
Computer assisted medical history taking {Dis
sertatie} Quaak MI. Rotterdam: Erasmus Univer
siteit Rotterdam, 1988; 176 bladzijden, geen han
delsuitgave. 

De computer wordt langzaamaan een vertrouwd 
instrument in de praktijkvoering van artsen. In 
de directe patientenzorg speelt hij echter nog 
vrijwel geen rol. Het onderzoek van Quaak is als 
pioniersarbeid op dit terrein te beschouwen. Zijn 
vraag betrof een verkenning van de mogelijkhe
den om via de computer anamnestische gegevens 
van patienten te verzamelen: zowel de klachten 
als de 'tractus-anamnese', de routinevragen die 
in de kliniek gewoonlijk door de co-assistenten 
worden verzameld. Deze computergegevens 
zouden het gesprek tussen arts en patient moeten 
ondersteunen - niet vervangen. 

Ten behoeve van het onderzoek werd een 
computerprogramma (vierde-generatie pro
grammatuur) ontwikkeld, met bijzondere aan
dacht voor gebruikersvriendelijkheid. Frequen
tie, intensiteit, duur, tijdsverloop sinds begin van 
de klacht en lokalisatie konden door de patient 
worden aangegeven. Aan het eind van het pro
gramma ontving de patient een print van zijn 
antwoorden. 

Het onderzoek yond plaats onder patienten uit 
Amsterdam, die een afspraak op een polikliniek 
interne geneeskunde hadden en telefonisch be
reid werden gevonden om een uur eerder naar 
het ziekenhuis te komen. Een groep van 99 
patienten deed mee; 50 van hen rondden ook nog 
het evaluatiedeel af. 

Het bleek ouderen meer moeite te kosten om 
met de computer om te gaan dan jongeren. 
Gemiddeld had men voor de hele exercitie ruim 
een uur nodig. Het globale oordeel over de 
computersessie was positief. In totaal werden 
365 klachten gemeld. Een kwart van de onder
vraagden meldde in de evaluatie dat een deel van 
hun klachten niet aan bod was gekomen. 

Brengt een computergestuurde anamnese nu 
meer of minder op dan de traditionele mondelin
ge anamnese? Ter beantwoording van deze 
vraag vergeleek de onderzoeker de door co
assistent en internist gemaakte status met de 
door de patient zelf ingevoerde informatie. De 
uitkomsten zijn buitengewoon interessant: 
- 36 procent van de klachten was in beide me

thode min of meer gelijk; 
- 45 procent van de door de patient aan de 

computer opgegeven klachten stond niet in de 
status vermeld; 

- 16 procent van de met de computer opgegeven 
klachten werd zelfs ronduit ontkend in de 
status; 

- slechts 2 11 3 procent van de klachten kwam 
aileen in de ziekenhuisstatus voor en was door 
de patient niet in de computer ingevoerd. 
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Maar, vroeg de auteur zich af, het gaat toch 
vooral om de relevantie van al die klachten, en 
hoe zit het daarmee? Drie internisten werd ge
vraagd de twee datasets te beoordelen op bruik
baarheid. Ruim de helft van de status en ruim 20 
procent van de computerinformatie werd bruik
baar geacht, maar de inter- en intra-observer 
variabiliteit was zeer groot. Er is dus duidelijk 
meer aan de hand dan aileen een aantal verschil
len tussen de twee sets van gegevens. 

Sommige resultaten van deze studie zijn variabel 
en soms ronduit teleurstellend. De auteur ver
dient echter bewondering voor het feit dat hij op 
dit nog tamelijk onontgonnen terrein een aantal 
wezenlijke vragen heeft verkend en een eerste, 
duidelijk bruikbare programmatuur heeft ont
wikkeld. Deze poging geeft de mogelijkheden en 
moeilijkheden goed aan. De dissertatie zelf, die 
hoofdzakelijk bestaat uit zes in Engelstalige vak
bladen gepubliceerde artikelen, bevat nogal wat 
redundante informatie. Voor huisartsen-pio
niers en -hobbyisten is het een uitdaging: ligt er 
een nieuwe toekomst v~~r de oude anamnese
lijst? 

