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gynaecologen of kinderartsen na 10 jaar oplei
ding. De meesten hebben ook een aantal 
'ziekenhuisbedden' in hun eigen woonhuis. Ik 
heb twee extremen van deze situatie gezien. In 
Tokio bezocht ik in een van de voorsteden het 
woon/praktijkhuis van een vooraanstaand pri
mary-care-arts: een 67-jarige internist, twee
manspraktijk, apotheekhoudend, eigen fysio
therapeut, eigen rontgenkamer met vier sterk 
verouderde apparaten, en 16 ziekenhuisbedden 
in zes kamertjes - primitief, oud en klein. Dit 
bezoek maakte me uiterst somber en bovendien 
begreep ik toen waarom de gezondheidszorg in 
Japan zo goedkoop is. Zulke primitieve zieken
huisbedden zou in Nederland niemand meer 
accepteren. Gelukkig zag ik in Okayama een 
totaal verschillend beeld: een jonge internist die 
drie jaar geleden zijn praktijk had gestart. Mo
derne kamers, hoogstens twee patienten per 
kamer, goed sanitair, etc, net als in onze zieken
huizen. Voortreffelijke fysiotherapie-afdeling, 
speciaal gericht op bejaarden, apotheek, hoog 
gekwalificeerd praktijkpersoneel, geautomati
seerde administratie, twee rontgenapparaten 
van goede kwaliteit. Bovendien had hij oog voor 
de wijk waarin hij zat, zorgde hij dat allerlei 
patientenorganisaties ook onderdak hadden in 
het centrum en er werd veel gedaan aan pa
tientenvoorlichting. 

Wat in beide praktijken opviel, was de enorme 
aandacht voor preventie. Deze werd klakkeloos 
uitgevoerd als de patient erom vroeg. En iedere 
patient boven de 40 jaar heeft eens in het jaar het 
recht zich vrijwel helemaal te laten nakijken, 
inclusief thoraxfoto, maagfoto, ECG en derge
lijke. 

De artsen zetten zelf vraagtekens bij het nut, 
maar peinsden er niet over ermee te stoppen, 
omdat het zo lucratief is. Ais 'Dekker' doorzet, 
staat ons op dit gebied nog heel wat te wachten. 

Het meest boeiend was het bezoek aan de medi
cal school van Okayama. Voor zover ik kon 
ontdekken, is dit de enige afdeling sociale ge
neeskunde in Japan waar men oog heeft voor de 
problem en van de primary health care. Boven
dien wordt hier duidelijk een strategie gevoerd 
om primary health care een groter aandeel bin
nen de research te geven. Bovendien werden 
nauwe banden onderhouden met een aantal pri
mary care physicians. 
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Toen ik hier kwam was ik kemgezond. De 
gezondheid van Turken in Nederland [Disserta
tie}. Uniken Venema HP. Utrecht, Antwerpen: 
Bohn, Scheltema en Holkema, 1989; 215 bladzij
den, prijs f 39,50. ISBN 90-313-1017-4. 

In dit proefschrift staan drie vragen centraal: 
- is er een verschil in gezondheid en ziektege

drag tussen Turkse inwoners van Rotterdam 
en autochtonen in vergelijkbare sociaal-eco
nomische omstandigheden; 

- in hoeverre wijken deze gegevens af van de 
uitkomsten van een soortgelijk onderzoek in 
Antwerpen; 

- is de gebruikte onderzoekmethode geschikt 
voor gezondheidsonderzoek bij ethnische 
groepen? 

Voor het onderzoek werden 489 mensen onder
vraagd; met een aantal van hen werden boven
dien half-gestructureerde interviews gehouden. 
De validiteit en de betrouwbaarheid van deze 
methode waren voldoende. 

Met betrekking tot de eerste twee vragen 
levert het onderzoek een aantal interessante 
uitkomsten op, zoals: 
• In tegenstelling tot wat vaak in de literatuur 
wordt vermeld, verschilde de 'objectieve' ge
zondheidstoestand van de Turkse Rotterdam
mers niet veel van die van de Nederlandse. De 
'ervaren' gezondheid van de Turken was echter 
wei slechter. 
• De gezondheidstoestand in het algemeen was 
bij de Turkse mannen slechter dan bij de vrou
wen, terwijl bij de Nederlandse onderzoeks
groep het omgekeerde het geval was. Verder 
bleek de ervaren gezondheid van de Rotterdam
se Turken slechter te zijn dan van de Antwerpse 
Turken. 
• Turken in Rotterdam bezochten de huisarts 
veel vaker, maar de tan darts minder vaak dan 
Nederlanders, terwijl de specialist door beide 
groepen ongeveer even vaak werd geconsul
teerd. De Turken uit Antwerpen kwamen min
der vaak bij de huisarts dan de Rotterdamse 
Turken (frequentie ongeveer gelijk aan die van 
de Nederlandse Rotterdammers); zijkwamen 
ook minder vaak bij de specialist dan zowel de 
Nederlandse als de Turkse Rotterdammers. 
• De meeste respondenten bleken wei tevreden 
te zijn over hun huisarts. Tijd en aandacht waren 
daarbij voor allen belangrijke criteria. Voor 
Turkse mannen wogen snelle verwijzing en voor 
Turkse vrouwen het voorschrijven van goede 
medicijnen 66k erg zwaar. Ondanks deze tevre
denheid zei ruim 20 procent van de Turken toch 
dat ze bij het laatste bezoek aan de huisarts niet 
alles hadden begrepen; dit was bij 5 procent van 
de Nederlanders het gevaJ. 
• Ais oorzaak voor hun gezondheidsklachten 
werden door Nederlandse en Turkse vrouwen 

vooral 'zorgen' genoemd en door mannen zwaar 
en onregelmatig werk. Vooral bij Turkse vrou
wen viel de cumulatie van problemen op. 

