
INGEZONDEN 

Oefentherapie bij lage-rugpijn 

Wij kunnen volledig meegaan met de vaststel
ling van Faas et at., dat bij lage-rugklachten 
van oefentherapie geen soelaas is te verwach
ten. Dit heeft oefentherapie gemeen met aller
hande reguliere en altematieve therapieen. On
juist achten wij de conclusie dat de huisarts kan 
volstaan met uit te leggen hoe gunstig het na
tuuriijk beloop er uitziet. Bij een recidiefper
centage in het follow-up-jaar van 69 procent 
(1,6 per patient), 145 dagen rugklachten per 
patient (inc1usief de recidieven) en gemiddeld 
27 dagen ziekteverzuim bij 75 procent van de 
werkende mensen kan allerminst gesproken 
worden van een gunstig natuurlijk beloop. Hier 
is sprake van uitermate slechte resultaten van 
oefentherapie en van de huisartseninterventie 
met een vooriichtingsfolder. 

Ook onjuist achten wij de term aspecifieke 
rugklachten en het feit dat een en dezelfde 
folder aan aile patienten met rugklachten wordt 
meegegeven. Dit is een te vergaande simplifi
cering van het probleem. De minste specifice
ring die men kan maken is wei de belasting die 
de patient zelf als provocerend aangeeft. Ons 
inziens zijn er dan ten minste drie grote catego
rieen rugklachten te onderscheiden: 
- rugklachten die meer door flexiebelasting 

worden geprovoceerd; 
- rugklachten die meer door extensiebelasting 

worden geprovoceerd; 
- rugklachten die geen duidelijke relatie ver

tonen met lichamelijke belasting, maar ~sy
chosomatisch lijken te worden bepaald. 3 

Wij pleiten al sinds 1982 voor een nadere spe
cificering van de belasting bij lage-rugklach
ten.4 Het zal duidelijk zijn dat er dan geen 
sprake kan zijn van een gegeneraliseerde voor
lichting, advisering of rugscholing; er zal ten 
minste gedifferentieerd moeten worden naar de 
aard van de belastings(on)afhankelijkheid. 

Wij denken dat het samenwerkingsverband 
tussen arts en preventief fysiotherapeut zo ook 
tot meer in staat zal zijn dan aileen het geven 
van uitleg over het natuurlijk beloop. Voor
waarde is dan dat het therapeutisch handelen 
van de (para)medicus niet meer centraal staat, 
maar dat de (lichamelijke en geestelijke) belas
tingssituatie van de patient als uitgangspunt 
wordt genomen. De invloed van de (para)me
dicus op het natuurlijk herstel is marginaal 
vergeleken met de inv loed die we de patient zelf 
kunnen leren uitoefenen op zijn belastingssi
tuatie. 

Dat de individuele belastingssituatie essen
tieel is bij het ontstaan van rugklachten, wordt 
overigens ook door F aas erkend, zoals blijkt uit 
de volgende uitspraak in de voorlichtingsfolder 
die in zijn onderzoek werd gebruikt: 'De pijn 
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in uw rug ontstaat door overbelasting van de 
tussenwervelschijven en de gewrichtjes tussen 
de wervels'. Over de oorzaak zij n we het dus 
eens. Laten we dan met vereende krachten zor
gen dat het beleid zich richt op de oorzaak, dus 
op het voorkomen van overbelasting tijdens en 
na het natuurlijk consolidatieproces. Laten we 
gezamenlijk de patient leren zijn bewegingsge
drag te veranderen en hem helpen zich binnen 
veilige grenzen te belasten, opdat een onge
stoorde en voorspoedige consolidatie kan 
plaatsvinden en vooral recidieven kunnen wor
den voorkomen. Met een folder aileen lukt dit 
niet. Hiervoor is veel meer nodig: een gei'ndi
vidualiseerd, rugscholend programma met 
voorlichting, daadwerkelijk aanleren van veilig 
ruggebruik, pas sieve bescherming tegen over
belasting (als de actieve bescherrning door de 
patient nog onvoldoende is) en het verbeteren 
van de belastbaarheid met een gegradeerd oe
fenprogramrna. 

