkheid van de universiteit) en de 
deskundigheidsbevordering van huisartsen (on
der verantwoordelijkheid van de beroepsgroep). 
Na aanpassing van de huidige W AG-structuur 
zal van de UHf's en het PAOH inhoudelijke 
advisering verwacht kunnen worden. 

Tussentijdse aanpassingen 
Het handhaven van de huidige SDH-structuur 
voor het lopende jaar (en voor de volgende jaren 
indien uit de evaluatie van de SDO-structuur 
zulks als wenselijk naar voren komt) kan gepaard 
gaan met enkele wijzigingen, die door veel be
trokkenen op het gebied van de deskundigheids
bevordering reeds nu als wenselijk worden ge
zien. 

Allereerst is het gewenst het meso-niveau voor 
de ondersteuning en het centrale deel voor een 
gegarandeerde ontwikkeling van inhouden en 
programma's te versterken. 

Vervolgens dient het principe van sturing
vanaf-de-basis vervangen te worden door een 
gemengd systeem: de directe behoeften van de 
periferie blijven deels richtinggevend, terwijl 
vanuit centraal Standaarden en andere geautori
seerde programma's zullen worden aangeboden. 

Samenwerking van meerdere partijen 
Zoals gezegd hebben LHV en NHG een geza-

menlijke bestuurlijke verantwoordelijkheid voor 
de SDH. 

De SDH voert haar beleid zelfstandig uit, op 
geleide van het beleid dat de beide moederbestu
ren hebben uitgezet. 

De Stichting 0&0 kan met haar expertise op 
het gebied van methoden en toetsing, nauw 
gelieerd aan de inhoudelijke expertise van het 
NHG, bijdragen in de deskundigheidsontwikke
ling. Een intensief samengaan van NHG en 
Stichting 0&0 is met name van belang om er 
voor te zorgen dat de O&O-inspanningen meer 
gaan aansluiten bij de behoeften van de beroeps
groep huisartsen. 

De UHf's en het Samenwerkingsverband van 
het IOH kunnen programma's en deskundigen 
inbrengen, terwijl een organisatorische en in
houdelijke samenwerking met het P AOH en een 
inhoudelijke afstemming van PAOH en SDH 
zeer gewenst is. 

De ondersteuningsstructuur 
De ondersteuningsstructuur van de deskundig
heidsbevordering moet helpen de randvoor
waarden te vervullen die nodig zijn om te kunnen 
werken volgens de aangeleerde vaardigheden, 
waama en waardoor de beoogde kwaliteitsbe
vordering kan worden gegarandeerd. 

De ondersteuningsstructuur met haar 26 dis
tricten, zoals de LHV deze thans in voorberei
ding heeft, kan een belangrijke rol spelen in de 
ondersteuning van de deskundigheidsbevorde
ring. Daartoe is nodig dat in het kader van de 
deskundigheidsbevordering wordt overgegaan 
tot een clustering tot regionale platforms, een 
voor elk van de acht regio's van de universitaire 
huisartseninstituten. Di~ is mede nodig teneinde 
de beschikbare expertise en hulpmiddelen (vaar
digheidsonderwijs) van de UHf's en het NHG 
optimaal te benutten en teneinde te komen tot 
afstemming op de P AOH. Het leidt tevens tot 
een koppeling van de perifere coordinatoren aan 
groepen districtbureaus hetgeen een versterking 
van de benodigde organisatorische ondersteu
ning zal betekenen. 

De financiering 

Voor het werkelijk halen van de doelstellingen 
van de deskundigheidsbevordering is niet aileen 
de beschikbare som maar eveneens de wijze van 
financieren van groot belang. 

Centrale basisfmanciering 
Het zal de komende jaren noodzakelijk zijn veel 
energie te steken in het meekrijgen van de totale 
groep van huisartsen met een meer gestandaardi
seerd takenpakket en getoetst handelen. 

Voor het realiseren van een grotere inbreng 
vanuit de centrale organisaties die daarvoor no-
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dig is, is een centrale basisfinanciering wezenlijk. 
Daarnaast zullen gelden toevloeien via de op 

declaratiebasis vergoede geaccrediteerde na
scholings- en toetsingsprogramma's. 

Het NHG bepleit een tweeledige financiering: 
centraal voor de SDH en op declaratiebasis 
zowel voor SDH als PAOH, waardoor het leve
ren van kwaliteit en het aansluiten bij de behoef
te van de beroepsgroep geprikkeld wordt. Hier
bij zal de door huisartsen te verzorgen accredite
ring een centrale rol dienen te spelen. 

Gescheiden financiering desknndigheidsbevor
dering en onderstenning 
Het is van wezenlijk belang dat de ondersteuning 
en de deskundigheidsbevordering via geoor
merkte gelden worden gefinancierd. Binnen de 
deskundigheidsbevordering moet ervoor wor
den gewaakt dat er, waar de ondersteunings
structuur in de deskundigheidsbevorderings
structuur zou worden ingevlochten, geen gelden 
bestemd voor de deskundigheidsbevordering 
naar de ondersteuning toevloeien. 

Gescheiden financiering oDtwikkeling strnctnnr 
Naar de mening van het NHG gaat in de huidige 
constructie te veel geld naar de structuur en te 
weinig naar de ontwikkeling en inhoud. Een 
evenwichtiger verdeling is van groot belang. 