De gevonden verschillen zijn niet met zeker
heid uit het onderzoek te verklaren. De auteur 
doet wei een aantal suggesties: zo zouden de 
sociaal-economische status en de huisvestingssi
tuatie van de Turken in Rotterdam toch nog wat 
slechter zijn dan die van de Nederlanders in het 
onderzoek. Bovendien was er, meer dan bij de 
Nederlanders, sprake van een cumulatie van 
problemen op allerlei gebied. De slechtere ge
zondheidstoestand van de Rotterdamse Turken 
in vergelijking met hun Antwerpse landgenoten 
wordt mogelijk verklaard door het feit dat zowel 
de Belgische samenleving als de organisatie van 
de gezondheidszorg iets meer overeenkomst ver
toont met de Turkse dan met de Nederlandse 
situatie. 

Het boek eindigt met een inventarisatie van het 
migrantenbeleid in de gemeente Rotterdam en 
met een aantal aanbevelingen voor bijstellingen 
hierin. Deze aanbevelingen hebben zeker ook 
hun waarde buiten Rotterdam. 

Voor de (huis)arts met migranten in de prak
tijk is dit boek zeker de moeite waard, omdat het 
beeld van de gezondheidstoestand en het ziekte
gedrag bij Turken gebaseerd is op onderzoek 
onder de groep zelf, en niet, zoals te doen 
gebruikelijk, op meningen van hulpverleners. 
Voor hen die gezondheidsonderzoek onder mi
granten willen verrichten, biedt het boek veel 
handreikingen door de uitvoerige beschrijving 
van de methodiek en de problemen daarvan. 

J. Avezaat 

The Maastricht History-taking and Advice 
Checldist[Dissertatie). KraanHF, CrijnenAAM. 
Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg, 1987; 437 
bladzijden. ISBN 90-9001903-0. 

Twee jaar geleden verscheen dit lijvige proef
schrift van een huisarts en een sociaal psychiater 
over de ontwikkeling van een observatie-instru
ment om medische gespreksvaardigheden van 
studenten en artsen te evalueren. De auteurs 
achtten een dergelijk instrument nodig, omdat er 
steeds meer aanwijzingen zijn dat goede ge
spreksvaardigheden leiden tot betere diagnos
tiek, meer tevredenheid bij de patient en een 
grotere therapietrouw. 

Zij benaderen dit moeilijke terrein grondig en 
zeer gedetailleerd. In de eerste hoofdstukken 
wordt een omvangrijk en waardevol overzicht 
geboden van literatuur en onderzoek op het 
gebied van gespreksvaardigheden van artsen en 
de effecten daarvan op het functioneren van 
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patienten. Theorievorming en een vergelijking 
van twintig bestaande instrumenten op hanteer
baarheid, betrouwbaarheid en validiteit resulte
ren verVolgens in een nieuw instrument: de 
'Maastrichtse Anamnese en Advies Scoringslijst' 
oftewel de MAAS. Twee versies werden parallel 
ontwikkeld: een huisartsenversie (de MAAS
HA) en een versie voor de eerstelijns geestelijke 
gezondheidszorg (die hier verder buiten be
schouwing blijft). De MAAS-HA bestaat uit 68 
aandachtspunten, verdeeld over 6 schalen: 
vraagverheldering (8 items), anamnese (23 
items), hulpaanbod (12 items), structurering van 
het consult (8 items), interpersoonlijke vaardig
heden (10 items) en communicatieve vaardighe
den (7 items). De laatste twee schalen blijken bij 
nadere beschouwing moeilijk te onderscheiden. 

De rest van het boek concentreert zich op de 
schaalbaarheid, betrouwbaarheid en validiteit 
van beide versies van het instrument. Verschil
lende deelonderzoeken werden uitgevoerd met 
wisselend patientenmateriaal, hetgeen af en toe 
een wat rommelige en onoverzichtelijke indruk 
maakt. Zo presenteren de auteurs tussendoor de 
ontwikkeling van een - overigens interessante en 
bruikbare - schaal voor het meten van de tevre
denheid van de patient met de gespreksvaardig
heden van de arts, zonder dat er met de huisarts
enversie van die schaal onderzoek wordt gedaan. 

Het testen van de MAAS yond plaats in een 
reeks consulten van 40 huisartsen in opleiding, 
ieder met vier simulatiepatienten. Deze presen
teerden als klachten acute pijn op de borst, vitale 
depressie en angstklachten, en vroegen informa
tie over diabetes mellitus II. De 160 consulten 
werden door zes observators beoordeeld, terwijl 
de huisartsen in opleiding ook een zelfbeoorde
ling uitvoerden. Tevens werden' enkele globale 
beoordelingsschalen toegepast. Dit maakte het 
mogelijk de beoordeling van de consulten met de 
MAAS te vergelijken met anderssoortige beoor
delingen. Hierbij kwam de MAAS steeds als 
beste uit de bus. 

