
Acute buikpijn in de eerste en tweede lijn [Dis
sertatieJ Krebbers THFWA. Maastricht: Rijksuni
versiteit Limburg, 1988; 156 pagina's, geen han
delsuitgave. 

Wat er precies gebeurt met een patient die acuut 
buikpijn krijgt, zich bij de huisarts of op de 
EHBO van het ziekenhuis meldt, en vervolgens 
naar huis gestuurd, opgenomen of geopereerd 
wordt, vormt de kern van het onderzoek waar
van in deze dissertatie verslag wordt gedaan. 

De auteur behandelt eerst definities, ge
schiedenis, anatomie en fysiologie van de 'acute 
buik', door hem Ii ever 'acute buikpijn' genoemd. 
Een beknopte bespreking van het klinische be
slissingsproces vormt de afsluiting van dit gedeel
te, dat voornamelijk voor de volledigheid is 
toegevoegd. Het is een aardige, zij het wat 
oppervlakkige samenvatting, die goed bruikbaar 
is als voorbereiding van een college of nascho
ling, maar verdere wetenschappelijke diepgang 
mist. 

De waarde van dit proefschrift is vooral gele
gen in het onderzoek naar de gebeurtenissen bij 
acute buikpijn. Het richt zich niet op de behan
deling in de huisartspraktijk, maar beschrijft de 
diagnostiek en behandeling van 1100 casus die in 
de loop van anderhalf jaar op de EHBO van het 
Academisch Ziekenhuis Maastricht werden ge
presenteerd. 

Het is een prospectief, beschrijvend loket
onderzoek, waaraan door 78 huisartsen is mee
gewerkt door het invullen van een gestructu
reerd onderzoeksformulier bij elke relevante 
verwijzing. Door de combinatie met de gegevens 
uit de kliniek was het hierdoor mogelijk bij een 
groot gedeeJte van de onderzoekspopulatie een 
tijdsanalyse van de diverse fasen van het ziekte
verloop te verrichten. In dit opzicht is dit onder
zoek uniek, aangezien de meeste onderzoeken 
over de acute buik in de tweede lijn zijn verricht. 

Vergelijking van de waarschijnlijkheidsdia
gnosen met de einddiagnosen geeft, samen met 
de analyse van de totale onderzoekspopulatie 
(inclusief de zelfverwijzers), een indruk van de 
diagnostiek van de huisarts en de functie van de 
EHBO. De me est frequente diagnose bleek de 
'non specific abdominal pain' (NSAP, 26 pro
cent) te zijn, gevolgd door appendicitis (23 pro
cent). De huisartsen stuurden patienten vaak 
onder in de diagnose appendicitis, maar deze 
diagnose werd slechts in 38 procent van de 
gevallen bevestigd; meestal ging het hier om 
NSAP (48 procent). Bij de zelfverwijzers werd 
deze diagnose vaker gesteld dan bij de door de 
huisarts verwezen patienten (47 procent versus 
22 procent). 

Hoewel over het geheel genomen de overeen
stemming tussen waarschijnlijkheidsdiagnose en 
einddiagnose slechts 61 procent bedroeg, vervult 
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de huisarts toch een zeeffunctie voor de functio
nele acute buikklachten. Dat dit niet altijd opti
maal is, blijkt uit de bevinding dat veel patienten 
wachten met hulp inroepen tot de eigen huisarts 
weer beschikbaar is. Hierdoor gaat soms kostba
re tijd verloren bij aandoeningen waarbij snel 
chirurgisch ingrijpen bepalend voor de prognose 
is. Bij de groep die door huisartsen verwezen 
was, duurde de fase v66r presentatie op de 
EHBO gemiddeld 43 uur. Het doctor's delay 
varieerde bij NSAP en appendicitis van een een 
half tot anderhalf uur, transport kostte bijna 
anderhalf uur en bij een niet-geperforeerde ap
pendix duurde het nog gemiddeld 3,5 uur voor er 
geopereerd werd. Vele chirurgen zien deze pa
tienten liever eerder. 

De auteur heeft met vele tabellen en bijlagen een 
gedetailleerde, overzichtelijk gerangschikte be
schrijving gegeven. Zoals gebruikelijk roept hij 
op tot verder onderzoek, vooral naar de factoren 
die bepalend zijn voor het uitstel van het inroe
pen van (huisarts)geneeskundige hulp. Zowel 
voor de eerste als de tweede lijn blijft het een 
uitdaging te differentieren tussen functionele en 
organische acute buikpijn. 

