
GRIJS 

In de rubriek 'Grijs' brengen instellingen op het 
gebied van de eerste lijn belangwekkende publi· 
katies onder de aandacht van de lezers. 

Werkboek CARA Touw AM, Van de Rijdt-Van 
de Ven AHJ. Utrecht: Stichting 0&0, 1988; no. 
AOI9, 88 pagina's, prijs f 39,50. ISBN 90-5054-
029-5. 
Een werkboek voor de onderlinge toetsing van 
de hulpverlening aan CARA-patienten in huis
artsengroepen. Het bevat aanwijzingen voor de 
uitvoering van drie programma's, een uitgebrei
de literatuurlijst en een aantal overdrukken van 
toepasselijke publikaties. 

Intercollegiale toetsing en nascholing bij alcohol· 
gerelateerde klachten; verslag van de experi· 
mentele fase Van Oosten NL W, Van der Burg JE, 
Willink AE. Utrecht: Stichting 0&0,1989; no. A 
029,70 pagina's, prijsf 12,10. ISBN90-5054-044-
9. 
Een verslag van de experimentele ontwikkeling 
met een nascholingsprogramma voor huisartsen. 

Z6 werkt u met ... patientenvoorlichtingsfolders 
Holleman H CA, Tielen LM, H oenen J AHJ. Rijs
wijk: Uitgeverij voor Gezondheidsbevordering, 
1989; A 080, 54 pagina's, prijs f 12,50. ISBN 90-
5218-006-7. 
Een boekje met praktische tips voor het werken 
met folders in een gesprek, in de wachtuimte of 
aan de balie. Bevat aanwijzingen voor selectie en 
beheer van patientenvoorlichtingsfolders. 

Patientenvoorlichting stap voor stap Hoenen 
JAHJ, TielenLM, WillinkAE. Rijswijk: Uitgeverij 
voor Gezondheidsbevordering, 1988; A 081, 86 
pagina's, prijs f 17,50. ISBN 90-5218-005-9. 
Suggesties voor de huisarts. Aan de hand van een 
praktisch model worden aanwijzingen gegeven 
voor de systematische aanpak van voorlichting 
tijdens het consult. Een werkboek met opdrach
ten en oefeningen. 

Patientenvoorlichting stap voor stap Hoenen 
JAHJ, TielenLM, WillinkAE. Rijswijk: Uitgeverij 
voor Gezondheidsbevordering, 1988; A 082, 19 
werkbladen, prijs f 12,-. 
Map met werkbladen behorend bij het werkboek 
A 081. 

Werkboek deskundigheidsbevordering praktijk· 
assistenten Tielen LM, HoenenJ AHJ, WillinkAE. 
Utrecht: Stichting 0&0, 1988; no. A 084, 247 
pagina's, prijs f 39,50. 1SNB 90-5054-043-0. 
Patientenvoorlichting in de huisartspraktijk. 
Een uitgebreide handleiding voor de opzet en 
uitvoering van twee cursussen over patienten
voorlichting voor praktijkassistenten. Een over 
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de diverse voorlichtingstaken en een over mon
delinge voorlichting. Met oefeningen en op
drachten, korte inhoudelijke teksten voor de 
deelnemers en een literatuurlijst. Bestemd voor 
GVO-ers die nascholingsactiviteiten voor 
praktijkassistenten willen opzetten en voor do
centen van opleidingen voor praktijkassistenten. 

De patientenkrant. Een handleiding voor redak· 
ties Breuker KH, H oenen J AHJ, Tielen LM. Rijs
wijk: Uitgeverij voor Gezondheidsbevordering, 
1989; 63 pagina's, prijs f 17,90. ISBN 90-5054-
031-7. 
Een boekje met praktische adviezen op het 
terrein van schrijven, redigeren, lay-out, verme
ningvuldiging, organisatie en financiering. De 
handleiding is bedoeld voor hulpverleners, vrij
willigers of patienten, die een blad uitgeven voor 
patienten of van plan zijn dat te gaan doen. 