De eerste concrete resultaten van zo'n indi
vidueel rugscholend beleid zijn nu ook met 
wetenschappelijk onderzoek vastgesteld: 

het ziekteverzuim verminderde met vijf we
ken in het eerste jaar en zeven weken in het 
tweede jaar; 

- het aantal recidieven nam af met 21 procent.6 

Het is spijtig dat dit beleid door Faas et al. 
wordt afgedaan met de opmerking dat bij acute 
lage-rugklachten geen plaats meer is voor fysi
otherapie. 
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Naschrift 
Het betoog van Bruggeman et al. is gebaseerd 
op de hypothese dat patienten met acute lage
rugpijn, mede op basis van hun individuele 
situatie, kunnen worden ingedeeld in klassen, 
en dat op basis daarvan de meest geschikte 
therapie kan worden gekozen. Hierdoor zou 
een effectievere behandeling mogeJijk zijn. 

Dit idee is niet nieuw. De meest toegepaste 
en onderzochte c1assificatie - die volgens 
McKenzie - bestaat uit een aantal klassen, elk 
met een eigen therapie. Classificeren veronder
stelt een voldoende inter-beoordelaarsbe
trouwbaarheid, zodat fysiotherapeuten in Am
sterdam, Utrecht en Hengelo (0) tot dezelfde 
conc1usies komen. Riddle et at. vonden ten 
aanzien van de McKenzie-classificatie dat de 
inter-beoordelaarsbetrouwbaarheid zeer on
voldoende was, ook als therapeuten een oplei
ding in de McKenzie-benadering gevolgd had
den.1 Dit betekent dat effectonderzoek met 
deze c1assificatie niet generaliseerbaar is en dat 
een valide onderzoek niet uitgevoerd kan wor
den. Bovendien zijn de verschillende effectivi
teitsonderzoeken met de McKenzie-benade
ring zeer matig van opzet en laten zij geen 
conc1usies toe over de effectiviteit.2-4 

De door Bruggeman et at. gebruikte (en 
gemodificeerde) c1assificatie volgens Sikorsky 
is nog nooit onderzocht op inter-beoordelaars
betrouwbaarheid. Het onderzoek van Sikorsky 
heeft geen controlegroep, van de 142 patienten 
hebben slechts er 25 acute lage-rugpijn en de 
gunstige resultaten worden afgemeten aan het 
feit dat na drie maanden 32 procent van de 25 
patienten met acute lage-rugpijn pijnvrij bleek 
te zijn!5 

Naar onze mening is er op dit moment nog 
geen gevalideerde c1assificatie van aspecifieke 
acute lage-rugpijn. De door ons gebruikte defi
nitie van lage-rugpijn (pijn tussen de vijfde 
thoracale wervel en de gluteale bilplooi met of 
zonder uitstraling in het bovenbeen lijkt sim
pel, maar is op dit moment de beste definitie. 

Met de individuele belastingssituatie werd 
in ons onderzoek wei degelijk rekening gehou
den: in de oefentherapiegroep werd bij elke 
patient ingegaan op de individuele situatie en 
werd door de fysiotherapeut samen met de pa
tient naar oplossingen gezocht. Het gehele pak
ket van oefeningen en adviezen was juist ont
worpen om toegepast te kunnen worden in het 
dageJijks leven van de patient, ook na de in
structieperiode van vijf weken. 

Bruggeman et at. beweren dat de effectivi
teit van de door hen voorgestelde benadering 
reeds is aangetoond door Lidstrom et al.6 In dat 
onderzoek werd echter een geheel andere the-
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rapie onderzocht bij patienten met subacute 
rugpijn (langer dan zes weken); bovendien lag 
de nadruk op het omgaan met pijn. 

Onze conclusie, dat in de acute fase voor
lichting door de huisarts de voorkeur heeft bo
yen een verwijzing naar de fysiotherapeut, be
tekent niet dat de voorlichting niet beter kan. 
Meer onderzoek op dat gebied is nodig. Sa
men werking tussen huisarts, fysiotherapeut en 
oefentherapeut achten we van groot belang, 
maar de toegepaste behandeling dient weI zo
veel mogelijk gebaseerd te zijn op resultaten 
van wetenschappelijk onderzoek. Ons advies is 
dat een nieuwe benadering van acute lage-rug
pijn eerst wordt onderworpen aan een betrouw
baarheidsonderzoek en dat bij gebleken be
trouwbaarheid, vervolgens een trial wordt uit
gevoerd. 
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NOTA BENE 

Na de 'astmatogene' moederdient ook het 'ast
matogene gezin' naar het rijk der fabelen ver
wezen te worden. 