Eloy van de Lisdonk 

Power under the microscope. Toward a groun
ded theory of gender relations in medical en
counters {Dissertatie Vrije Universiteit}. Davis 
KE. Handelsuitgave: Dordrecht: Foris, 1988; 448 
pagina's, prijs f 59,50. 

Vitgangspunt voor het onderzoek van Kathy 
Davis is de bevinding uit eerder feministisch 
onderzoek dat de machtsongelijkheid tussen 
mannen en vrouwen - in het algemeen al een 
factor van belang - nog aanzienlijk toeneemt 
binnen de arts-patient relatie: mannelijke artsen 
behandelen vrouwen als stereotypen, zij hebben 
de neiging hun klachten te medicaliseren of juist 
afte doen als psychisch, en zij proberen vrouwen 
er op autoritaire wijze toe te brengen om typi
sche 'vrouwenklachten' als een prive-afwijking 
te be schouwen en ze zonder protest te verdra
gen. Davis' onderzoeksvraag luidt dan ook niet 
of dit proces zich in de praktijk inderdaad voor
doet, maar hoe het zich precies voltrekt; zij wil 
laten zien ' ... hoe klachten van vrouwen gediag
nostiseerd en behandeld worden door mannelij
ke huisartsen en hoe dit proces de asymmetrische 
machtsverhoudingen weerspiegelt en tot stand 
brengt' (p. 21, vertaling van mij, IH). 

Davis zet zich aan deze taak aan de hand van 
audio-materiaal uit het TRIPT-project (Thomas
sen JFM, Woltring FJM. Het TRIPT-project: 
een data-collectie uit zeventig huisartsprak
tijken. Huisarts Wet 1982; 25: 394-7) en stelt zich 
voor daarbij gebruik te maken van de conversa-

tie-analyse. Zij begint met een voorlopige analy
se van twintig geselecteerde consulten van man
nelijke huisartsen met vrouwen. 

Deze analyse brengt Davis tot de conclusie dat 
de conversatie-analyse niet het juiste instrumen
tarium biedt om macht te analyseren. 

Veel belangwekkender nog is haar bevinding 
dat het wellijkt of er helemaal geen sprake is van 
een 'machtige' dokter in gesprek met een 'mach
te!oze' patiente: 'wat mijn materiaal te bieden 
had, was zacht gezegd een schok ( ... ): de dokters 
waren gewoon zonder meer aardig! Ze waren 
vriendelijk, empatisch en ze deden klaarblijke
lijk hun uiterste best om hun patienten goede 
medische zorg te bieden' (p. 48). Had zij mis
schien toevallig twintig uitzonderlijke consult en 
gekozen? Dat was niet het geval: de rest van de 
circa 300 banden vertoonde precies hetzelfde 
beeld. 

Wat nu? Davis stelt dat ze het natuurlijk op dit 
punt had kunnen opgeven. Zij besluit echter 
anders. Zij herhaalt haar analyse, en dan blijken 
de consulten die eerst zo aardig leken, juist vol te 
zitten met elementen die door de feministische 
kritiek al zo uitvoerig zijn beschreven: 'de dokters 
vellen morele oordelen over de vrouwen, ze 
psychologiseren hun klachten, ze nemen hun 
klachten niet serieus, ze schrijven enorme hoe
veelheden kalmerende middelen voor en ze mis
bruiken hun macht als het gaat om het al of niet 
krijgen van kinderen. 