Het boek roept bewondering op voor de inten
sieve en gedetailleerde wijze, waarop de onder
zoekers dit complexe gebied te lijf zijn gegaan. 
Het maakt duidelijk dat een instrument voor 
gespreksvaardigheden of consultvoering - een 
kernitem in bijvoorbeeld de huisartsopleiding -
niet op een namiddag in elkaar te zetten is. Dit 
geldt te meer als men het instrument ook wit 
gebruiken om studenten te beoordelen in het 
kader van hun voortgang of selectie. De meeste 
huisartsen zullen afhaken bij de hoofdstukken 
waarin geavanceerde methodologie en statisti
sche analyses (zoals de Rasch-analyse) worden 
gepresenteerd, maar zij kunnen te rade gaan bij 
de appendix, waarin een uitvoerige handleiding 
bij het instrument te vinden is. 
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Voor degenen die zich beroepshalve met het 
terrein van evaluatie van medisch onderwijs be
zighouden, levert het belangrijke inzichten, on
der meer met betrekking tot: 
- het belang van het meten van concrete gedra

gingen in plaats van glob ale beoordelingen; 
- het gebruik van meer dan een observator om 

de betrouwbaarheid van de meting te ver
hogen; 

- casusinvloeden en de daaruit voortvloeiende 
onbetrouwbaarheid. 

De studie roept echter ook vragen op. De be
langrijkste is wei, dat het instrument ontwikkeld 
is vanuit een algemene theorie over medische 
gespreksvaardigheden. De huisartsen- en de 
GGZ-versie werden parallel ontwikkeld, vanuit 
het idee dat de basisprincipes gelijk zijn. De 
vraag is of elit een gelukkige aanpak is geweest, 
en of een benadering vanuit het huisartsgenees
kundig consult niet een ander instrument had 
opgeleverd. De schaal voor de anamnese bij
voorbeeld weerspiegelt met zijn 23 items meer 
een klinische dan een huisartsgeneeskundige 
aanpak. Dit kan voor de basisopleiding wellicht 
bruikbaar zijn, maar die bruikbaarheid neemt 
sne! af in meer huisartsgeneeskundige consult
situaties. 

Ook is het jammer dat geen gegevens worden 
gepresenteerd over hoe goed de 40 huisartsen in 
opleiding (aan het begin of het eind van hun 
opleiding?) het eigenlijk doen op de verschillen
de schalen, en wat dat over het instrument zegt. 
Bovendien werd het instrument getest in vier 
geselecteerde simulatiesituaties. De vraag is hoe 
het zich gedraagt als het om de echte praktijk 
gaat met ongeselecteerde patienten. 

Hier ligt zeker een uitdaging voor verder 
onderzoek met de MAAS. 

R. Grol 

Medische technology assessment en gezond· 
heidsbeleidHabbema!DF, CasparieAF, Mulder 
!H, Rutten FFH, red. Alphen aid Rijn: Samsom 
Stafleu, 1989; 240 bladzijden, prijs f 44,75. ISBN 
90-6016-229-3. 

Steeds vaker blijkt de geneeskunde er bij de 
behandeling van belangrijke ziekten een potje 
van te hebben gemaakt. Veel huisartsen kennen 
de plaatsvervangende schaamte, wanneer zij in 
specialistenbrieven van 15 jaar geleden lezen aan 
welke vreemde diagnosen, ongefundeerde on
heilsvoorspellingen en inmiddels weer obsolete 
therapieen onze patienten zijn blootgesteld. 

De klinische epidemiologie, de medische be
sliskunde en, als laatste loot aan deze starn, de 
medische technology assessment houden zich 
bezig met de methoden om de werkzaamheid 
van diagnostische en therapeutische interventies 

zo goed mogelijk vast te stellen, de doeltreffend
heid ervan in de dagelijkse praktijk te bevorde
ren en inzicht te geven in de relatie tussen de 
kosten van de ingreep en het nut ervan voor de 
individuele patient en de gemeenschap. Huis
artsen weten dat werkzaamheid, doeltreffend
heid en nut van vee! nieuwe interventies tegen
vallen. Dat betekent overigens niet dat de intro
ductie in ons land van nieuwe medische techno
logie op rationele gronden plaatsvindt. 

Dat medische technology assessment een bij
drage kan leveren om de problemen begrijpelijk 
en de oplossingen enigszins beYnvloedbaar te 
maken, wordt geYllustreerd door dit goed leesba
re boek, dat tevens het visitekaartje is van het 
inter-universitaire 'Instituut voor Medische 
Technology Assessment' van de Erasmus Uni
versiteit en de Rijksuniversiteit Limburg. Vij
fentwintig auteurs beschrijven de grondbeginse
len in hoofdstukken die vaak ook in een boek 
over klinische epidemiologie of besliskunde niet 
zouden misstaan. Het boek richt zich vooral tot 
gebruikers van medische technology assess
ment, studenten en onderzoekers. Huisartsen 
kunnen hierin kennis nemen van het nieuwe 
jargon en lezen hoe op een kritische wijze naar de 
ontwikkelingen in de geneeskunde gekeken kan 
worden. 