Stelling bij: Meijer AM. Gezinsinvloeden 
bij astma [DissertatieJ. Amsterdam: Universi
teit van Amsterdam, 1994. 
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Rouwproces 

Na verlies van een partner treden bij de overle
vende, naast de normale gevoelens behorend 
bij het rouwproces, soms langdurige stoomis
sen (meer dan 1 jaar) op in het welbevinden, 
zoals angst en depressie. Tot de categorieen van 
nabestaanden die hiervoor een verhoogd risico 
hebben behoortlbehoren: 
1 Oudere mannen (boven de 65 jaar). 
2 Degenen die een relatiestoomis hadden met 

de overledene. 

Praktijkvoering 

Voor een gevestigd arts met een eigen solo
praktijk (uitgezonderd bY's) geldt, dat door 
schuldeisers: 
3 Priveschulden kunnen worden verhaald op 

het praktijkvermogen. 
4 Praktijkschulden kunnen worden verhaald 

op het privevermogen. 

Indien een huisarts na het doorlopen van de 
beroepsopleiding niet regelmatig praktizeert 
als huisarts, bestaat de kans dat hem/haar de 
registratie weer wordt ontnomen. 
5 Het werken als huisarts in een tehuis voor 

zwakzinnigen is toereikend voor het behoud 
van de registratie. . 

Pijn op de borst 

Mevrouw Berendsen, 68 jaar, heeft, zo consta
teert de huisarts, de klassieke symptomen van 
een acuut hartinfarct: pijn op de borst en shock
symptomen. Ze heeft een tachycardie met een 
frequentie van l50/min. De huisarts besluit tot 
opname. De ambulance is snel ter plaatse. Op 
de monitor is te zien, dat het gaat om een 
supraventriculaire tachycardie. 
6 Toediening van lidocaine is in dit geval aan 

te bevelen. 

Hypertensie 

Meneer De Groot, 50 jaar, heeft last van hart
kloppingen. Daarvoor is hij twee weken gele
den op het spreekuur geweest. Intussen is ge
bleken dat hij niet rookt en niet drinkt. De 
familie-anamnese is negatief voor cardiovascu
laire aandoeningen. Bij een drietal metingen 
blijkt meneer De Groot een gemiddelde tensie 
te hebben van 1601105 mm Hg. De Quetelet
index is normaal. Zijn cholesterol, glucose en 
nierfunctie blijken normaal. Het ECG laat een 
snelle hartactie (90/min) met supraventriculai
re extrasystolen zien en duidelijke tekenen van 

ischemie over de laterale wand (ST-segment 2 
mm verlaagd). 
7 In dit geval komt behandeling van de hyper

tensie met een beta-blokker eerder in aan
merking dan met een ACE-remmer. 

8 Een caiciumantagonist, bijvoorbeeld diltia
zem (Tildiem®), is bij meneer De Groot 
gecontraindiceerd. 

Arteriitis termporalis 

De huisarts maakt een vi site bij de heer Van 
Oosten, 58 jaar. Hij is al een week niet lekker, 
is gauw moe en heeft sinds een dag of drie 
koorts (temperatuur gemiddeld 38" C.). Tevens 
heeft hij pijn in zijn hoofd; het begon met 
steken, maar nu is er een constante pijn. Bij 
lichamelijk onderzoek vindt de huisarts geen 
duidelijke afwijkingen. Zij laat aanvullend la
boratoriumonderzoek doen: de BSE is 25 mm, 
het leukocytenaantal 8,6 met 78 procent seg
mentkemige granulocyten. De huisarts over
weegt de diagnose arteriitis temporalis. 
9 De laboratoriumuitslagen pleiten voor de 

diagnose arteriitis temporalis. 

In het geval van een arteriitis temporalis dient 
de behandeling zo spoedig mogelijk te worden 
ingesteld om complicaties te voorkomen. 
10 Tot de bekende complicaties van arteriitis 

temporalis behoort het optreden van blind
heid aan een of beide ogen. 

Pijnlijke vingers 

Mevrouw de Roode, 64 jaar, heeft al een tijd 
last van stijve vingers, met name's morgens. 
De laatste tijd doen de vingers ook pijn. Bij 
onderzoek valt met name een beperking van de 
flexie in de DIP-gewrichten op en een weke
delenzwelling ter hoogte van diezelfde ge
wrichten. 
11 Deze bevindingen passen meer bij de diag

nose reumatoide arthritis dan de diagnose 
artrose. 