Hoe kwam het nu dat ze dit alles niet meteen 
had gezien? De verklaring die Davis hiervoor 
geeft, is een wonder van eenvoud: het feit dat de 
dokters zo aardig doen, maakt de machtsuitoefe
ning (die er wei degelijk is) onzichtbaar; in de 
toon van de gesprekken zat steeds zovee! aar
digs, dat de onderzoeker eerst op het verkeerde 
been werd gezet. En eigenlijk, zo redeneert 
Davis, is het daarmee allemaal nog veel erger: 
'De kleine beledigingen die een vast patroon 
vormen in gesprekken tussen mannen en vrou
wen zijn op zich zelf al erg genoeg. Ais ze dan 
ook nog eens niet als zodanig zijn te onder ken
nen, wordt het probleem nog oneindig veel 
erger': tenslotte kun je je tegen 'onzichtbare' 
machtsuitoefening nog veel moeilijker verweren 
(p. 49). 

Na een nadere beschouwing en invulling van 
het concept 'macht' selecteert Davis tenslotte 
vier (4) consulten waaraan dit verschijnsel kan 
worden gedemonstreerd. Vit haar analyse blijkt 
naar haar oordeel dat al die vriendelijkheid van 
de dokter in feite aileen maar een middel is om 
zijn macht uit te oefenen. 

Veel huisartsen zullen moeite hebben met Davis' 
uitgangspunt dat mannelijke dokters autoritair 
optreden tegen vrouwelijke patienten, en na
tuurlijk is dit uitgangspunt gebaseerd op een 
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nogal eenzijdige selectie uit de beschikbare on
derzoeksresultaten. Methodologisch gezien 
he eft een onderzoeker echter het volste recht 
een verschijnsel te postuleren en zich aldus 'bin
nen de hermeneutische cirkel' te begeven. In dat 
opzicht is er dan ook niets op Davis' onderzoek 
aan te merken. 

Dat ligt echter anders voor het vervolg. Wan
neer ze in eerste instantie het gepostuleerde 
verschijnsel in het geheel niet kan waarnemen, 
wil ze de lezer ervan overtuigen dat wat ze ziet 
eigenlijk iets heel anders is - sterker nog: dat de 
wei waargenomen werkelijkheid in feite een 
'ergere' manifestatie van het gepostuleerde ver
schijnsel is. Natuurlijk mag ook dat best, maar 
dan zou de lezer wei duidelijk gemaakt moeten 
worden hoe de schrijver dat vaststelt; enige 
objectieve, liefst vooraf geformuleerde criteria 
zouden bijvoorbeeld wei handig geweest zijn. 

Inge Hofmans-Okkes 

De rijdende psychiater. Een exploratief onder
zoek naar de ambulante acute psychiatrie in 
Amsterdam {Dissertatie}. fonkers fFf. Amster
dam: Universiteit van Amsterdam, 1988; 218 
pagina's + 33 pagina's bijlagen. 

Niet voor aile Nederlandse huisartsen zal de 
rijdende psychiater een begrip zijn. In Amster
dam geldt dat onder meer weI. Patienten die bij 
nacht en ontij uit het raam dreigen te springen of 
in een opwindingstoestand geraken, kunnen via 
deze rijdende psychiater worden opgenomen, 
wei of niet met een inbewaringsstelling. In de 
eerste hoofdstukken van dit boek vindt men een 
overzichtelijke schildering van de geschiedenis 
en de praktijk van de psychiatrische opname. De 
beschrijving van 460 psychiatrische consulten 
geeft een goed inzicht in de 'grande psychiatrie' 
van een wereldstad. Huisartsen, zeker zij die 
werkzaam zijn in grote steden, zullen dit uit 
eigen praktijk herkennen en beseffen dat hier 
slechts de top van een ijsberg wordt beschreven. 
Het gedeelte dat voor de psychiater onder water 
blijft, vormt grotendeels het verzorgingsgebied 
van de huisarts. 