Dat geldt niet alleen voor de via centrale 
financiering verkregen gelden maar evenzeer 
voor de gelden die toevloeien via de declaraties 
van nascholings- en toetsingsprogramma's. 

Voor de ontwikkeling van inhoud en program
ma's zullen langlopende contracten gesloten 
moeten worden tussen SDH en NHG (in samen
werking met andere organisaties, waaronder de 
Stichting 0&0). 

Prijsvraag 

Wie schrijft de beste patientenvoorlichtings
folder? 
Veel praktijken maken gebruik van een folder 
waarin een groot aantal wetenswaardigheden 
staat vermeld. Er is op dit gebied een grote 
diversiteit, zowel naar inhoud als naar lay-out. 
Omdat public relations een essentieel onderdeel 
vormen van een goede praktijkvoering, kwam de 
heer J. Hoenen van 0&0 met het voorstel een 
prijsvraag uit te schrijven voor de beste praktijk
voorlichtingsfolder. 

Het NHG heeft dit voorstel overgenomen en 
stelt een bedrag van f 1000,- beschikbaar voor 
prijzen. De beste tien inzendingen zullen boven
dien op posterformaat worden afgedrukt en wor
den tentoongesteld op het congres. 

HUISARTS EN WETENSCHAP 1989; 32(4) 

Men is volledig vrij in de invulling en de uitgave 
van de folder. Het moet wei een folder zijn 
waarin men de praktijk presenteert aan de pa
tienten en informatie geeft over de praktijk. De 
jury zal letten op: informativiteit, volledigheid, 
vorm, lay-out, praktische hanteerbaarheid en 
originaliteit. Folders van samenwerkingsverban
den met meer disciplines vormen een aparte 
categorie. Hierbij zal het onderdeel waarin de 
huisartspraktijk gepresenteerd wordt, naast de 
algehele vormgeving, inhoudelijk uiteraard n~g 
apart beoordeeld worden. 

De jury zal bestaan uit: H. van der Voort, 
voorzitter, J. Hoenen (0&0) en mw. J. Lanp
hen (huisarts). 

Inzendingen moeten gericht worden aan: 
NHG, Postbus 14006, 3508 SB Utrecht, onder 
vermelding van 'Prijsvraag congres 1989'. De 
sluitingsdatum is 1 september 1989. 

NHG-congres 19a9 

AGENDA 

Mededelingen voor de Agenda in Dnmmer 
6 (mei II) moeten op uiterlijk 1 mei 1989 in het 
bezit zijn van het redactiesecretariaat. 

April 
De bejaarde patient VII (Nijmegen, 19-21 april). 
PAOG Nijmegen.5 

Beslissen over leven & dood (Amsterdam, 20 
april). Symposium. Inlichtingen: Stichting Sym
poz, Plantsoen Laanhorn 17, 1181 BE Amstel
veen; telefoon 020-431 499). 
Chirnrgie (Rotterdam, 20-21 april). Commissie 
voor de Artsencursus Rotterdam. 9 

Enthanasie & zorgvuldigheid (Amsterdam, 21 
april). Symposium. Inlichtingen: Stichting Sym
poz, Plantsoen Laanhorn 17, 1181 BE Amstel
veen; telefoon 020-431 499). 
Medische technology assessment: de start van 
een internniversitair institnnt (Rotterdam, 21 
april, 13.00-17.00 uur). Faculteit Geneeskunde 
en Gezondheidswetenschappen, Collegezaal 5, 
Dr. Molewaterplein 50, Rotterdam. 6 

• De harde wereld van het couvensekind 
(Utrecht, 21 april). Symposium Vereniging van 
Ouders van Couveusekinderen, Jaarbeurs Con
grescentrum, Utrecht. Inlichtingen: Sympo
siumsecretariaat, telefoon 02942-1089 of 075-
171 778. 
• EDdocrinologische vraagstnkkeD bij de hoog
bejaarde (Haarlem, 21 april). Symposium Bos
schietercommissie, ziekenhuis St. Joannes de 
Deo, Haarlem. Inlichtingen: Secretariaat, tele
foon 04780-84 765. 
WartTnm-cnrsns (Nieuw Haamstede, 24-28 
april). Commissie voor de Artsencursus Rot
terdam. 9 

Child protection through therapy? (Brussel, 24-
28 april). 2nd European Conference on Child 
Abuse and Neglect. Inlichtingen: Odette Thon, 
Akademisch K;nderziekenhuis Vrije Universi
teit Brussel, telefoon 09-322477 5600 (9.00-
12.00 uur) .. 
De gemeenten en de mensen in de marge 
(Utrecht, 26 april). Congres Nederlands Congres 
voor Openbare Gezondheidsregeling, Postbus 
85921, 2508 CP 's-Gravenhage; telefoon 070-
244575. 
Dokteren tussen ideaal en werkelijkheid 
(Utrecht, 27 april, 15.30-21.00 uur). Symposium 
over samenwerkingafspraken van apotheker, fy
siotherapeut en specialist met de huisarts. Inlich
tingen: Stichting 0&0, telefoon 030-332 113, 
toestel 334. 
• Patientvriendelijke praktijkvoering (Scheve
ningen, 21 april, middag). Seminar Interselling 
Seminars, telefoon 01621-21 500. 
• Chirnrgie voor de huisarts (Leiden, 27 april). 
Boerhaave Commissie Leiden, telefoon 071-
275293. 
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