12 De weke-delenzwellingen worden ook weI 
noduli van Heberden genoemd. 

Pijnlijke schouder 

Mevrouw Barendsen, 58 jaar, meldt op het 
spreekuur dat zij sinds twee dagen toenemend 
pijn aan haar rechterschouder heeft gekregen. 
Zij kan zich niet herinneren iets verkeerds te 
hebben gedaan met haar rechterarm. De huis
arts vindt bij het onderzoek dat de abductie 
zowel bij actief als passief bewegen beperkt en 
zeer pijnlijk is. Ook de exorotatie is pijnlijk, 
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maar minder beperkt dan de abductie. Bij de 
weerstandstesten geeft zij eveneens pijn aan bij 
abductie en exorotatie. De huisarts stelt als 
diagnose acute bursitis subacromialis. 
13 Bij een acute bursitis is er in de meerder

heid van de gevallen een trauma in de 
anamnese. 

14 Bij de diagnose acute bursitis past dat de 
exorotatie minder beperkt is dan de abduc
tie. 

De huisarts geeft een injectie van een lokaal 
anestheticum met een corticosteroid in correcte 
dosering in de bursa. Een dag later komt me
vrouw Barendsen weer op het spreekuur. Zij 
komt nu, omdat haar wangen en hals rood zijn 
geworden. Zij is bang voor een allergische 
reactie. 
15De roodheid op wangen en hals past bij een 

allergische reactie op de corticosterotdinjec
tie. 

Niersteenkoliek 

De huisarts wordt ' s nachts geroepen bij de heer 
De Korte, 60 jaar, met hevige pijn in zijn linker 
flank, uitstralend naar zijn linker lies. Bij on
derzoek vindt de huisarts een norrnale tempe
ratuur en slagpijn in de linker nierloge. Hij stelt 
de diagnose niersteenkoliek en zorgt voor pijn
stilling door 75 mg diclofenac intrarnusculair 
te spuiten. 
16 Deze dosering is correct. 

De huisarts laat de heer De Korte de volgende 
dag voor controle op het spreekuur langs ko
men. Hij doet onder andere urine-onderzoek. 
17 Indien de huisarts hematurie zonder ontste-

kingsverschijnselen vindt, pleit dit voor de 
diagnose niersteenkoliek. 

Antwoorden 
1 onjuist; 2 juist; 3 juist; 4 juist; 5 onjuist; 6 onjuist; 
7 juist; 8 onjuist; 90njuist; 10 juist; II onjuist; 12 
juist; 13 onjuist; 14 juist; 15 onjuist; 16 juist; 17 
juist. 
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NOTA BENE 

Als huisartsen een patient verwijzen omdat 
'twee meer weten dan een' , is de kans groot dat 
een consult van een collega-huisarts even ef
fectief is. 

Wanneer de arts bij lichamelijk onderzoek en 
bij gericht aanvullend onderzoek norrnale be
vindingen doet, is dat 'niet niks'; de uitleg van 
de arts is niet goed geweest als de patient de 
conclusie trekt dat er 'niks' gevonden is. 

Stellingen bij: Van der Meer K. Patienten met 
psychische en sociale problemen in de huisarts
praktijk. [Dissertatie]. Groningen: Rijksuni
versiteit te Groningen, 1994. 

CONGRES 

EGPRW in Parijs 

Op een steenworp van de EifTeltoren werd 
van 14 tot en met 17 oktober 1993 de 37ste 
bijeenkomst gehouden van de European Ge
neral Practice Research Workshop. Met een 
record aantal van tachtig deelnemers af
komstig uit 19 landen (5 Nederlanders) en 
levendige discussies na elke voordracht (per 
voordracht was er 30 minuten tijd) was het 
een zeer geslaagde bijeenkomst. De work
shop was als gebruikelijk verdeeld in een 
themagedeelte -17 voordrachten over 'Re
search in and management of chronic disea
ses' - en een free-standing paper gedeelte -
12 voordrachten en 6 'one slide-five minu
tes' -presentaties. 

Huisartsgeneeskunde in Frankrijk 

Volgens Dominique Huaz, in Parijs mede ver
antwoordelijk voor de organisatie van deze 
EGPRW bijeenkomst, is de huisartsgeneeskun
de in Frankrijk misschien het beste te omschrij
yen als 'I can do what I want'. Hij voegde eraan 
toe dat het zfjn visie was, en dat er andere visies 
bestonden. Dat dit klopt blijkt uit het feit dat er 
in Frankrijk maar liefst zes huisartsgeneeskun
dige organisaties bestaan die deels overlappen
de doelstellingen hebben en elkaar vaak becon
curreren. Er bestaan een aantal huisartsgenees
kundige tijdschriften, waarvan sommigen zelfs 
dagelijks (!) als een soort krant verschijnen, 
maar geen enkel tijdschrift wordt als leidend 
beschouwd. Van de 43 medische facuIteiten in 
Frankrijk hebben er sIechts 21 een afdeling 
huisartsgeneeskunde, die allen de laatste twee 
jaar zijn opgericht, nadat pas in 1991 de eerste 
hoogleraar huisartsgeneeskunde werd be
noemd. 