Wat de opzet van de studie betreft, valt op dat 
aile gegevens ontleend zijn aan de rapporten van 
de GGD-artsen die de consulten hebben uitge
voerd. Veel van de gevonden correlaties tussen 
bijvoorbeeld diagnostiek enerzijds en voorge
stelde interventie anderzijds, zullen dan ook 
zwaar gebiassed zijn. Mij vie I sterk op dat 90 
procent van aile beschreven consulten niet door 
geregistreerde psychiaters waren gedaan, terwijl 
in een kwart van die consulten de arts zelfs geen 
psychiatrische ervaring had. Je vraagt je dan ook 
af of deze artsen niet beter de huisarts in consult 

34 

BOEKBESPREKINGEN 

hadden kunnen roepen in plaats van andersom. 
Deze studie geeft een nuttig beeld van een 

probleemveld dat, meer dan nu soms het geval is, 
onderdeel kan zijn van een goede huisartsge
neeskundige zorg. Voor bijzondere gevallen, 
zoals consulten op het politiebureau zal in de 
grote stad een aparte diens onvermijdelijk blij
yen. Al met al is dit boek aan te bevelen aan 
gelnteresseerde huisartsen. 

Marten de Haan 

Huisarts en privacybescherming {Dissertatie} 
Lako Cf. Nijmegen: Katholieke Universiteit Nij
megen, 1988; 145 bladzijden. ISBN 90-6805-009-
5. 

Bescherming van de privay van de burger staat in 
de belangstelling. In dit proefschrift wordt on
derzocht in welke mate huisartsen - naar hun 
zeggen - informatie over hun patienten aan 
derden verstrekken. 

De auteur wijst er met klem op dat de zwijg
plicht van de arts een plicht is, en geen recht 
waarvan hij naar eigen inzicht gebruik kan ma
ken. Verzaking van die plicht kan tot (tucht) 
rechterlijke maatregelen leiden. Anderzijds 
doen zich rolconflicten voor. Derden kunnen 
van de arts informatie verwachten, bijvoorbeeld 
in verband met het belang van de patient of het 
algemeen belang, of ter wille van een soepel 
verloop van het maatschappelijk verkeer. Pa
tienten daarentegen verwachten dat de huisarts 
geen geheimen zal openbaren zonder hun toe
stemming. Huisartsen kunnen een verschillend 
gewicht toekennen aan hun subrol tegenover 
derden en hun subrol tegenover patienten. Dat is 
vooral het geval bij weinig gestructureerde pro
bleemsituaties, zoals die zich op het gebied van 
privacybescherming veel voordoen. 

Voor dit onderzoek werd een enquete verricht 
onder 272 huisartsen in Oost-Nederland. Het 
belangrijkste meetinstrument bestond uit een 
tiental gefingeerde casus, waarbij steeds de vraag 
werd gesteld wat de huisarts zou (moeten) doen, 
als hem door derden om informatie gevraagd zou 
worden. Bij deze derden werd onderscheid ge
maakt tussen andere artsen, niet-medische be
roepsbeoefenaren en familieleden van de pa
tient. 

De auteur onderscheidt vier typen huisartsen: 
huisartsen die nooit (28 procent), aileen aan 
artsen (38 procent), aan artsen en familie (20 
procent) en aan artsen, familieleden en andere 
beroepsbeoefenaren (14 procent) informatie 
zouden verstrekken zonder toestemming van de 
patient. Veel huisartsen blijken van mening dat 
het verstrekken van inlichtingen aan andere art
sen zonder expliciete toestemming van de pa
tient toelaatbaar is. Dat is echter, formeel be-

schouwd, onjuist: de zwijgplicht geldt in principe 
voor aile derden, en artsen zijn daarvan niet 
uitgesloten. De auteur realiseert zich echter ook 
dat een huisarts die zwijgt en aan niemand 
zonder toestemming van de patient informatie 
verstrekt, daarbij niet altijd in het belang van de 
patient handelt. 