H.Lamberts 

Directievetherapie3 Vander VeldenK, VanDyck 
R, Emmelkamp P, e.a. Deventer: Van Loghum 
Slaterus, 1989; 438 pagina's, prijs f 65,-. ISBN 
90-368-01044. 

Directieve therapie 3 is grotendeels gebaseerd 
op artikelen die eerder (voornamelijk v66r 1985) 
zijn verschenen in het tijdschrift Directieve the
rapie (20 van de 22 hoofdstukken). De artikelen 
zijn echter zodanig bewerkt, aangepast en geac
tualiseerd, dat het boek boeiend is, zelfs voor de 
trouwe lezer van het tijdschrift. 

Het boek bestaat uit drie delen: een algemeen 
beschouwend deel, een deel over specifieke 
stoornissen en een deel over hypnose en thera
pie. De specifieke stoornissen betreffen psycho
sen, angststoornissen, stoornissen in de impuls
controle en eetstoornissen. De diagnostiek is 
aangepast aan het classificatiesysteem van DSM 
III-R (APA 1987) en de casulstiek werd opnieuw 
van een follow-up voorzien. 

De uitgangspunten van de directieve therapie 
blijken nog steeds hun geldigheid te hebben, 
maar het is allemaal wat minder absoluut, meer 
bezonken en meer gerelativeerd. Het is ook wat 
beter onderbouwd: bijna aile onderwerpen zijn 
voorzien van een overzicht van literatuurstudies. 
Misschien mist het boek daardoor iets van het 
aanstekelijke, dat Directieve therapie 1 en 2 zo 
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kenmerkte, maar het is er niet minder bruikbaar 
om in de eerste lijn. Te noemen vallen: enkele 
richtlijnen voor het veranderen van strategie, 
steunende gezinsbegeleiding bij patienten met 
schilOfrenie, exposure-technieken bij angst
stoornissen, geleidelijke exposure bij fobische 
klachten als motiveringstechniek, en de zelfcon
trole-procedures bij pathologisch gokken, haar
trekken en kleptomanie. Het boek geeft een 
goed beeld van de huidige inzichten in anorexia 
en bulimia nervosa: te moeilijk om door de 
huisarts behandeld te worden, maar gezien de 
frequentie van voorkomen goed om er weet van 
te hebben. Een aardig detail is dat ook twee 
patienten een bijdrage geleverd hebben. 

Al met al een lezenswaardig boek voor de 
gelnteresseerde huisarts, die overigens ook nog 
een vierde deel mag verwachten. 

D.H.Arentz 

Huisarts en fysiotherapie De Wolf AN, De Bruijn 
R. Utrecht: Bunge, 1989; 80 bladzijden, prijs 
[35,- (f 29,- bij abonnement). ISBN 90-6348-
145-4. 

Dit boekje beschrijft 18 gevallen waarin de huis
arts, al of niet met een duidelijke diagnose, de 
fysiotherapeut inschakelt voor (verdere) behan
deling. Onder meer de volgende problemen pas
seren de revue: zweepslag, morbus Bechterew, 
pijnlijke knie, scoliose, frozen shoulder, Ray
naud-fenomeen, verzwikte enkel en hoofdpijn 
vanuit de nek. De diverse casus worden helder, 
beknopt en vanuit de praktijk gericht beschre
Yen. Verscheidene behandelingen die de fysio
therapeut regelmatig toepast, worden bespro
ken. Voor de gemiddelde huisarts is het instruc
tief dat er wat uitvoeriger wordt ingegaan op een 
aantal technieken, zoals de elektrotherapie. 

Vit de beschreven ziektegeschiedenissen 
wordt goed duidelijk hoe waardevol de fysiothe
rapie voor de huisarts zijn kan. Veel verwijzin
gen naar bijvoorbeeld orthopeed of neuroloog 
kunnen worden vermeden als huisarts en fysio
therapeut elkaars mogelijkheden kennen en die 
goed benutten. Jammer genoeg wordt echter 
niet of nauwelijks ingegaan op de categorie 
patienten die door de huisarts op dubieuze, 
defensieve of ambivalente gronden worden ver
wezen, bijvoorbeeld patienten met hardnekkige 
of snel recidiverende klachten waarbij psychoso
matische en/of psychosociale factoren vaak een 
grote rol spelen. Ais de huisarts zich dan aan het 
eind van zijn Latijn weet, is de fysiotherapeut 
nogal eens een 'oplossing'. 

Deze patienten maken een behoorlijk deel uit 
van de fysiotherapeutische praktijk en zijn deels 
de oorzaak van het sterk toegenomen aantal 
behandelingen. Juist bij deze problemen is een 
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goede samenwerking tussen de twee disciplines 
essentieel: is de fysiotherapeut op de hoogte van 
de motieven van de huisarts bij de verwijzing? 
Zijn beiden zich bewust van de mogelijke somati
sche fixatie, die door een technische behandeling 
wordt gelnduceerd of versterkt? Hoe handelt de 
fysiotherapeut, als de behandeling niet of slechts 
voor korte tijd helpt in dit soort gevallen? Pro
beert hij dan een verband te leggen tussen de 
klachten en achterliggende factoren, als hij deze 
iiberhaupt op het spoor komt, of dekt hij een en 
ander toe door bijvoorbeeld met verschillende 
technieken door te behandelen? Hoe en in welke 
fase communiceren huisarts en fysiotherapeut 
over deze problematiek? 