Positiefbeschouwd betekent dit dat de huis
artsgeneeskunde in Frankrijk in beweging is. 
De taak van de afdeIingen huisartsgeneeskunde 
is (nog) niet zozeer gericht op het opzetten van 
onderzoek, maar veeI meer gericht op onder
wijs in het basiscurriculum en op de beroeps
opleiding (twee jaar, voor het grootste gedeelte 
doorgebracht in het ziekenhuis). Studenten die 
de huisartsopleiding voIgen zijn voor 85 pro
cent gezakt voor het toelatingsexamen voor een 
specialisme. VeeI van de benoemde hooglera
ren huisartsgeneeskunde zijn in feite ook nog 
specialisten. Toch wordt er weI onderzoek door 
huisartsen verricht, meestal door idealisten, die 
vaak solo beginnen. Er wordt erkend dat er een 
groot gebrek aan expertise op dit terrein is en 
deze bijeenkomst werd als stimuIans gezien. 

Er zijn in Frankrijk 58.000 huisartsen (1 
voor eIke 1000 inwoners), die op 'fee-for-ser-
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vice' -basis werken (meestal in solo-verband), 
geen vaste patientenlij st hebben en per dag 
gemiddeld 20 patientencontacten hebben 
(waarvan ongeveer 7 huisbezoeken). De Frans
man ziet 'zijn' huisarts gemiddeld 7,2 keer per 
jaar gedurende telkens 15 minuten. Er is geen 
begrenzing aan soort of aantal diagnostische 
activiteiten dat de huisarts mag uitvoeren, en 
'huisartsen shoppen' door patienten komt vaak 
voor. De gezondheidszorg in Frankrijk kent een 
volksverzekering, die onder andere de huisarts
geneeskunde dekt. Een huisarts krijgt voor een 
consult NLG 32,- waarvan de patient uiteinde
lijk zelf 30 pro cent betaalt (maar die ook weer 
bijverzekerd kunnen worden). Huisartsen heb
ben buiten de patientenzorg geen andere in
komsten. Patienten hebben direct toegang tot 
de tweede lijn. Wat uitgaven voor gezondheids
zorg betreft staat Frankrijk als een van de hoog
ste ter wereld te boek (9, I procent van het BNP 
in 1991). 

Het mag als een unicum vermeld worden dat 
op deze EGPRW-bijeenkomst 17 Franse huis
artsen (afkomstig uit diverse organisaties) aan
wezig waren. Deze spraken ook nog eens goed 
Engels, maar desondanks beklaagden een aan
tal van hen zich dat ze met Frans niet terecht 
konden in de intemationale huisartsliteratuur. 

Europese samenwerking 

In het bestuur van de EGPRW is besloten de 
samenwerkingsgesprekken die gaande zijn tus
sen de Europese WONCA en de SIMG op een 
positieve manier te volgen. Zolang deze orga
nisaties echter nog niet duidelijk hebben ge
maakt of ze aileen een fusie van de WONCA
Europe en SIMG beogen Of dat ze willen fun
geren als een huisartsgeneeskundige paraplu
organisatie, met dan ook een onderwijs- (Eu
ract), een onderzoek- (EGPRW) en een 'vak
bondgroep'gedeelte (UEMO), wacht de 
EGPRW af met haar uiteindelijke standpuntbe
paling. 

Research in and management of 
chronic diseases 

Huaz (Frankrijk) rapporteerde over een longi
tudinale studie waarbij huisartsen patienten 
met alcoholproblemen een jaar vervolgden om 
te kijken in hoeverre de patienten meer c.q. 
minder waren gaan drinken en in hoeverre dit 
weergegeven kon worden in groepsindelingen. 
Hij concludeerde dat een driedeling de beste 
was: 'the dependents, the abstainers' en de mid
dengroep 'non-alcohol dependents'. Interes
santste was eigenlijk de discussie over de alco-
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holhoeveelheden. In Frankrijk werd de norm 
gehanteerd van 28 units per week (vrouwen 21 
units) voor een patient met een alcoholpro
bleem, terwijl de meeste andere landen de ge
tallen hanteerden van 21, c.q. 14 units per 
week. 