Het inrichten van een patientenbibliotheek 
BokhovenRFM, HoenenJAHJ, TielenLM. Rijs
wijk: Uitgeverij voor Gezondheidsbevordering, 
1989; no. A 086, 32 pagina's, prijs f 9,90. ISBN 
90-5218-009-1. 
Een handleiding met praktische aanwijzingen 
voor het samenstellen van een (klein e) verzame
ling boeken voor patienten. Ook wordt ingegaan 
op noodzakelijke teamafspraken, het beheer en 
organisatie van de uitleen. 

Besteladres Stichting 0&0, Postbus 1555, 3500 
BN Utrecht. 

TREFWOORDENLlJST 

Bij het aanleggen of vernieuwen van een docu
mentatiesysteem voor de (huisarts )geneeskundi
ge literatuur zal men doorgaans gebruik maken 
van een trefwoordenlijst. Voor belangstellenden 
is de trefwoordenlijst (+ coderingslijst) beschik
baar die gebruikt wordt voor de jaarrcgisters van 
Huisarts en Wetenschap. Deze lijst telt momen
teel bijna 700 trefwoorden en is samengesteld op 
basis van aile artikelen in dit tijdschrift sinds 
1972. 

De trefwoordenlijst is te bestellen door over
making van f 10,- op bankrekening nummer 
48.44.53.254 (Amrobank Utrecht; gironummer 
van de bank: 2900) van Uitgeversmij. Huisart
senpers bY, Utrecht, onder vermelding van 'tref
woordenlijst' . 

BERICHTEN 

Galsteenvergruizing 

Na de zegetocht van de niersteenvergruizing (of 
liever gezegd: vergruizing van urinestenen) lijkt 
nu de weg open te liggen voor galsteenvergrui
zing. De Engelse radioloog Ross waarschuwt 
echter voor optimisme. Hij is betrokken bij een 
gedegen onderzoek naar de waarde van galsteen
vergruizing dat in Sheffield wordt uitgevoerd en 
gaf onlangs een tussentijds verslag van de uit
komsten. 

Het onderzoek in Sheffield is gericht op aile 
patienten die in beginsel voor cholecystectomie 
in aanmerking komen. Daarbij wordt onder
scheid gemaakt naar de grootte van de steen: 
- personen met stenen kleiner dan vier centime

ter worden verdeeld over drie behandelings
groepen: vergruizing, vergruizing plus medi
cijnen (galzouten) en operatie; 

- bij stenen groter dan vier centimeter vergelijkt 
men 'vergruizing plus galzouten' met 'ope
ratie' . 

Volgens Ross is galsteenvergruizing op de korte 
termijn (de eerste twee maanden na de vergrui
zing) een veilige methode, maar hij durft bij 
gebrek aan gegevens geen garantie te bieden 
voor de langere termijn. Zo sluit hij niet uit dat er 
een carcinogeen (kankerverwekkend) effect kan 
optreden. Blijvende schade aan weefsel en terug
keer van stenen zijn eveneens denkbaar. Overi
gens leert de ervaring in Sheffield dat niet aile 
stenen vergruisbaar zijn. 

Of toediening van galzouten (bedoeld om 
gruis te doen oplossen - kosten circa 500 per 
patient) noodzakelijk is, kan nog niet be ant
woord worden. De voorlopige resultaten lijken 
erop te duiden dat vergruizing op zichzelf weinig 
uithaalt, en dat men de behandeling moet aan
vullen met galzouten. Die combinatie lijkt goed 
te werken bij kleinere stenen; twijfelachtig is, dat 
ook zo is bij grotere stenen. 

Ook de vraag of vergruizing (al dan niet plus 
galzouten) superieur is aan cholecystectomie, 
valt nog niet afdoende te beantwoorden. 