Het vragen van inzage door patienten in hun 
eigen werkkaart blijkt bij 31 procent huisartsen 
te zijn voorgekomen - veel minder dan verzoe
ken om inzage in brieven van andere hulpverle
ners (87 procent). In respectievelijk 91 en 87 
procent van de gevallen wordt aan een dergelijk 
verzoek voldaan. Op dit gebied zijn nauwkeuri
ger omschreven regels nodig, volgens de auteur. 
Die zijn in de jurisprudentie ook wei te vinden. 

Bij twijfels over de te volgen handelwijze bij 
privacyproblemen zou meer dan de helft van de 
respondenten een collega consulteren. Relatief 
weinigen bestuderen zelf de literatuur. 

Jonge, vrouwelijke huisartsen, die sterk pa
tientgeorienteerd zijn, 'open' verwijzen, een 
linkse politieke voorkeur hebben, een kleine 
praktijk hebben, niet in een solopraktijk werken 
en weinig huisbezoek verrichten, verstrekken de 
minste informatie aan derden zonder toestem
ming van de patient. Opvallend is daarbij dat de 
door de huisarts veronderstelde mening van de 
patient er daarbij niet toe lijkt te doen, evenmin 
als de hoeveelheid kennis over privacybescher
mingo 

De auteur beveelt het ontwikkelen van een 
gedragscode aan. Daarvan verwacht hij meer 
heil dan van absolute ge- en verboden. Dat is ook 
in overeenstemming met de observatie dat de 
casus over het geven van informatie aan de 
ouders over het pilgebruik van hun dochter niet 
goed bruikbaar was: vrijwel geen van de huis
artsen zou deze informatie geven. Kennelijk is de 
laatste jaren op dit gebied een duidelijke ge
dragscode ontstaan. 

Dit is een goed leesbaar proefschrift over een 
voor de huisarts belangrijk onderwerp. De au
teur heeft het knap kort en helder gehouden. 

Merkwaardig is dat hij, als socioloog, meer na
druk legt op de overeenkomsten dan op de 
verschillen tussen de gekozen onderzoekspopu
latie en de populatie van aile Nederlandse huis
artsen. Reeds jaren geleden kwam daar jegens 
huisarts-onderzoekers kritiek op, met name uit 
de sociologische hoek. De verschillen lijken ook 
meer informatief. Vit de nieuwste Bos-atlas 
blijkt bijvoorbeeld dat het opleidingsniveau in 
het beschreven gebied relatieflaag is. Een groter 
verschil in opleidingsniveau tussen huisarts en 
patient zou bijvoorbeeld van invloed kunnen zijn 
op de visie ten aanzien van de privacy-problema
tiek. 
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Verder rijst natuurlijk de vraag, wat nu eigenlijk 
is onderzocht: de mate waarin huisartsen de 
privacy van hun patienten beschermen, of de 
mate van betrouwbaarheid die zij opbrengen bij 
het beantwoorden van een enquete over dit 
onderwerp. De auteur is zich duidelijk wei be
wust van dit probleem, maar dat weerhoudt hem 
er niet van tamelijk snelle conclusies te trekken. 

Overigens blijkt uw recensent vrijwel aile ken
merken te bezitten van een zeer loslippige huis
arts. Het enige wat in mijn voordeel pleit, is het 
frequent raadplegen van het 'Groene boekje van 
de KNMG'. Naast het lezen van dit proefschrift 
zij dit dan ook van harte aanbevolen. 

W.A. Meyboom 

Arts en geneesmiddeleninformatie: de effecten 
van voorlichting op therapiekeuzen van huis
artsen Denig P, Haaijer-Ruskamp FM, Zijsling 
DH. Groningen: Styx Publications, 1988; 119 
bladzijden, prijs f 31,80. ISBN 90-72371-02-X. 