Dit proefschrift geeft niet de oplossing maar 
wei de omvang van het probleem aan. Wellicht is 
consequenter gebruik van protocollen, algorit
men en gestructureerde verslaglegging hiervoor 
een zinvolle methode. Het is een niet geringe 
verdienste van de onderzoeker dat hij zoveel 
huisartsen over zo een lange periode be reid heeft 
weten te vinden en houden voor een eerste 
aanzet hiertoe. 

Voor in onderzoek en onderwijs gei'nteres
seerde huisartsen een leerzaam proefschrift. 

l.S. Meijer 

Over het gebruik van benzodiazepinepreparaten 
in de huisartsenpraktijk [Dissertatiej. De Berk 
HAA. Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijme
gen, 1988; 249 bladzijden. ISBN 90-9002477-8. 

'De huisarts vervult een belangrijke rol bij het 
onderkennen en beoordelen van psychische 
klachten'. De eerste zin van deze dissertatie is al 
een aanwijzing voor de betrokkenheid van de 
schrijver - zelf psychiater - bij het werk van de 
huisarts. Die betrokkenheid blijkt ook uit de 
stellingen: 'Elke hulpverlener werkzaam in een 
tweedelijns- of derdelijnsinstelling dient kennis 
te nemen van en zou zo mogelijk ervaring op 
moeten doen in het werkgebied van en de werk
wijze in de eerste lijn' (stelling 5). Niet fraai 
geformuleerd misschien, maar de strekking is 
helder. Grote delen van het boek zijn dan ook 
zeer bruikbaar voor de huisarts die zich wil 

verdiepen in de benzodiazepinen. Het boek is in 
die delen bovendien goed leesbaar. 

De opzet van het boek is boeiend: een eerste 
afbakening van wat onder verslaving moet wor
den verstaan in hoofdstuk 2. Een nadere toelich
ting aan de hand van zeven gevalsbeschrijvingen 
ontleend aan de Riagg-praktijk voigt in hoofd
stuk 3. In de hoofdstukken 4 tIm 7 wordt verslag 
gedaan van een literatuuronderzoek naar epide
miologische gegevens, farmacologische aspec
ten, indicaties, bijwerkingen en afhankelijkheid, 
persoonlijkheid en gedrag van de gebruiker, het 
macromilieu, en de arts-patient relatie bij benzo
diazepinegebruik. 

Er zijn twee vraagstellingen: 'Welk gebruiks
patroon moet verslaving genoemd worden?' en 
'Bestaat er verband tussen benzodiazepinenver
slaving, de patient en de arts-patient relatie?' Op 
grond van literatuuronderzoek komt de schrijver 
tot een nadere omschrijving: verslaving wordt 
gekenmerkt door 'drug seeking behaviour', door 
continue ring van het gebruik, terwijl de klachten 
waarvoor het middel wordt gebruikt, niet (meer) 
verbeteren of zelfs verergeren, en door als ge
volg van het gebruik ontstane lichamelijke, psy
chische en sociale problemen. 

Aan de orde komen in hoofdstuk 9 ook uitge
breide vragenlijsten. Het buiten beschouwing 
laten van het aspect 'het milieu van de patient' 
wordt verantwoord (,omdat ik mijzelf niet in 
staat acht maatschappelijke, sociaal-economi
sche en politi eke factoren aan te wijzen die een 
concreet houvast bieden voor behandeling en 
preventie van benzodiazepineverslaving'). We 
volgen de onderzoeker bij de soms moeizaam 
verkregen medewerking van de huisartsen, van 
wie de meeste ' ... niet precies volgens het onder
zoeksprotocol consequent de eerste vijf pa
tienten, die aan de gestelde voorwaarden volde
den, gevraagd .. .' hebben. Er wordt een Medi
cijn VerslavingsIndex (MVI) geconstrueerd en 
de MVI wordt gevalideerd. 

Vervolgens worden in hoofdstuk 10 resultaten 
van het onderzoek gepresenteerd: er is een conti
nuum tussen gei'ndiceerd verantwoord gebruik 
en verslaving; verslaving komt meer voor bij 
jongeren, gescheiden personen en ongehuwden 
(maar niet meer bij vrouwen zoals verwacht); 
neurotische klachten predisponeren tot versla
ving. Dat laatste was ook al uit de literatuur 
bekend: vooral wie het er het moeilijkst mee zal 
krijgen om te stoppen, vraagt om slaapmiddelen. 