Tenslotte zijn er bepaalde medische contra
indicaties. Daardoor kwam in Sheffield bijna de 
helft van de aangemelde patienten nlet voor de 
vergruisbehandeling in aanmerking. Bij de ande
re helft heeft vergruizing lang niet altijd het 
gewenste effect. Ross schat dat de vergruisme
thode uiteindelijk slechts aan 10-15 procent van 
aile door galstenen geplaagde patienten soelaas 
zal bieden. Ross ziet bij niersteenvergruizing een 
duidelijke tendens tot medicalisering. Hij is bang 
dat deze ontwikkeling zich ook zal voordoen bij 
galsteenvergruizing, aldus Ross. 

Gezien aile onzekerheden wekt het verbazing 
dat galsteenvergruizers in Europa reeds volop in 
de handel en in enkele landen (Belgie, Frankrijk, 
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BERICHTEN 

Duitsland) al in bedrijf zijn. In de Verenigde 
Staten en Japan is men nog niet zover. De 
apparatuur mag daar slechts worden toegepast 
na toestemming van de overheid. Die toestem
ming komt naar verwachting pas in 1990, althans 
als het wetenschappelijk onderzoek tegen die tijd 
voldoende resultaten ten gunste van galsteenver
gruizing heeft opgeleverd. 

Ook in Nederland jeuken de vingers. Onlangs 
sloot een dertigtal ziekenhuizen contracten af 
met een particuliere organisatie die een mobiele 
galsteenvergruizer aanbiedt. Men kan zich afvra
gen of het initiatief van de groep ziekenhuizen 
prudent beleid is. 

De industrie speelt op de te verwachten grote 
vraag naar galsteenvergruizers in door appara
tuur aan te bieden met een 'dual-purpose'-karak
ter. Daarmee kan met zowel urinestenen als 
galstenen verpulveren. Zeker acht firma's zijn in 
de slag. Kosten van deze apparatuur: 1,4 miljoen 
dollar per stuk. 

Bron Graadmeter 1989; 5(3). 

Subsidies Diabetes Fonds 
Nederland 

Het Diabetes Fonds Nederland verleent subsi
dies voor wetenschappelijk onderzoek op het 
gebied van Diabetes Mellitus. Jaarlijks is hier
voor een bedrag van ongeveer f 2,5 miljoen 
beschikbaar. Aanvragen kunnen driemaal per 
jaar worden ingediend: tot 15 september, tot 15 
januari en tot 15 mei. 
Inlichtingen: Diabetes Fonds Nederland, Post
bus 933, 3800 AX Amersfoort; telefoon 033-
630.566. 

SIMG-Janssen Research Foundation 
Prijs 

Huisartsen die van plan zijn een onderzoek op te 
zetten, kunnen meedingen naar de SIMG-Jans
sen Research Foundation Prijs. Deze internatio
nale prijs, ter waarde van 100.000 BF, wordt in 
1990 voor de 14e maal toegekend. Doel van de 
prijs is het bieden van steun bij de uitvoering van 
een voorgenomen wetenschappelijk onderzoek. 
Aile onderwerpen die passen in het brede veld 
van de huisartsgeneeskunde, zijn toegestaan. 

Kandidaten dienen v66r 30 november 1989 
een in het Engels, Duits of Frans gesteld protocol 
van maximaal 1.000 woorden te zenden aan: 
Prof. dr. R. De Smet, Centrum voor Huisartsop
leiding, U.Z. - Blok A, De Pintelaan 185, B-
9000 Gent. In dat protocol moeten doel, belang 
en methodologie van het voorgestelde onder
zoek worden toegelicht. Namen of details die de 
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inzending herkenbaar maken, moeten worden 
vermeden. 

Een internationale jury van huisartsen, aange
wezen door SIMG, beoordeelt de anonieme 
inzendingen. Zij geeft daarbij onder meer aan
dacht aan de volgende aspecten: 
- duidelijkheid van de onderzoeksvraag; 
- correctheid van de voorgestelde methode; 
- uitvoerbaarheid in de praktijk; 
- herhaalbaarheid op ruimere, internationale 

schaal. 
De winnaar moet zijn werk binnen de twee jaar 
voltooien. Daarna moet hij de resultaten bekend 
maken op een SIMG-congres. Bij de bekroning 
ontvangt hij de eerste helft van de prijs, bij de 
voordracht van de resultaten het resterend ge
deelte. 