In opdracht van het ministerie van WVC heeft de 
vakgroep Gezondheidswetenschappen van de 
Rijksuniversiteit te Groningen een onderzoek 
verricht naar de invloed van schriftelijke en 
mondelinge geneesmiddelenvoorlichting op de 
kennis en het voorschrijfgedrag van huisartsen. 
Inzet van het onderzoek was de waarde van het 
Geneesmiddelenbulletin als onafhankelijke in
formatiebron. 

In totaal 209 huisartsen werkten mee aan een 
schriftelijk interventieproject, terwijl 45 huis
artsen betrokken waren bij een mondeling inter
ventie-onderzoek. Voor de schriftelijke inter
ventie werd gebruik gemaakt van een extra 
uitgave van het Geneesmiddelenbulletin over de 
behandeling van spasmen van holle organen; 
deze uitgave werd uitsluitend aan de interven
tiegroep ter beschikking gesteld. 

De betrokken huisartsen werden drie maan
den voor en drie maanden na de interventie 
geenqueteerd; daarnaast werd gebruik gemaakt 
van de voorschrijfoverzichten van de zieken
fondsen. Onderzocht werden de effecten van de 
voorlichting op kennis, attitude en voorschrijfge
drag van de betrokkenen. 

De huisartsen bleken een hoge waardering te 
hebben voor het Geneesmiddelenbulletin en de 
Medisch-farmaceutische Mededelingen. Wei 
Een belangrijk deel van de artsen kon zich het 
bewuste artikel echter niet herinneren. In de 
afweging van de keuze voor een bepaald genees
middel lieten de huisartsen zich vooral leiden 
door hun kennis en ervaring over de effectiviteit 
van het middel; kennis van bijwerkingen speelde 
een geringere rol, en het kostenaspect kwam pas 
op de derde plaats. De schriftelijke interventie 
bleek op onderdelen effectief in het bereiken van 

HUISARTS EN WETENSCHAP 1989; 32(1) 

BOEKBESPREKINGEN 

een rationeler voorschrijfgedrag; het effect van 
mondelinge interventie was zeer duidelijk. 

De auteurs stellen dat de resultaten met om
zichtigheid dienen te worden gei'nterpreteerd. 
Lopende het onderzoek stelde WVC het voort
bestaan van het Geneesmiddelenbulletin ter dis
cussie en ten tijde van de schriftelijke interventie 
verscheen in het Nederlands Tijdschrift van Ge
neeskunde een artikel over de behandeling met 
spasmolytica. Maar het grootste probleem bleek 
de geringe bereidheid van de huisartsen om tijd 
te investeren in het onderzoek. 

Toch zijn er nuttige conclusies te trekken. 
Onafhankelijke geneesmiddelenvoorlichting 
wordt door huisartsen hoog gewaardeerd. Er 
blijkt enig effect van schriftelijke informatie, 
maar mondelinge interventie blijkt meer effect te 
hebben. Vit ervaring met medisch-farmaceuti
sche overleggroepen was dit bekend. De rol van 
de apotheker als deskundig adviseur binnen 
waarneemgroepen zal verder gestalte moeten 
krijgen. Behalve eigen kennis en ervaring met 
geneesmiddelen speelt de mening van deskundi
gen uit de omgeving van de arts een belangrijke 
rol bij de therapiekeuze. 

Het onderzoeksverslag is uitgegeven in een 
handzaam boekje. De door de publiciteit gewek
te verwachtingen worden niet geheel be ant
woord en het taalgebruik teent is ongeschikt voor 
een breder publiek. Het is jammer dat hiermee te 
weinig rekening is gehouden. 

A.F. Tempelaar 

Schildklierziekten Van Es A, Geerdink RA. 
Utrecht: Bunge, 1988; 74 bladzijden, prijs f 35,-. 
ISBN 90-6348-025-3. 