Er zal methodologisch nog wei het een en ander 
op aan te merken zijn, maar ik wil me bij mijn 
stiel houden: de relevantie van het onderzoek 
voor de huisartspraktijk. Het is teleurstellend 
om in hoofdstuk 11 te moe ten lezen dat het 
onderzoek geen nieuwe aanknopingspunten 
biedt voor de behandeling en preventie van 
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benzodiazepineverslaving. De huisarts komt in 
dat hoofdstuk echterwel aan zijn trekken (als dat 
al niet gebeurd was in de eerdere literatuurbe
schouwingen): praktische opmerkingen over hoe 
te voorkomen dat het tot verslaving komt, of hoe 
eraf te komen met een contract tussen hulpverle
ner en patient, als het eenmaal zover is gekomen. 

Er spreekt uit dit boek een man met ervaring 
en met affiniteit voor de (huisarts )praktijk, die 
zijn literatuur kent, en die literatuur weet te 
verwerken en te gebruiken, aile vragenlijsten en 
onderzoek ten spijt. 

Ger van der Werf 

Psychological intervention in migraine {Disser
tatiel. Sorbi M. Utrecht: Rijksuniversiteit 
Utrecht, 1988; 144 bladzijden. Handelsuitgave: 
Delft: Eburon; prijs f 42,50. 

Welke psychologische behandelingswijzen die 
niet al te ingewikeld en duur zijn helpen bij 
migraine? Deze vraag lag aan de basis van het 
onderzoek van de klinisch psycholoog en psycho
therapeute Marjolijn Sorbi. Verschillende me
thoden uit de gedragstherapie worden din dit 
proefschrift met elkaar vergeleken ten aanzien 
van de mate van effectiviteit in de behandeling. 

Een biofeedback-methode op basis van tem
peratuurmeting (met behulp van een thermotron 
gekoppeld aan twee vingers) viel af toen bleek 
deze geen bijdrage leverde en soms zelfs contra
produktief was. De overgebleven methoden wa
ren een relaxatieprogramma (autogene training 
volgens Schultz) en een vaardigheidstraining. 
Deze methode bestond uit een gedragsanalyse 
(antecedenten en consequenten van de migrai
neaanval) een 'cognitief herstructureringspro
gramma' (onder andere de rationeel-emotieve 
therapie) en het oefenen van nieuw gedrag 
(waaronder rollenspel). De resultaten van deze 
interventietechnieken werden direct na de trai
ning, na 8 maanden en na 3 jaar onderzocht. 

De effectiviteit van beide methoden was nage
noeg vergelijkbaar wat betreft de vermindering 
van de ernst van de migraine. De ernst was 
daarbij de gekwantificeerde som van de duur, de 
mate van hevigheid, de frequentie van de aanval
len alsmede ook de totale hoeveelheid gebruikte 
medicijnen. Beide methoden hadden nauwelijks 
effect ten aanzien van het hanteren van pro
bleemsituaties. Een als bedreigend ervaren situ
atie en een daaropvolgende depressieve reactie 
blijken veelal de concretisering te zin van de 
relatie stress met migraine. Individuele verschil
len zijn hier echter groot, zodat een individuele 
gedragsanalyse bij een gegeven patient de basis 
vormt voor de therapiekeuze. 

De hevigheid en de duur van de migraine 
verminderde met 10-20 procent, het totale medi-
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cijngebruik met 40-100 procent (het sterkst de 
prolylactische migraine-medicatie). De combi
natie van beide methoden verhoogt het effect 
nauwelijks. Daar de relaxatiemethode eenvoudi
ger is en goedkoper lijkt dit de eerste keuze te 
zijn. Ais non-assertiviteit en depressieve reacties 
duidelijk op de voorgrond staan is het vaardig
heidsprogramma een goede keuze. Voor de be
handelingspraktijk van aUedag waarschuwt de 
schrijfster voor het reboundfenomeen van de 
ergotamine-hoofdpijn. 

Ook secundaire ziektewinst kan het behande
lingsresultaat in negatieve zin beinvloeden. 

Enige methodologische opmerkingen: de gese
lecteerde patienten kwamen uit de huisartsprak
tijk en waren voor een klein gedeelte afkomstig 
uit de migraine patieiiten-vereniging. De groe
pen bestonden uit 20 tot 30 personen. Er was 
geen controle c.q. wachtlijstgroep, maar deze 
methodologische zwakte werd gedeeltelijk ge
compenseerd met langdurige (2-3 maanden) pre
test metingen. Het aantal uitvaUers was gering en 
er werden geen negatieve effecten gesignaleerd. 