Liposuctie 

Een nieuwe trend in de jacht op schoonheid is het 
vetzuigen. In 1989 zullen zo'n 250 duizend Ame
rikanen, vooral vrouwen, liposuctie ondergaan. 
De ingreep lijkt simpel: er wordt een snede 
gemaakt in de huid en overtollig vet wordt via 
een slang afgezogen. 

Maar alles heeft zijn prijs. Letterlijk, want de 
ziektekostenverzekering vergoedt de kosten 
niet. Figuurlijk, omdat liposuctie niet zonder 
gevaar is. In de afgelopen jaren vielen in de VS 
minstens elf doden als gevolg van de ingreep. 
Mogelijke complicaties zijn: infectie, het optre
den van bloedproppen en stukjes vet (emboli
een) die in de bloedbaan verzeild raken, en in 
hart, longen of hersenen grote schade kunnen 
aanrichten. 

En de patiente, wordt zij er mooier van? Dat 
ligt er aan of de kleren aanblijven of niet. De 
huid past zich lang niet altijd aan de nieuwe 
situatie aan en ontsierende plooien en rim pels 
zijn het gevolg. 

Bron Graadmeter 1989; 5(3). 

NOTA BENE 

Of een oudere patient een zinvol en zelfstandig 
leven kan leiden, is meer afhankelijk van de 
functionele toestand dan van de diagnose. Daar
om is het van belang dat de huisarts ouderen 
tijdens de anamnese vraagt naar eventuele be
perkingen. 
Stelling bij: Meyboom-de Jong B. Bejaarde pa
tienten. Een onderzoek in twaalf huisartspraktij
ken [Dissertatie]. Groningen: Rijksuniversiteit 
Groningen, 1989. 

CWO-weekend 

Op 14 en 15 april trokken ruim 20 huisartsen zich 
terug in Lemmer om tijdens hetjaarlijkse week
end van de CWO gezamenlijk een stapje vooruit 
te komen op het terrein van wetenschappelijk 
onderzoek. De deelnemers, ten dele leden van 
de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek van 
het NHG en verder vooral onderzoekers van aile 
huisartsinstituten, maakten in kort bestek het 
proces door 'van vraagstelling naar vragenlijst'. 

Bij dit proces staat uiteraard de vraagstelling van 
een onderzoek centraal: wat wil je meten; hoe 
meet je dat? Vervolgens speelt de vraag wat je 
met de vragenlijst wilt en hoe je er een goede 
vorm aan geeft. Bij dit laatste is be perking in 
omvang belangrijk, evenals helderheid, volgor
de van items, goede lay-out en verwerkbaarheid. 

Met deze eisen als uitgangspunt zijn voor twee 
onderzoeken vragenlijsten ontworpen, waarij 
twee groepen zich het eerste dagdeel met het ene 
onderzoek bezighielden, en twee andere groe
pen met het andere onderzoek. Het tweede 
dagdeel werden de rollen omgedraaid. 

Een onderzoek betrof een trial met een CA
RA-middel, waarbij patienten vier maanden 
lang een- of tweemaal per dag een klachtenlijst 
moesten invullen. De moeilijkheid was hier 
vooral gelegen in de beperking van het aantal 
vragen: welke vragen zijn essentieel en hoeveel is 
acceptabel voor een patient die de lijst vier 
maanden lang moet invullen? De verschillende 
groepen kwamen met zeer verschillende oplos
singen die ze aan elkaar voorlegden voor com
mentaar. Een kritische en vruchtbare discussie 
was meestal het gevolg, met nieuwe gezichtspun
ten voor de onderzoeker die de trial in werkelijk
heid uitvoert. 

Het tweede deel betrof de ontwikkeling van 
een bruikbaar instrument om opvattingen over 
risico's en de angst voor het maken van fouten bij 
huisartsen te meten. Twee aspecten kwamen 
daarbij aan bod: de angst om fouten te maken bij 
respectievelijk weinig ernstige en bij ernstige 
ziekten. 

