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a 0,2 ml van een scleroserende stof (bij
voorbeeld polydocanol) in de submucosa 
onder de hemorroid. 

Operaties dienen zoveel mogelijk te wor
den vermeden. Ook bij ernstige hemorroi
den is het natuurlijke beloop in het alge
meen gunstig. Bij een te rigoureuze opera
tie ziet men later nogal eens het probleem 
van 'soiling', waarbij de patient onwille
keurig vocht en lucht kan verliezen. 

Beschouwing 

Ret onderzoek van de anus door de huis
arts blijkt met een aantal vraagtekens om
geven. Veel huisartsen aarzelen om dit 
onderzoek uit te voeren, uit 'respect' voor 
het schaamtegevoel van de patient of door 
hun eigen remmingen. Toch leent het peri
anale symptomencomplex zich goed voor 
onderzoek door de huisarts. 

Zowel bij de diagnostiek van prostaatlij
den, als ook bij verdenking op een neoplas
rna van het rectum is het rectaal toucher het 
belangrijkste onderzoek. Proctoscopie kan 
een waardevolle aanvulling betekenen bij 
anale klachten, met name bij anaal bloed
verlies. Verder is proctoscopie de enige 
manier is om een proctitis of inwendige 
hemorroiden op te sporen, en is het onder
zoek weinig belastend voor de patient. De 
proctoscoop is een goedkoop instrument en 
het gaat om een gemakkelijk te leren vaar
digheid. De meerderheidvan de conferen
tie yond echter dat proctoscopie niet be
schouwd kan worden als een basisvaardig
heid. 

Ret zou interessant zijn als deze discussie 
ook in een groter verband zou worden 
gevoerd. 
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CONGRESSEN 

Seminar Lehrbeauftragten 
Allgemeinmedizin 

Tweemaal per jaar vergaderen de Duitse docen
ten in de huisartsgeneeskunde uitvoerig over hun 
activiteiten, vorderingen en tegenslagen tijdens 
het laatste semester. Op 7 en 8 oktober 1988 
maakte prof. dr. G.J. Bremer, hoogleraar huis
artsgeneeskunde aan de Rijksuniversiteit Gro
ningen, in Stuttgart voor de negende maal dit 
Lehrbeauftragten Seminar mee (het 38e). Aan
wezig waren ruim 70 docenten, verbonden aan 26 
universiteiten. 

Evenals de vorige keren begon ook deze bijeen
komst met een voordracht van meer algemeen 
belang, gehouden door een externe spreker. 
Uitgenodigd was G. Flatten, epidemioloog, ver
bonden aan de universiteit van Keulen. Hij sprak 
over de resultaten van het grote 'Krebsfriiher
kennungsprogramm', dat in 1971 wettelijk is 
vastgeste!d en waarbij sindsdien miljoenen men
sen zijn onderzocht. Zo werden in 1986 30 pro
cent van aile vrouwen boven de 20 jaar en 11 
procent van aile mannen boven de 45 jaar syste
matisch onderzocht op vroege verschijnselen van 
carcinoom. 1 Het onderzoek levert interessante 
epidemiologische gegevens op die vooral voor 
huisartsen van be lang zijn.2 

Artsexamen 

Ais belangrijkste onderwerp tijdens dit sympo
sium kwam het eerste deel van het artsexamen 
ter sprake, waar deze docenten sinds begin 1988 
aan mee moe ten werken. In feite komt het erop 
neer dat een deel van de schriftelijke multiple
choice examens wordt vervangen door monde
linge examens, wat niet zo eenvoudig is en veel 
werk geeft. 

Niets is zo goed voor de ontwikkeling van een 
yak als het opstellen van exameneisen. Dat bleek 
ook hier. De discussies waren uiterst vruchtbaar. 
Een groot voordeel is dat deze docenten al 
jarenlang hun onderwijsdoelstellingen goed heb
ben omschreven en bijgewerkt, zodat het opstel
len van examenvragen in principe niet zo'n kar
wei meer is. Het examen moet - meestal aan de 
hand van een patient - worden afgenomen sa
men met specialisten, een opdracht die nogal 
eens tot vermakelijke problemen aanleiding 
geeft. 

Tijdens deze bijeenkomst werden ervaringen 
uitgewisseld, examenvragen gezamenlijk opge
steld en toekomstplannen uitgewerkt. Het vak
gebied huisartsgeneeskunde was door de docen
ten in 12 hoofdstukken verdeeld en bij ieder 
hoofdstuk moesten, aan de hand van de onder
wijsdoelstellingen, vragen geformuleerd worden 
die min of meer op ieder ziektebeeld konden 
slaan. Een - ook voor mij -leerzame bezigheid, 
die uiteraard in het geheel niet klaar kwam. 

Zuinige boel 

Ondanks de vele activiteiten die van de Lehr
beauftragten gevraagd worden, blijft het univer
sitaire huisartsenbedrijf een zuinige boe!. Slechts 
aan een universiteit is een ordinarius in de Allge
meinmedizin verbonden (Giessen) en in Frank
furt be staat een Instituut, maar dat betekent 
aileen dat men daar extern gefinancierd kan 
worden. Personele en materiele voorzieningen 
zijn overal nog steeds uiterst schaars bedeeld en 
eigenlijk worden deze huisartsen-docenten door 
de universiteiten misbruikt en uitgebeend. 

Op mijn vraag waarom zij zich zo lieten afbeu
len voor zo'n geringe honorering, kreeg ik als 
antwoord dat bij weigering om mee te werken 
van hun kant, specialisten de opdracht zouden 
krijgen de huisartsgeneeskunde te doceren. Van 
de 26 universiteiten geven er nu 16 een halve en 
twee een full-time secretaresse aan de huis
artsgeneeskunde. Negen universiteiten stellen 
zelfs geen ruimten beschikbaar. 

Werken onder deze omstandigheden is niet 
eenvoudig, maar door de nieuwe examenrege
ling is de zaak weer nieuw leven ingeblazen. 
Voor het eerst is er nu ook een inventarisatie 
gemaakt van al het lopende onderzoek dat door 
de docenten wordt uitgevoerd of begeleid. Het 
gaat om ongeveer 80 grotere en kleinere projec
ten, uitgevoerd door 20 universiteiten. In onge
veer 40 gevallen betrof het een stu die die moest 
leiden tot een dissertatie. 3 

Lorenz (Tiibingen) bracht verslag uit van zijn 
bemoeienissen om dit onderzoek te classificeren, 
maar dat is - net als in Nederland - niet eenvou
dig. Hij kwam tot de volgende driedeling: 
- het handelen van de huisarts; 
- epidemiologische onderwerpen; 
- toepassing van specifieke kennis of van specia-

le apparatuur. 
Het begrip epidemiologie werd daarbij wei erg 
ruim geYnterpreteerd. 

Ten slotte gingen aile deelnemers uiteen in 
'Arbeitsgruppen', waarbij ik had gekozen voor 
'Forschung' (Research). Het is niet verwonder
lijk dat deze research nog niet zo goed van de 
grond komt. Veel tijd en geld is niet beschikbaar 
en methodologische deskundigheid is er nog 
nauwelijks. Maar het enthousiasme is groot en 
over een paar jaar draaien de Duitse huisartsen 
zeker op internationaal niveau mee. 
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