Evenmin is er in het boek veel aandacht voor 
het feit dat veel patienten fysiotherapie lo pas
sief ondergaan: er is een klacht en er wordt iets 
aan gedaan, maar de patient hoeft er zelf niet 
veel aan te doen. Bovendien is de (Iijfelijke) 
aandacht soms een prettige bijkomstigheid. Het 
lOU waardevol zijn geweest, als het boekje deze 
tendens onder de loep lOU hebben genomen en 
meer aandacht had geschonken aan die behande
lingen waarbij de patient's eigen activiteit wordt 
gestimuleerd. Niet zelden immers is het (gedeel
telijk) falen van een behandeling terug te voeren 
op onvoldoende betrokkenheid of activiteit van 
de patient. 

Hans Hirschfeld 

Na zelfdoding - hulp aan nabestaanden Van Dijk 
A, Van Gilst E, red. Nijkerk: Intro, 1989; 140 
bladzijden, prijs [24,50. ISBN 90-266-1922-7. 

In Nederland sterven per jaar ongeveer 2300 
mensen door sUicide. Dat wi! zeggen dat een 
huisarts ongeveer eens in de twee it drie jaar met 
een geval van zelfdoding te maken heeft. Hulp 
aan nabestaanden van zelfdoding is dus ook in de 
eerste lijn van de gezondheidslOrg vaak aan de 
orde. 

In dit boekje, dat aanvankelijk was opgezet als 
brochure voor de eerstelijns gelOndheidszorg, 
worden veel relevante feiten op een rijtje gezet. 
De inhoud is voor aile hulpverleners van belang. 
Begonnen wordt met een casus (een verhaal van 
een moeder), daarna voigt puntsgewijs het rouw
proces van nabestaanden. Hier lOuden huisarts
en geholpen zijn met een iets uitgewerkter tekst. 
De hulpverlener als nabestaande, de profesione
Ie hulpverlening en gepreksgroepen komen 
daarna aan de orde. Hoofdstukken over hulp 
door de huisarts, pastorale hulpverlening, de rol 
van de politie en opvang in het voortgezet onder
wijs completeren het boek. 

Menige eerstelijnswerker zal in dit boek veel 
van zijn gading vinden: huisartsen in opleiding 
kunnen er uit leren, huisartsen die al weer een 

tijd geleden hun praktijk startten, zullen veel 
herkennen en zeker ook bruikbare adviezen 
tegenkomen. Het is daarom des te meer te 
betreuren dat het hoofdstukje over de huisarts 
niet door een huisarts is geschreven. Hoewel in 
de inleiding staat dat veel personen die door 
zelfdoding om het leven zijn gekomen, tevoren 
contact hebben gehad met hun huisarts, wordt 
hier in het hoofdstuk over de hulp van de huisarts 
met geen woord over gesproken. Wei kan men 
hierover lezen in het hoofdstuk over de profes
sionele hulpverlening. Ook wordt niet verder 
ingegaan op kenmerken van een vertraagd of 
pathologisch rouwproces en de specifieke 
verwijsprocedures in zulke gevallen. 

Hoe langer hoe meer worden door het plaatse
lijk maatschappelijk werk groepen van rouwen
den geformeerd. Kan men zonder meer rouwen
den na zelfdoding aanraden aan lO'n groep deel 
te nemen? De eerstelijns samenwerking mag dan 
wei niet meer lo actueel zijn, maar zij bestaat in 
de praktijk gelukkig nog weI. Ook hierover zou 
het een en ander te zeggen zijn bij het begeleiden 
van mensen die rouwen vanwege een geliefde die 
zich heeft gesulcideerd. Ik mis trouwens de 
vader, de grootouders en vrienden en vriendin
nen als rouwenden. Zij voelen zich vaak in de 
kou gezet. Ze hebben de moed of de kracht vaak 
niet om dat te laten merken. 

De algemene documentatie in het boekje lijkt 
me wat eenzijdig, hoewel voor eerstelijnswer
kers zeer lezenswaardige boeken worden aange
raden. Ik vraag me af of de bekende videoband 
'Het rouwproces' van Ramsay zonder begelei
ding met vrucht bekeken kan worden. Wat be
treft de adreslijsten viel mij op dat geen adressen 
uit de regio 's-Hertogenbosch zijn opgenomen. 

A met al acht ik het een handig, informatief 
boekje, waarvan te hopen is dat het bij een 
eventuele herdruk nog eens door eerstelijnswer
kers uit het veld bekeken en aangevuld wordt. 

Ian Moors 

Leerboek geriatrie Schouten J, Leering C, Ben
der J, red. Utrecht, Antwerpen: Bohn, Scheltema 
& Holkema, 1989; 746 bladzijden, prijs f 135,-. 

Vier jaar na het verschijnen van het 'Leerboek 
geriatrie' verschijnt thans een uitgebreide twee
de druk, met ruim 100 bladzijden en 14 hoofd
stukken meer; er hebben 75 auteurs aan meege
werkt, 16 meer dan aan de eerste druk. 