Uitgangspunt was een gedeeltelijk bestaande 
vragenlijst. Nagegaan werd of de vragen bruik
baar waren om te meten wat wij wilden meten. 
Een voorbeeld: 'Wilt u aangeven in hoeverre u 
zichzelf het missen van de volgende diagnose 
kwalijk zou nemen? Hartinfarct: ontzettendl 
kwalijklbeetje/nauwelijks/niet' . 

Het bleek niet zo eenvoudig bij bepaalde 
ziekten een eenduidig oordeel te verkrijgen over 
de graad van ernst: bij hartinfarct kun je verschil
lende associaties hebben, onder andere afhanke
lijk van de leeftijd van de patient. Uiteindelijk 
bleken er echter ziekten te vinden die iedereen 
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Subsidies Diabetes Fonds 
Nederland 

Het Diabetes Fonds Nederland verleent subsi
dies voor wetenschappelijk onderzoek op het 
gebied van Diabetes Mellitus. Jaarlijks is hier
voor een bedrag van ongeveer f 2,5 miljoen 
beschikbaar. Aanvragen kunnen driemaal per 
jaar worden ingediend: tot 15 september, tot 15 
januari en tot 15 mei. 
Inlichtingen: Diabetes Fonds Nederland, Post
bus 933, 3800 AX Amersfoort; telefoon 033-
630.566. 

SIMG-Janssen Research Foundation 
Prijs 

Huisartsen die van plan zijn een onderzoek op te 
zetten, kunnen meedingen naar de SIMG-Jans
sen Research Foundation Prijs. Deze internatio
nale prijs, ter waarde van 100.000 BF, wordt in 
1990 voor de 14e maal toegekend. Doel van de 
prijs is het bieden van steun bij de uitvoering van 
een voorgenomen wetenschappelijk onderzoek. 
Aile onderwerpen die passen in het brede veld 
van de huisartsgeneeskunde, zijn toegestaan. 

Kandidaten dienen v66r 30 november 1989 
een in het Engels, Duits of Frans gesteld protocol 
van maximaal 1.000 woorden te zenden aan: 
Prof. dr. R. De Smet, Centrum voor Huisartsop
leiding, U.Z. - Blok A, De Pintelaan 185, B-
9000 Gent. In dat protocol moeten doel, belang 
en methodologie van het voorgestelde onder
zoek worden toegelicht. Namen of details die de 
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inzending herkenbaar maken, moeten worden 
vermeden. 

Een internationale jury van huisartsen, aange
wezen door SIMG, beoordeelt de anonieme 
inzendingen. Zij geeft daarbij onder meer aan
dacht aan de volgende aspecten: 
- duidelijkheid van de onderzoeksvraag; 
- correctheid van de voorgestelde methode; 
- uitvoerbaarheid in de praktijk; 
- herhaalbaarheid op ruimere, internationale 

schaal. 
De winnaar moet zijn werk binnen de twee jaar 
voltooien. Daarna moet hij de resultaten bekend 
maken op een SIMG-congres. Bij de bekroning 
ontvangt hij de eerste helft van de prijs, bij de 
voordracht van de resultaten het resterend ge
deelte. 

Liposuctie 

Een nieuwe trend in de jacht op schoonheid is het 
vetzuigen. In 1989 zullen zo'n 250 duizend Ame
rikanen, vooral vrouwen, liposuctie ondergaan. 
De ingreep lijkt simpel: er wordt een snede 
gemaakt in de huid en overtollig vet wordt via 
een slang afgezogen. 

Maar alles heeft zijn prijs. Letterlijk, want de 
ziektekostenverzekering vergoedt de kosten 
niet. Figuurlijk, omdat liposuctie niet zonder 
gevaar is. In de afgelopen jaren vielen in de VS 
minstens elf doden als gevolg van de ingreep. 
Mogelijke complicaties zijn: infectie, het optre
den van bloedproppen en stukjes vet (emboli
een) die in de bloedbaan verzeild raken, en in 
hart, longen of hersenen grote schade kunnen 
aanrichten. 