Migraine is een wijdverbreide kwaal, grillig en 
onvoorspelbaar in zijn beloop. Een onderzoek 
als dit is dan ook zeer op zijn plaats. In dit 
proefschrift is nauwgezet en met veel kennis van 
zaken het complexe probleem dat migraine heet 
wat verder ontrafeld. Het zoeken en vinden van 
een niet al te ingewikkelde en voor het grote 
publiek gemakkelijk bereikbare methode is een 
winst van dit onderzoek; en een goed alternatief 
voor het medicamenteuze arsenaal. 

Kortom een welkom proefschrift voor de eer
ste lijn dat zich bovendien gemakkelijk laat 
lezen. 

JoopStam 

Ingebeelde lelijkheid {Dissertatie}. Baardman I. 
Amsterdam: Vrije Universiteit, 1989; 194 bladzij
den, prijs f 34,50. ISBN 90-6256-771-1. 

In de huisartspraktijk worden geregeld signalen 
opgevangen van (jonge) mensen, waaruit blijkt 
dat ze niet tevreden zijn over bepaalde delen van 
hun lijf. Ook in de seksuologische praktijk is het 
een terugkerend fenomeen dat mensen proble
men hebben met het vrijen, omdat ze hun lijf niet 
kunnen accepteren zoals het is. Men krijgt wel
eens de indruk dat meer vrouwen dan mannen 
onder de 'Ielijkheid' van hun lijf lijden, maar 
zeker is dat aUerminst. In de literatuur worden 
deze klachten zelden besproken en in de praktijk 
worden ze nogal eens afgedaan met de dooddoe
ner: 'Ik vind dat je er perfect uitziet, waar maak 
je je zorgen om?' 

Baardman was psychotherapeut in het neuro
centrum Veluwland. Per toeval stootte hij, bij 

een evaluatiegesprek, op de ingebeelde lichame
lijke onaantrekkelijkheid van een patiente. In de 
therapie was aan dat aspect van haar onwelbe
vinden geen aandacht geschonken, terwijl het de 
staf wei bekend was, dat ze tijdens het verblijf op 
Veluweland vrijwel uitsluitend onopvaUend 
door de gangen sloop. Vanuit deze waarneming 
zette Baardman een onderzoek op. 

In de onderhavige studie blijkt dat circa 20 
procent van de patienten op Veluweland ernstig 
lijdt onder de overtuiging lichamelijk onaantrek
kelijk te zijn. In een literatuurstudie bleek dat er 
niet veel onderzoek naar dit fenomeen gedaan is. 
Ook was er geen bruikbare therapie voor
handen. 

De klacht en de daaraan verbonden gedrags
consequenties worden aangeduid met de term 
'negatieve lichaamsattitude'. De oorzaak van 
een negatieve lichaamsattitude blijkt lang niet 
altijd te liggen in een specifieke moederbinding 
of een incestueuze ervaring, zoals vaak wordt 
gedacht. Ingebeelde lelijkheid vormt een inter
ne, stabiele en oncontroleerbare attributie, met 
(in principe aUe consequenties vandien: lage 
zelfachting, sociale onbeholpenheid, chronische 
stemmingsontregeling, gevoelens van eenzaam
heid en verlegenheid. Dat hoeft echter niet altijd 
het gevolg te zijn. Hoe meer perifeer de plaats 
van het zelfconcept-component is, des te gerin
ger de consequenties. 

In het empirische deel van het onderzoek 
wordt nagegaan of er steun te vinden is voor de 
zinvolheid van het attributioneel- en zelf-theore
tische kader met betrekking tot de ingebeelde 
lelijkheid. Daartoe werd ene lichaamsattitude
lijst ontwikkeld. Deze lijst bevatte tenslotte 46 
items, die zijn verdeeld over drie subschalen: een 
waarderings-subschaal, een projectie-subschaal 
een attributionele subschaal. De drie subschalen 
vertonen onderling een hoge correlatie, waar
door er in feite van een unidimensionele schaal 
sprake is. De betrouwbaarheid en de validiteit 
van de schaal blijken hoog te zijn. 

Naar aanleiding van de uitkomsten werd een 
leidraad ontwikkeld van een kortdurende gerich
te therapie voor mensen die hun gedrag in sterke 
mate laten bepalen door de overtuiging lichame
lijk onaantrekkelijk te zijn. Het programma be
staat uit twaalf wekelijkse bijeenkomsten van elk 
twee uur en wordt groepsgewijs aangeboden. In 
de Praktijk van Veluweland blijkt dit program, 
na diverse bijsteUingen, bevredigend te werken. 