JoUeys (United Kingdom) presenteerde 
prescriptiedata van 1991 en 1992 van 'Hormo
ne Replacement Therapy (HRT) , in de USA en 
12 Europese landen, waaruit bleek dat er van 
een gezamenlijke voorschrijfpolitiek geen 
sprake was. De proportie van aile vrouwen in 
de risicogroep (>45 jaar) die systematisch HRT 
ontvingen liep uiteen van 0,2 procent in Spanje, 
via 9 procent in Engeland tot 18 procent in de 
USA. Als gekeken werd naar de groep tussen 
45 en 55 jaar lagen deze getallen op respectie
velijk 0,6, 29 en 51 procent. Ook wat samen
stelling en toedieningsvorm betreft bleken er 
grote verschillen te zijn. Gediscussieerd werd 
wat de reden was van dergelijke grote verschil
len, waarbij culturele, sociale en factoren die te 
maken hadden met de organisatie van zorg aan 
bodkwamen. 

Keiniinen (Finland) stelde de vraag of een 
combinatie van insuline met orale antidiabetica 
het voorkomen van retinopathie in type II dia
betische patienten verhoogt. Dit verhoogd 
voorkomen was gebleken uit een epidemiolo
gische studie, waarbij via stepwise logi stische 
regressie was gebleken dat alleen de duur van 
de ziekte en het type medicatie significante 
variabelen hierbij waren. Inmiddels is hierover 
in Finland een RCT gestart. 

Free-standing papers 

J¢rgensen (Denemarken) testte bij 148 patien
ten met klachten die mogelijk op allergie be
rustten, in hoeverre het oordeel van huisartsen 
en specialisten, gebaseerd op de anamnese en 
het verrichten in eigen praktijk van huidprik
testen, uiteindelijk overeenkwamen wat betreft 
het stellen van de diagnose en de indicatiestel
ling tot hyposensibilisatie. Het oordeel bleek 
voor meer dan 90 pro cent overeen te komen, 
hetgeen opmerkelijk is gegeven het feit dat dit 
soort onderzoek meestal juist een erge hoge 
inter-doktervariatie aantoont. Zijn conclusie 
luidde dat huisartsen zeer weI in staat zijn om 
huidpriktesten onder eigen beheer uit te voeren. 

Fijten (Nederland) presenteerde de resulta
ten van een onderzoek in de huisartspraktijk 
waar bij 269 patienten met de klacht rectaal 
bloedverlies werd nagegaan welke de meest 
voorspellende anamnestische variabelen waren 
voor het opsporen van colorectale tumoren. Als 
einddiagnose werd de 'status' van de patient 

een jaar na intrede in de studie gehanteerd. 
Door middel van een ingewikkeld maar goed 
betoog kwam zij tot een rekenmodel waarin 
leeftijd, verandering in darmgewoonten en 
bloed vermengd met of op de ontlasting onaf
hankelijke voorspellende factoren bleken. In de 
discussie kwam naar voren dat weliswaar deze 
uitkomst mogelijk van te voren vermoed had 
kunnen worden, maar dat dit inderdaad in de 
huisartsgeneeskunde nooit eerder was aange
toond. 

Souweine (Frankrijk) rapporteerde over een 
onderzoek bij huisartsen en patienten naar de 
acceptatie in de praktijk van het verrichten van 
rectaal toucher als screening op prostaatkanker. 
Opmerkelijk was dat van de patienten waarbij 
de huisarts een verwijzing naar een uroloog 
geYndiceerd achtte, maar liefst 31 procent niet 
naar die specialist was gegaan. Er ontstond 
discussie waarom met name vrouwelijke Fran
se huisartsen lO'n moeite hadden met het intro
duceren van dit onderzoek bij patienten (een 
onderzoeksbevinding). Volgens de aanwezigen 
lOU dit in andere landen niet zo zijn. Een colle
ga merkte op dat de bevinding in Frankrijk des 
te opmerkelijk was omdat Fransen een zetpil 
pakken als ze keelpijn hebben, terwijl andere 
nationaliteiten dan een poeder slikken! 

Met daamaast presenterende deelnemers uit 
Estland, Rusland en Kroatie werd duidelijk dat 
ook aan het 'oostfront' veel beweging is op 
huisartsgeneeskundig gebied. 