In de bekende serie 'Practicum huisartsgenees
kunde' is een boekje verschenen over schild
klierziekten. Terecht merken de auteurs op dat 
het belang van de schildklierpathologie groter is 
dan op grond van de incidentiecijfers verwacht 
kan worden. Zo is de diagnose bij bejaarden 
vaak niet eenvoudig te stellen, doordat kenmer
kende symptomen ontbreken. Het valt dan ook 
te betreuren dat geen apart hoofdstuk aan de 
schildklierdiagnostiek bij bejaarde patienten is 
gewijd; volstaan wordt met een kort hoofdstuk 
over 'atypische hypo- en hyperthyreoi'die' en 
hierin wordt geen overzicht gegeven van de 
verschillen met betrekking tot het al of niet 
voorkomen van kenmerkende symptomen bij 
jongeren en ouderen. 

Juist dit soort gegevens zijn voor de huisarts 
relevant. Een bezwaar van het boekje is dan ook 
dat het te weinig op de praktijk van de huisarts is 
afgestemd. De anamnese zou meer aandacht 
verdienen. Omdat de huisarts pas nader onder
zoek aanvraagt indien op grond van voorge-

schiedenis en informatie, anamnese een relatief 
hoge a priori kans verwacht kan worden, zouden 
juist deze aspecten de meeste aandacht moe ten 
krijgen. 

Dit alles wordt in het laatste hoofdstuk overi
gens wei benadrukt. Voor de huisarts is dit 
hoofdstuk van groot belang. Het zou dan ook 
een meer centrale plaats in de systematiek van 
het boek hebben verdiend. Ook de schema's 
voor het aanvragen van laboratoriumdiagnostiek 
zijn voor de huisarts van groot belang. Vaak 
wordt ten onrechte een reeks van bepalingen 
aangevraagd, terwijl de huisarts meestal met een 
test kan volstaan. 

In dit hoofdstuk wordt ook gesteld dat bepaal
de symptomen wei en andere niet van belang 
zijn. Aileen symptomen die relatief vaak bij 
ziekte voorkomen en relatief weinig bij normale 
mensen, zijn van waarde voor de inschatting van 
de kans op ziekte. Dit wordt duidelijk als men 
zich de begrippen sensitiviteit en specificiteit 
voor ogen houdt. Waren deze begrippen in het 
begin van het boekje behandeld, dan zouden de 
auteurs het discriminerend vermogen van de 
verschillende symptomen hebben kunnen ver
duidelijken. 

Het boekje bevat veel informatie en is vlot 
geschreven, al zullen sommige onderwerpen de 
huisarts wellicht minder aanspreken. Het kan de 
huisarts helpen om patienten met schild
klierziekten eerder te herkennen en tot een meer 
gericht beleid te komen. De genoemde bezwaren 
zijn vooral van onderwijskundige aard. Juist in 
een serie die pretendeert voor opleiding en na
scholing te zijn geschreven, dienen aan systema
tiek en relevantie de hoogste eisen te worden 
gesteld. 

R.A. de Melker 

HIV-wijzer. Losbladig informatiesysteem voor 
huisartsen over AIDS Hochheimer EH, Heijnen 
AM, Wigersma L, red. Amsterdam: Stichting Aan
vullende Dienstverlening, Amsterdam, 1988. 
ISBN 90-72574-01-X. 

Aids, in hoeverre is dat voor de meesten van ons 
toch nog vooral zoiets als een aardbeving in 
China of een orkaan in de Carai'ben? Of - wat 
dichter bij huis - zoiets als bodemverontreiniging 
en zure regen? Heel erg en bedreigend mis
schien, maar dan toch wei ver weg en voor de 
lange termijn. 

Het is als met menige andere ernstige ziekte: 
op college werden we geacht er belangstelling 
voor te hebben, op het examen moesten we er 
veel van weten, en op het spreekuur zagen we er 
eigenlijk nooit iemand mee. En dus houden we 
de ziekte gemakkelijk ergens ver weg in ons 
achterhoofd. Er zijn wei huisartsen die enige 
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