Op heldere wijze wordt het probleem neerge
zet. De gevonden oplossing lijkt het ei van 
Columbus en men verwondert zich erover dat 
dat niet eerder geprobeerd is. 

In de literatuurstudie mis ik de pogingen die 
met vrouwengroepen gedaan zijn. In het kader 
van anorgasmie-behandeling worden vrouwen 
geconfronteerd met hun eigen lijf. Hen wordt 
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verzocht voor de spiegel te gaan staan en te 
noteren welke delen van het lijf 'mooi' respec
tievelijk 'Ielijk' gevonden worden. 

Huisartsen zullen dit boek niet gemakkelijk ter 
hand nemen. Het staat te ver van de situaties 
waarmee zij, de dagelijkse praktijk, te maken 
hebben. Ik beschreef de inhoud wat uitgebrei
der, omdat het herkennen van het probleem, dat 
zeker wei regelmatig voorkomt, ons kan help en 
bij het opstellen van een goed handelingsplan. 
Door het plaatselijk maatschappelijk werk zou
den groepen, zoals beschreven in deze studie, 
geformeerd kunnen worden. 

Jan Moors 

Gaarne fysiotherapie ... Bol FA, De Melker RA, 
Sneep R, De Wolf AN. Alphen aan de Rijnl 
Brussel: Stafleu, 1989; 143 bladzijden, prijs 
f 27,50. ISBN 90-6016-576-4. 

Het boekje 'Gaarne fysiotherapie .. .' is aan alle 
Nederlandse artsen en fysiotherapeuten toege
zonden door het Genootschap voor Fysiothera
pie ter gelegenheid van zijn honderdjarig be
staan. Het Genootschap heeft een onafhankelijk 
redactie, bestaande uit drie (ex-)huisartsen en 
een fysiotherapeut, gevraagd hun visie op de 
stand van zaken met betrekking tot de fysiothe
rapie te geven. De bedoeling daarbij was de 
professie wat meer te profileren en tevens de 
mogelijkheden en grenzen van de fysiotherapie 
aan (huis )artsen duidelijk te maken. 

Dat is geen overbodige luxe. Huisartsen ver
wijzen frequent naar de fysiotherapeut, terwijl 
hun achtergrondkennis van de fysiotherapie mi
nimaal is. In opleiding of nascholing werd en 
wordt er nog steeds weinig aandacht aan be
steed. Op zichzelf is dat begrijpelijk: de kwanti
tatieve ontwikkeling van de fysiotherapie is zo 
snel en bijna explosief verlopen, dat de inhoude
lijke ontwikkeling daar bij wei achter moest 
raken. Zo is bijvoorbeeld de verhouding in het 
aantal huisartsenlfysiotherapeuten in de peri ode 
1975-1985 verschoven van van 5 op 2 naar 3 op 5. 

Allezende wordt duidelijk dat de inhoudelijke 
relatie tussen huisarts en fysiotherapeut over het 
algemeen mager is. De communicatie is vrijwel 
louter formee1 en er is zelden sprake van een 
gemeenschappelijke en expliciete probleemdefi
niering, strategie en doelstelling. De auteurs 
kunnen dan ook niet veel anders doen dan hierop 
te wijzen en zijn gedwongen zich te beperken tot 
een vrij theoretische beschouwing over het pro
cesmatige kant van de samenwerking, terwijl de 
huisarts meer gei:nteresseerd zal zijn in de inhou
delijke aspecten. Immers, een gemeenschappe
lijke inhoudelijke orienta tie zoals in sommige 
Cyriax-gerichte praktijken lijkt een belangrijker 
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voorwaarde voor een goede samenwerking als 
procedure Ie afspraken. 

Het meer concrete gedeeJte van het boekje 
bestaat uit een encyclopedische opsomming van 
technieken en stromingen zonder dat helder is 
wat de waarde en het indicatiegebied van die 
techniek is. De lezer wordt dan ook teleurgesteld 
als hij zich wil informeren over de mogelijkheden 
voor zijn patienten met een omschreven aandoe
ning of klacht. WeI wordt inzichtelijk dat een 
gemeenschappelijke ontwikkeling hard nodig is, 
niet alleen om problemen (zoals onnodige soma
tische fixatie) te voorkomen, maar vooral om 
ook de mogelijkheden van de fysiotherapie ten 
volle te benutten. 