De volgende bijeenkomst van de EGPRW 
vindt plaats van 5 tot en met 8 mei 1994 in 
Kopenhagen (Denemarken) met als thema 
(naast free-standing papers) 'The use of clinical 
standards and guidelines in general practice'. 

Jan-Joost Rethans 
Vakgroep Huisartsgeneeskunde 
Maastricht 

NOTA BENE 

Een verloskundig actieve huisarts komt ook 
algemeen-gynaecologisch beter be slag en ten 
ijs (of weI: Een bevallende huisarts bevalt be
ter). 

Stelling bij: Bijl GK. The YEP and the 
VEEP [Dissertatiel. Groningen: Rijksuniversi
teit Groningen, 1993. 
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A prospective study of dietary 
calcium and other nutritients and the 
risk of symptomatic kidney stones 
Curham GC, Willet WG, Rimm EB, Stampfer 
MJ. N Engl J Med 1993; 328: 833-8. 

Om na te gaan of het gebruik van calcium het 
manifest worden van nierstenen bevordert, 
werd gebruik gemaakt van gegevens over het 
dieet van ruim 50.000 werkers in de gezond
heidszorg die al deelnamen aan een ander pro
spectief onderzoek, gericht op het v66rkomen 
van kanker en hart- en vaatziekten. In 1986 
werd via een vragenlijst gei'nforrneerd of men 
ooit een niersteenaanval had doorgemaakt. Dit 
was bij 10 procent van de ondervraagden het 
geval; zij werden uitgesloten. De overige 90 
procent ontving in 1988 en 1990 opnieuw een 
vragenJijst waarin naar symptomen van een 
niersteenaanval gevraagd werd. Van deze on
dervraagden had I procent inderdaad sympto
men van een niersteenaanval gehad. 

Afgaande op de oorspronkelijke dieetlijst 
bleek dat het relatieve risico op een niersteen
aanval afnam met een hoger calciumgehalte 
van het dieet, zelfs als met aile andere risico
factoren rekening gehouden werd. Een hoog 
oxalaatgehalte in het dieet daarentegen predis
poneerde voor het optreden van een niersteen
aanval. Aangezien calciumexcretie de oxalaat
excretie verrnindert, verrnoedt men dat via dit 
mechanisme de vorrning van nierstenen ver
minderd wordt; oxalaatkristallen vorrnen waar
schijnlijk meestal de kern waarop secundair 
calcium neerslaat. Een hoog calciumgehalte in 
het dieet dus verrnoedelijk een bescherrnende 
invloed op het optreden van nierstenen. 

H.G. Frenkel-Tietz 

The effect of varying levels of 
outdoor-air supply on the symptoms 
of sick building syndrome 
Menzie R, Tamblyn R, Farant JP, et al. N 
EnglJ Med 1993; 328: 821-7. 

Om na te gaan of toevoeging van meer buiten
lucht aan het ventilatiesysteem de klachten van 
werknemers met het sick building syndrome 
kon verrninderen, werd bij ruim 1500 werkne
mers in acht kantoorgebouwen het volgende 
onderzoek verricht. Gedurende zes weken wer
den op een bepaalde dag in de week aile werk
nemers over hun klachten ondergevraagd. Ge
durende deze peri ode werd in drie willekeurige 
weken ongeveer een derde van de lucht in het 
ventilatiesysteem vervangen door buitenlucht. 
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Hierdoor daalde het C02-gehalte op de werk
plek, evenals de hoeveelheid vluchtige organi
sche stoffen. 

Deze interventie had geen invloed op de 
klachten van de ondervraagden. WeI bleek een 
correlatie te bestaan tussen het optreden van 
klachten en de temperatuur in de werkruimte: 
20 procent klachten in een werkruimte met een 
temperatuur van 20'C tegen 40 procent klach
ten bij een temperatuur van 24'C. Op soortge
lijke wijze correleerde een vermindering van de 
klachten met het stijgen van de ventilatiesnel
heid van de ingeblazen lucht. De belangrijkste 
correlatiefactor werd echter gevonden tussen 
de tevredenheid van de ondervraagden met hun 
werkplek en hun klachten. 

Samenvattend kan men zeggen dat het toe
voegen van meer buitenlucht aan de air condi
tioning geen invloed heeft op het sick building 
syndrome. 