De indeling in drie delen is gehandhaafd. Het 
eerste deel, dat handelt over de gerontologie, 
heeft geen veranderingen ondergaan. In het 
tweede deel - algemene geriatrie - zijn zes 
hoofdstukken toegevoegd: de wilsbepaling van 
de geriatrische patient en de samenwerking tus-
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sen arts en verpleegkundige bij euthanasie, de 
geriatrie in de huisartspraktijk, de thuiszorg voor 
ouderen, de sociale geriatrie, seksualiteit op 
latere leeftijd, en het verpleeghuis. In het derde 
deel - speciale geriatrie - zijn hoofdstukken 
toegevoegd over osteoporose, longaandoenin
gen, kwaadaardige aandoening van het hemato
poetische en lymfatische weefsel, gynaecologi
sche problemen, dialyse, het door ischemie be
dreigde been, de waarde van carotisent-arte
riectomie en het acuut aneurisma van de aorta 
abdominalis. 

Het is niet helemaal duidelijk welke artsen 
belangstelling zullen hebben voor een boek met 
zo veel verschillende capita selecta. Huisartsen 
kunnen er een schat van informatie over zeer 
veel aandoeningen uit putten, maar het is niet 
erg op de huisarts toegesneden, getuige ook het 
ontbreken van een huisarts in de redactie. In veel 
hoofdstukken worden vanzelfsprekende opmer
kingen gemaakt waaruit blijkt dat iiberhaupt 
geen rekening wordt gehouden met de mogelijk
heid dat een patient niet wordt opgenomen. Het 
gemak waarmee bovendien aIlerlei technisch 
geavanceerd onderzoek als noodzakelijk wordt 
bestempeld, zonder dat hierbij duidelijke indica
ties worden gegeven en de lasten voor patienten 
tegen de kosten worden afgewogen, is hier ook 
een voorbeeld van. 

Toch mag dit leerboek niet ontbreken in de 
boekenkast van de huisarts en dient het zeker 
aanwezig te zijn bij huisartsen die deelnemen aan 
het onderwijs aan studenten, co-assistenten en 
arts-assistenten. Of deze tweede gewijzigde druk 
met zijn veertien nieuwe hoofdstukken de aan
schafprijs waard is voor diegenen die reeds in het 
bezit zijn van de eerste druk, is de vraag. 

B. Meyboom-de Jong 

Psychogerontologie Munichs IMA, Uildriks G. 
Deventer: Van Loghum Slaterus, 1989; 504 blad
zijden, prijs f 59,-. 

Psychogerontologie is de tak van de ontwikke
lingspsychologie waarin de ouder wordende 
mens centraal staat. Veranderingen en het tijds
persectief spelen een belangrijke roI. 

In dit boek zijn 44 bijdragen bijeengevoegd 
waarvan alle, op vijf na, reeds elders zijn ver
schenen. Deze bijdragen zijn gegroepeerd in 
acht hoofdstukken. Achtereenvolgens worden 
zingeving, sociale context, tijd, persoonlijkheid 
en gezondheid in verband gebracht met de le
vensloop. Daarna volgen thema's als pensione
ring, weduwe/weduwnaar zijn, depressie, een
zaamheid, wonen en welbevinden, en dementie. 
Het laatste hoofdstuk handelt over ontwikke
lingsinterventies. 
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Vrijwel aIle bijdragen zijn voorzien van een 
inleiding en van een samenvatting, zodat het 
voor de lezer niet moeilijk is zich in dit boek te 
orienteren. Het biedt zowel theoretische be
schouwingen als onderzoeksresultaten. Voor 
huisartsen die gei"nteresseerd zijn in ouderen, 
biedt het boeiende achtergrondgegevens. Zo 
blijkt dat de oudste generatie de hulp die zij van 
de jongere generatie ontvangt, meestal onder
schat, terwijl de middelste generatie die de hulp 
verleent, deze vaak overschat. Vooral het hoofd
stuk over de sociale context van de levensloop -
waarin het familieverband, de familie-onder
steuningscyclus, gehechtheid en sociale onder
steuning, en het belang van de kennissenkring 
worden behandeld - biedt veel inzicht. Ook de 
hoofdstukken over dementie, cognitief functio
neren en depressie yond ik informatief. 

Dit boek, dat als een inleidend leerboek wordt 
gepresenteerd, kan voor gei"nteresseerde huis
artsen een leesboek zijn. 

B. Meyboom-deJong 

A GP training handbook. For use by trainers and 
trainees. Hall MS, ed. Oxford: Blackwell, 1989; 
260 bladzijden, prijs £14,50. ISBN 0-632-02386-4. 

Aangezien men op dit moment in Nederland 
volop doende is om een meerjarige huisartsoplei
ding in te voeren - met de daaraan onverbreke
lijk verbonden professionalisering van de oplei
ders - wordt een boek als dit gretig doorgeno
men. Het is de gewijzigde druk van een uitgave 
uit 1983. 

De zeer goed leesbare stijl, de praktische 
indeling en het handige formaat (pocketboek) 
nodigen uit tot veelvuldig gebruik. De talrijke 
checklists zijn uitermate goed bruikbaar voor de 
opleiding en eigenlijk ook in elke praktijk. Het
zelfde geldt voor vele korte tips. 

Opleidingsmethoden, toetsing, evaluatie wor
den kort en bondig behandeld. Onwillekeurig 
dringt zich hierbij een vergelijking op met het 
boek 'Opleiden en leren in de huisartspraktijk' 
van Van Geldorp e.a. uit 1985. Hierin staan deze 
onderwerpen veel uitvoeriger beschreven. Ook 
wat betreft consultvoering is er inmiddels de 
nodige Nederlands literatuur. 