Het is de verdienste van dit boekje dat de 
auteurs de problemen niet uit de weg gegaan 
zijn. Het is vanuit een zelfbewuste en zeker niet 
defensieve attitude geschreven. Daarmee is het 
een goed uitgangspunt voor verder onderzoek en 
een wat meer visionaire inhoudelijke ontwikke
ling, een eeuw-oud Genootschap waardig. 

Hans Grundmeijer 

Pediatric problems in general practice 2nd ed. 
Modell M, Boyd R. Oxford, etc.: Oxford Universi
ty Press, 1988; 318 bladzijden, prijs £ 15.00. ISBN 
0-19-261736-2. 

Zes jaar na de eerste druk is thans de tweede 
druk van dee I 13 van de Oxford General Practice 
Series verschenen. Nadrukkelijk wordt in het 
voorwoord vermeld dat het geen leerboek kin
dergeneeskunde is, maar bedoeld is om een 
beeld te geven van de specifieke manier waarop 
huisartsen omgaan en geconfronteerd worden 
met stoornissen van de gezondheid bij kinderen. 
Inherent aan maatschappelijke veranderingen 
werd een aantal onderwerpen uitgebreider be
handeld, zoals drugsverslaving bij teenagers, 
seksueel misbruik van kinderen en zwanger
schap op jeugdige leeftijd. 

Het is een zeer praktisch boek, getuige ook de 
vele adressen van allerlei gezondheidsorganisa
ties (uiteraard afgestemd op het Verenigd Ko
ninkrijk, zodat de Nederlandse huisarts hier 
weinig profijt van kan trekken). Op een over
zichtelijke manier worden de onderwerpen be
handeld. In het hoofdstuk psychosociale proble
men worden vijftien onderwerpen behandeld, 
maar het zal duidelijk zijn dat veel meer ziekten 
psychosociale repercussies hebben. Sommige 
hoofdstukken hebben een typisch Engelse bena
dering, afwijkend van de situatie in Nederland, 
zoals de preventieve jeugdzorg en het vaccina
tieschema. Het hoofdstuk over etnische minder
heden behandelt bewoners van de Caribische 
eilanden, West-Afrika, Azie, en Cyprus. De 

tekst is sterk verlevendigd door het afdrukken 
van praktijkgevallen tussen de meer theoretische 
gedeeJten. 

Hoewel er aan dit boek enkele bezwaren 
kleven, is de tot ale indruk positief. Het kan 
derhalve waardevol zijn voor beginnende huis
artsen of voor huisartsen die hun aanpak willen 
herzien. 

F.H.C. Schreuder 

De huisarts en de hulpverlening aan oorlogsge
troffenen Van der Veen SG, Visser WD, red. 
Utrecht: ICODO, 1988; 68 pagina's. ISBN 90-
72171-22-5. 
Huisarts en gevolgen van geweld (Visies op het 
verwerkingsproces en de ondersteuningsmoge
lijkheden) Van der Veen SG, Visser WD, red. 
Utrecht: ICODO, 1988; 88 pagina's, gratis. ISBN 
90-72171-21-7. 

Onlangs verschenen bij het Informatie- en Coor
dina tie Orgaan Dienstverlening Oorlogsgetrof
fenen (ICODO) twee boekjes, waarvan de titels 
in eerste instantie misschien de vraag zullen doen 
opkomen, of er, zoveel jaren na de oorlog, dan 
nog wei zoveel gebrek aan kennis over dat 
onderwerp bestaat. Na Ie zing van deze boekjes 
zal die twijfel mijns inziens zijn weggenomen. Op 
heldere, overzichtelijke en beknopte wijze wor
den bekende en nieuwe inzichten in deze materie 
op een voor de huisarts hanteerbare wijze gepre
senteerd. 

In het eerste boekje wordt specifiek op de 
categorie oorlogsgetroffenen ingegaan. Naast 
aandacht voor het slachtoffer zelf wordt ook 
stilgestaan bij de betekenis van diens ervaringen 
voor de overige gezinsleden. ('Wie spreekt met 
de partners of kinderen van oorlogsgetroffenen 
merkt, dat in deze gezinnen de oorlog eigenlijk 
voortdurend aanwezig is'). 