En de patiente, wordt zij er mooier van? Dat 
ligt er aan of de kleren aanblijven of niet. De 
huid past zich lang niet altijd aan de nieuwe 
situatie aan en ontsierende plooien en rim pels 
zijn het gevolg. 
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NOTA BENE 

Of een oudere patient een zinvol en zelfstandig 
leven kan leiden, is meer afhankelijk van de 
functionele toestand dan van de diagnose. Daar
om is het van belang dat de huisarts ouderen 
tijdens de anamnese vraagt naar eventuele be
perkingen. 
Stelling bij: Meyboom-de Jong B. Bejaarde pa
tienten. Een onderzoek in twaalf huisartspraktij
ken [Dissertatie]. Groningen: Rijksuniversiteit 
Groningen, 1989. 

CWO-weekend 

Op 14 en 15 april trokken ruim 20 huisartsen zich 
terug in Lemmer om tijdens hetjaarlijkse week
end van de CWO gezamenlijk een stapje vooruit 
te komen op het terrein van wetenschappelijk 
onderzoek. De deelnemers, ten dele leden van 
de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek van 
het NHG en verder vooral onderzoekers van aile 
huisartsinstituten, maakten in kort bestek het 
proces door 'van vraagstelling naar vragenlijst'. 

Bij dit proces staat uiteraard de vraagstelling van 
een onderzoek centraal: wat wil je meten; hoe 
meet je dat? Vervolgens speelt de vraag wat je 
met de vragenlijst wilt en hoe je er een goede 
vorm aan geeft. Bij dit laatste is be perking in 
omvang belangrijk, evenals helderheid, volgor
de van items, goede lay-out en verwerkbaarheid. 

Met deze eisen als uitgangspunt zijn voor twee 
onderzoeken vragenlijsten ontworpen, waarij 
twee groepen zich het eerste dagdeel met het ene 
onderzoek bezighielden, en twee andere groe
pen met het andere onderzoek. Het tweede 
dagdeel werden de rollen omgedraaid. 

Een onderzoek betrof een trial met een CA
RA-middel, waarbij patienten vier maanden 
lang een- of tweemaal per dag een klachtenlijst 
moesten invullen. De moeilijkheid was hier 
vooral gelegen in de beperking van het aantal 
vragen: welke vragen zijn essentieel en hoeveel is 
acceptabel voor een patient die de lijst vier 
maanden lang moet invullen? De verschillende 
groepen kwamen met zeer verschillende oplos
singen die ze aan elkaar voorlegden voor com
mentaar. Een kritische en vruchtbare discussie 
was meestal het gevolg, met nieuwe gezichtspun
ten voor de onderzoeker die de trial in werkelijk
heid uitvoert. 

Het tweede deel betrof de ontwikkeling van 
een bruikbaar instrument om opvattingen over 
risico's en de angst voor het maken van fouten bij 
huisartsen te meten. Twee aspecten kwamen 
daarbij aan bod: de angst om fouten te maken bij 
respectievelijk weinig ernstige en bij ernstige 
ziekten. 

Uitgangspunt was een gedeeltelijk bestaande 
vragenlijst. Nagegaan werd of de vragen bruik
baar waren om te meten wat wij wilden meten. 
Een voorbeeld: 'Wilt u aangeven in hoeverre u 
zichzelf het missen van de volgende diagnose 
kwalijk zou nemen? Hartinfarct: ontzettendl 
kwalijklbeetje/nauwelijks/niet' . 

Het bleek niet zo eenvoudig bij bepaalde 
ziekten een eenduidig oordeel te verkrijgen over 
de graad van ernst: bij hartinfarct kun je verschil
lende associaties hebben, onder andere afhanke
lijk van de leeftijd van de patient. Uiteindelijk 
bleken er echter ziekten te vinden die iedereen 
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