Het overzicht van klinische vaardigheden is 
een nuttig handvat voor de invulling van de 
klinische leer-werkperioden in de meerjarige 
opleiding. De hoofdstukken over de keuze van 
een scriptie-onderwerp en de bespreking van de 
leergesprekken zijn helder. Helaas zijn de foto's 
van slechte kwaliteit en leveren zij ook inhoude
lijk niets extra's. 

Het gebruik van de computer in de praktijk 
wordt slechts summier behandeld. Zelfs wan
neer men ervan uitgaat dat slechts een klein deel 

van de huisartsopleiders automatisering in de 
praktijk heeft ingevoerd, behoeft dit aspect toch 
wat meer aandacht. Verder wordt de selectie, 
een hot topic in dit land, behandeld in een 
hoofdstuk van slechts drie bladzijden en worden 
de toegepaste criteria niet vermeld. 

Ook in dit boek wordt benadrukt dat opleiden 
tijd kost, minstens 3,5 uur per week, en dat de 
huisarts in opleiding tijd nodig heeft (een halve 
dag per week) voor zelfstudie en een scriptie of 
onderzoek. 

Een bruikbaar boekje voor opleiders en huis-
artsen in opleiding. . 

V.Dubois 

Handboek medische informatica Van Bemmel 
IH, Willems IL, red. Utrecht,Antwerpen: Bohn 
Scheltema Holkema, 1989; 375 pagina's, prijs 
f45,-. 

Dit handboek, geschreven door vijf auteurs, is 
bestemd voor praktizerende an aanstaande art
sen. Theoretische beschouwingen over toepas
singen van de informatica in de geneeskunde 
worden steeds direct gerelateerd aan de dagelijk
se medische praktijk, waardoor ook de meer 
technische begrippen zeer leesbaar worden ge
presenteerd. 

Dit geldt met name voor deel I 'Het informa
tiesysteem'. Op buitengewoon heldere wijze 
worden begrippen als bits, bytes, systeemanalyse 
en database-modellen behandeld. Vele huisarts
en gebruiken personal computers; dit deel van 
het boek geeft inzicht in hoe en waarom die 
computer werkt. 

De overige vier delen behandelen het brede 
veld van toepassingen van de informatica in de 
geneeskunde. Deel II behandelt de informa
tiesystemen in ziekenhuizen. Deel III is van 
grote waarde voor de huisarts die een medische 
module van het HIS gaat gebruiken voor bijvoor
beeld morbiditeitsregistratie of andere vormen 
van wetenschappelijk onderzoek: het bespreekt 
onder andere de mogelijkheden en beperkingen 
van coderen en classificeren en geeft voorbeel
den van in de praktijk gebruikte registratiesyste
men. Deel IV beschrijft zowel de grondslagen als 
de praktische vorderingen van computer-onder
steunde diagnostiek, beeld- en signaalanalyse. In 
deel V tenslotte wordt naar kosten en baten 
gekeken en worden toekomstverwachtingen uit
gesproken. 

Door de goede presentatie en de vele illustra
ties is het een zeer goed leesbaar boek. Boven
dien zijn de technische of meer gedetailleerde 
uitwerkingen veelal in aparte kaders geplaatst, 
zodat de lezer zelf de diepgang van zijn lezen kan 
bepalen. De huisarts die aIleen maar zijn HIS wil 
gebruiken, heeft uiteraard voldoende aan de 
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handleiding bij dit systeem. Wie echter meer wil 
weten en wie een beeld wil krijgen van de 
enorme betekenis van informatica voor de ge
zondheidszorg, doet met dit handboek een uit
stekende keus. 

H.P. Westerhof 

De arts-patientrelatie. Ben ik mijn broeders 
hoeder? Medische Afdeling Thijmgenootschap. 

De medische afdeling van het Thijmgenootschap 
heeft in 1988 een studiedag gewijd aan de arts
patient relatie. Het verslag van deze dag is nu 
verschenen. Ethiek, geloof en praktijk van de 
relatie werden ingeleid door een huisarts, een 
jurist, een verpleegkundige, een theoloog en een 
specialist. Het boekje besluit met een verslag van 
de discussie. 

In de inleiding van de studiedag merkt Van der 
Snoek op dat de patient steeds meer betrokken 
wordt bij de besluitvorming over zijn ziekte: wij 
zijn op weg van een traditioneel relatiepatroon 
naar een op consensus berustende relatie; de 
christelijke arts zal deze ontwikkeling op basis 
van zijn geloof moeten toetsen. Op zeer leesbare 
wijze wordt ingegaan op de relatie tussen arts en 
patient, maar welke betekenis het geloof van 
deze Rooms-Katholieke inleiders voor hun werk 
heeft, wordt mij althans niet duidelijk. 

De theoloog Van Lotringen merkt in zijn 
bijdrage op dat onze genera tie de geschiedenis 
zal ingaan met het taboe van het geloven. Het 
lijkt erop dat dit taboe. ook op de overige inlei
ders rust. De liefde die de apostel Paulus heeft 
verkondigd in zijn brief aan de Corinthiers, 
wordt niet genoemd. Een inleider citeert Para
celsus: 'Der hochste Grad der Arztnei ist die 
Liebe', en raakt daarmee aan de christelijke 
liefde die naar de overtuiging van de recensent 
de grondslag dient te zijn voor het handelen van 
de christelijk gelovende arts. Hoe deze dit in zijn 
werk tot uitdrukking brengt, wordt door de 
inleiders niet duidelijk gemaakt. 