Wat mij in beide boekjes aangenaam trof was 
de wijze, waarop de gerichtheid op de huisarts 
tot uiting komt: de schrijvers beseffen kennelijk 
hoeveel aarzeling er nog vaak bij artsen bestaat 
om belangrijke psychologische problematiek bij 
hun patienten aan te roeren en beperken zich 
dan ook niet tot theoretische uiteenzettingen, 
maar nemen de huisarts als het ware bij de hand 
en tonen hem hoe belangrijk zijn hulp vaak kan 
zijn en hoe weinig daarvoor eigenlijk nodig is: 
vaak 'alleen maar' luisteren en respect tonen. 
(,Het is niet zo, dat een arts eerst zou moeten 
luisteren en dan nog iets zou moeten doen'). Een 
apart hoofdstuk is gewijd aan de waarde van 
steunend contact van de huisarts tijdens aan
vraagprocedures ter verkrijging van materiele 
steun. 

In 'Huisarts en gevolgen van geweld' wordt de 
problematiek verbreed tot de gevolgen van alle 
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vormen van geweld, zoals rampen, verkeerson
gelukken, berovingen, het overlijden van een 
dierbare persoon, enzovoort. Aandacht wordt 
besteed aan enerzijds het gemeenschappelijke in 
de verwerking daarvan (en de daaruit voortvloei
ende benaderingsmogelijkheden) en anderzijds 
de specificiteit van iedere groep en ieder indi
vidu. 

Voor het slachtoffer van welk geweld ook staat 
altijd het specifieke in zijn ervaringen op de 
voorgrond. Universeel in de verwerking van 
geweld in algemene zin is het voortdurend (tot 
tientallen jaren later) afwisselen van ontkenning 
en herbeleving als essentiele verwerkingsmecha
nismen. In de ontkenning is er tijd en ruimte om 
niet door emoties te worden overspoeld. Ook in 
dit boekje wordt het belang aangetoond van een 
goede, respectvolle opvang door de huisarts. 
Immers, aanvankelijk is er (vaak) veel hulp en 
zorg voor de slachtoffers, maar na enige tijd 
verflauwt de aandacht. 

Samenvattend: kostelijke, makkelijk leesbare 
boekjes, die voor iedere huisarts een zeer waar
devolle steun kunnen betekenen en niet mogen 
worden gemist. 

J. Courant 

Hulp bij verwerken van geweld (Verleden, he
den, toekomst) Eindadvies van de Projectgroep 
Behandeling Oorlogs- en geweldsgetroffenen. 
Rijswijk: 1988; 143 pagina's, prijs f 25,-. ISBN 
90-346-1796-3. 

AanbeveJingen voor het ontwikkelen van een 
samenhangend stelsel van voorzieningen aan 
slachtoffers van georganiseerd uitgeoefend ge
weld. Voor wie in de materie is geYnteresseerd 
goed gedocumenteerd en geredigeerd materiaal. 
Voor de praktizerende huisarts mijns inziens niet 
belangrijk. 

STANDAARD 

Nierfunctie-nomogram en 
Quetelet-index 

J. Courant 

Om te kunnen werken volgens de NHG-stan
daard 'Diabetes Mellitus type II' zijn onder 
andere een nomogram voor de nierfunctie en een 
Quetelet-index nodig. Deze twee hulpmiddelen 
zijn nu gecombineerd op een kaartje: het nomo
gram aan de ene, de Quetelet-index aan de 
andere kant. Het kaartje is verkrijgbaar bij Zy
rna-Nederland by, Postbus 69, 3640 AB Mij
drecht. 
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GRIJS 

In de rubriek 'Grijs' brengen instellingen die zich 
bezighouden met onderzoek op het gebied van 
de eerste lijn, belangwekkende rapporten onder 
de aandacht van de lezers. 

Registratieproject arts-assistenten beroepsoplei
ding tot huisarts (Onderzoeksverslag). Fijten GH, 
Kruithof MI, Muris IWM. Maastricht: Vakgroep 
Huisartsgeneeskunde, Rijksuniversiteit Lim
burg, 1988; 79 bladzijden, prijs f 7,90. 

Hartritmestoomissen {Onderwijsprogramma}. 
Zwietering PI, Castermans P, Dubois V. Maas
tricht/Den Haag: Vakgroep Huisartsgeneeskun
de, Rijksuniversiteit Limburg/Nederlandse Hart
stichting, 1988; 47 bladzijden, prijs f 4,70. 

Perifere arteriele aandoeningen (Onderwijspro
gramma). Zietering PI, Dubois V, Lemmens Th. 
Maastricht/Den Haag: Vakgroep Huisartsgenees
kunde, Rijksuniversiteit Limburg/Nederlandse 
Hartstichting, 1988; 51 bladzijden, prijs f 5,10. 

Risico-indicatoren voor hart- en vaatziekten 
{Onderwijsprogramma}. Zwietering PI, Dubois 
V. Maastricht/Den Haag: Vakgroep Huisartsge
neeskunde, Rijksuniversiteit Limburg/Neder
landse Hartstichting, 1988; 47 bladzijden, prijs 
f 4,70. 

Het bewegingsapparaat {Nascholingsprogram
ma}. Stuurman C, Hellemons B, red. Maastricht: 
P A OG-Huisartsgeneeskunde, Rijksuniversiteit 
Limburg, 1988; 120 bladzijden, prijs f 12,-. 

Gezondheid en niet werken. Een vergelijkend 
onderzoek naar gezondheid en leefwijze van 
werkloze, arbeidsongeschikte, vervroegd gepen
sioneerde en werkende mannen {Dissertatie}. 
Van der Horst FGEM. Maastricht: Rijksuniver
siteit Limburg, 1988; 262 bladzijden, prijs 
f 27,50. 

Geuzeverhalen. Huisartsgeneeskunde in de 
lengte en in de breedte (Afscheidsbundel). 
KnottnerusIA, Op 'tRootIMH, red. Maastricht: 
Vakgroep Huisartsgeneeskunde, Rijksuniver
siteit Limburg, 1988; 130 bladzijden, gratis. 

Huisarts en harddrugsverslaving {Scrip tie}. Trip 
F, Bosch B. Maastricht: Huisartsopleiding, Rijks
universiteit Limburg, 1988; 31 bladzijden, prijs 
f 3,10. 

Maas-R. Maastrichtse Anamnese en Advies Sco
ringslijst - gereviseerd (Scoringshandleiding). 
Kraan H, Van Thiel I, Van Dalen I, Crijnen A. 
Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg, 1988; 31 
bladzijden, prijs f 3,10. 

Huisarts en bewegingsapparaat {Scrip tie). 
Schmeets SHA. Maastricht: Huisartsopleiding, 
Rijksuniversiteit Limburg, 1988; 46 bladzijden, 
prijs f 4,60. 

Het gebruik van protocollen in de huisartsge
neeskunde (Scriptie). Blokland PCM. Maas
tricht: Huisartsopleiding, Rijksuniversiteit Lim
burg, 1988; 35 bladzijden, prijs f 3,50. 

Besteladres Bibliotheek van de vakgroep Huis
artsgeneeskunde, Postbus 616, 6200 MD Maas
tricht; telefoon 043-882 289. 

Onderwijsprogramma Voeding - 12 modules 
voor de meeIjarige beroepsopleiding tot huisarts 
[Onderwijsprogramma). Almekinders F, Buys G. 
Utrecht: Vakgroep Huisartsgeneeskunde, Rijks
universiteit Utrecht, 1988; 275 bladzijden + lite
ratuurbijlagen en foldermateriaal. 

Hypertensie - een onderwijsprogramma voor de 
meeIjarige beroepsopleiding tot huisarts (On
derwijsprogramma). Lanphen I, Lasschuijt H, 
Almekinders F. Utrecht: Vakgroep Huisartsge
neeskunde, Rijksuniversiteit Utrecht, 1988; 146 
bladzijden + literatuurmap en onderwijshulp
middelen. 

Vrouwen en haar klachten - cursus hulpverle
ning aan vrouwen [Docentenpapers}. Van der 
Burg-van Walsum M, Coopmans M, Dagnelie C, 
Pigmans V, Van Terheyden Y. Utrecht: Vakgroep 
Huisartsgeneeskunde, Rijksuniversiteit Utrecht, 
1988; 57 bladzijden. 

Antibioticabeleid bij keelonsteking - richtlijnen 
voor een verantwoord beleid bij de k1acht keel
pijn (Protocol). Dagnelie CF, Touw-Otten 
FWMM, Van Berkestijn LGM, De Melker RA. 
Utrecht: Vakgroep Huisartsgeneeskunde, Rijks
universiteit Utrecht, 1988; 32 bladzijden. 

Beleid bij niet-acute aandoeningen van de bo
venste luchtwegen bij kinderen tot 12jaar (Ont
werp-protocol). Dagnelie CF, Touw-Otten 
FWMM, VanBerkestijnLGM, ChavannesA W, De 
Melker RA. Utrecht: Vakgroep Huisartsgenees
kunde, Rijksuniversiteit Utrecht, 1988; 47 blad
zijden. 

Besteladres Secretariaat van de afdeling Weten
schappelijk Onderzoek van de Vakgroep Huis
artsgeneeskunde, Bijlhouwerstraat 6, 3511 
Utrecht; telefoon 030-331 123. 
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