De bijdragen zijn de moeite van het lezen 
waard voor degeen die in het onderwerp geinte
resseerd is. Ik vind niettemin dat het Thijmge
nootschap een kans heeft laten liggen. 

H.I. Dokter 
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GRIJS 

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

Brochurereeks Deskundigheidsbevordering in 
plaatselijke groepen huisartsen Bedoeld voor 
organisatoren en gespreksleiders van plaatselij
ke groepen. Van de Rijdt-van de Ven AHf. 
Utrecht: Stichting 0&0, 1988. 

1. Kenmerken en voorwaarden no. A 070, 40 
pagina's, prijs f 7,50 ISBN 90-5054-037-6. 
Een toelichting op deskundigheidsbevordering 
in kleine groepen als combinatie van onderlinge 
toetsing en nascholing. Er wordt aandacht be
steed aan de overeenkomsten en verschillen met 
cursorische nascholing, de voor en nadelen van 
deskundigheidsbevordering in plaatselijke groe
pen en er wordt aangegeven aan welke voor
waarden groepen moeten voldoen. 

2. Keuzen in onderwerpen en methoden no. A 
071,48 pagina's, prijs f 7,50. ISBN 90-5054-038-
4. 
Verschillende methoden die bruikbaar zijn in 
plaatselijke groepen worden beschreven en toe
gelicht alsmede onderscheiden van methoden 
voor beginnende groepen en methoden voor 
ervaren groepen. De brochure vermeldt tevens 
waar men handleidingen en programma's kan 
krijgen. 

3. Stimuleren en starten no. A 072, 45 pagina's, 
prijs f 7,50. ISBN 90-5054-039-2. 
Een handleiding voor met name de Werkgroep 
Deskundigheidsbevordering Huisartsen om in 
het eigen werkgebied de totstandkoming van 
plaatselijke groepen te stimuleren. In de brochu
re zijn programma's van een informatie-avond 
en een eerste bijeenkomst opgenomen. 

5. De inventarisatiemethode; een basis model 
voor de bespreking van diagnostiek en beleid. 
no. A 074, 36 pagina's, prijs f 7,50. ISBN90-5054-
041-4. 
Een handleiding voor de onderlinge vergelijkijng 
in een groep van de door de deelnemers gevolgde 
werkwijzen bij een bepaalde klacht of aandoe
ning. Op basis van de vergelijking en verdere 
studie stelt men gezamenlijk een behandelsche
rna op en gaat men na hoe de eigen werkwijze 
kan worden verbeterd. 

6. Varianten; variatiemogelijkheden op het ba
simodel voor de bespreking van diagnostiek en 
beleid. no. A 075, 38 pagina's, prijs f 7,50. ISBN 
90-5054-042-2. 
Drie aanvullingen op de in brochure A 074 - nr. 5 
beschreven methode. 

Met behulp van deze varianten kan men in de 
bespreking meer accent leggen op onderlinge 
beoordeling en/of het bespreken van gecompli
ceerde of minder frequent voorkomende klach
ten of aandoeningen. 

Preventie in de eerstelijnszorg Erven HMA W. 
Rijswijk: uitg. voor Gezondheidsbevordering, 
1989; no. A 016,51 pagina's, prijs f 16,90. ISBN 
90-5218-013-x. 
Deze uitgave geeft inzicht in de stand van zaken 
met betrekking tot de ontwikkeling van preven
tie in de eerstelijnszorg. Diverse disciplines w.o. 
de huisarts, de wijkverpleegkundige en de fysio
therapeut komen aan bod. Enkele preventiebe
naderingen worden onderscheiden en ontwikke
lingsfasen worden benoemd. 

Samenwerking Huisarts-Fysiotherapeut: verslag 
eerste Case Lubbers MAl, Smit G. Utrecht: Stich
ling 0&0, 1988; no. A 027, 126 pagina's, prijs f 
20,90. ISBN 90-5054-024-4. 
Het verslag beschrijft de onderzoeksgegevens 
die in de eerste fase zijn verzameld, de conclusies 
die hieruit zijn getrokken en de consequenties 
die deze hebben voor de aanpak in de tweede 
fase van het betreffende project. 

Er is meer tussen wandelgangen en beleidsplan
nen: voorbeelden van ouderenbeleid in eerste
lijnssamenwerkingsverbanden Van Bokhoven 
RFM, Dekker C, Koenis H, Van Weerden AB. 
Rijswijk: uitg. voor Gezondheidsbevordering, 
1989; no. A 133,51 pagina's, prijs f 14,90. ISBN 
90-5218-011-3. 

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

NOTA BENE 

Het verrichten van zo geheten provocatietesten 
bij patienten verdacht van een carpale tunnelsyn
droom, behoort gerangschikt te worden onder 
de categorie rituele handelingen. 
Stelling bij: De Krom MCTFM. Carpal tunnel
syndrome [Dissertatie]. Maastricht: Rijksuni
versiteit Limburg, 1989. 

401 