H.G. Frenkel-Tietz 

Severity of inflammation of tympanic 
membrane as predictor of clinical 
course of recurrent acute otitis media 
Appelman CLM, Claessen JQP J, Touw-Otten 
FWMM, et al. Br Med J 1993; 306: 895. 

Is de ernst van de ontsteking van het trommel
vlies bij acute middenoorontsteking betrouw
baar vast te stellen en voorspelt dit een afwij
kend beloop? Van 121 kinderen tussen van 
maanden tot 12 jaar oud met recidiverende 
acute otitis media werden 216 trommelvliezen 
beoordeeld door zowel huisarts als KNO-arts. 
Er werden drie graden van ernst onderscheiden. 
Na drie dagen nog oorpijn of koorts werd be
schouwd als een afwijkend beloop. 

Het oordeel van de huisarts en de KNO-arts 
over de ernst van de ontsteking bleek goed 
overeen te komen. De mate waarin het trom
melvlies ontstoken was, bleek niet samen te 
hangen met een afwijkend be loop. Het aspect 
van het trommelvlies dient dus geen rol te 
spelen bij de keuze van de behandeling van 
acute otitis media. 

Fran<;:ois Schellevis 

Comparison of terbinafine and 
clotrimazole in treating tinea pedis 
Evans EGV, Dodman DM, Brown GJ, Bowen 
RG. Br Med J 1993; 307: 645-7 

In dit onderzoek zijn een kortdurende en een 
langdurende lokale behandeling van zwem
merseczeem met elkaar vergeleken. Aileen pa-

tienten met een door kweek bevestigde myco
tische infectie (n=256) werden toegelaten tot 
het onderzoek; zij werden aselect behandeld 
met terbinafine* 2dd gedurende een week en 
daarna drie weken placebo of met clotrimazol 
2dd gedurende vier weken. De meeste patien
ten hadden een trichophytoninfectie. Genezing 
werd gedefinieerd als het negatief worden van 
de kweek in combinatie met het verdwijnen van 
lokale huidafwijkingen. De uitkomsten werden 
tijdens de behandeJing wekelijks en vervolgens 
twee weken na afloop beoordeeld. 

Na twee weken had 70 procent van de terbi
nafinegroep en 54 procent van de clotrimazol
groep een negatieve kweek. Na vier weken was 
dat respectievelijk 94 en 73 procent. Van de 
terbinafinegroep was na vier weken 90 procent 
genezen, van de clotrimazolgroep 59 procent. 
Lokale bijwerkingen kwamen bij een klein aan
tal patienten in beide groepen voor. 

Behandeling met terbinafine leidt dus tot 
snellere en effectievere genezing van zwem
merseczeem dan clotrimazol. Mogelijk is dit 
toe te schrijven aan de fungicide werking van 
terbinafine, terwijl clotrimazol een fungostati
sche werking heeft. 

Fran<;:ois Schellevis 

Administration of vitamin K to 
newborn infants and childhood cancer 
Ekelund R, Finnstrom 0, Cunnarskog J, et 
al. Br Med J 1993; 307: 89-91. 

Volgens enkele recente publikaties zou er een 
verb and bestaan tussen het intramusculair toe
dienen van vitamine K bij pasgeborenen en het 
ontstaan van jeugdkanker, met name leukemie. 
Om na te gaan of deze relatie inderdaad be staat, 
werd in Zweden in een landelijk onderzoek 
cijferrnateriaal verzameld over aile kinderen 
die a terrne, zonder complicaties, in de jaren 
1973-1989 in een kraamkliniek geboren waren. 
Dankzij de voortreffelijke Zweedse registratie
systemen kon men de gegevens van bijna 1,4 
miljoen kinderen vergelijken. Genoteerd werd 
hoeveel kinderen routinematig kort na de ge
boorte vitamine K kregen, en of dit oraal of 
intramusculair geschiedde, en hoeveel van hen 
jeugdkanker kregen. 

Er kon geen verband worden gelegd tussen 
toedieningswijze en de kans op kanker. Een 
geruststellende gedachte. 

M. Sanders 

* Terbinafine is in Nederland niet als creme beschik
baar. 
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Is the breast best for children with a 
family history of atopy? 
The relation between way of feeding and 
early childhood morbidity. Van den Bogaard 
C, Van den Hoogen HJM, Huygen FJA, Van 
Weel C. Fam Med 1993; 25: 471-5. 

Bijna achthonderd kinderen met een eerste
graads familielid met atopie in de anamnese 
(astma, aIlergische rhinitis of eczeem) werden 
vergeleken met een controlegroep van 535 kin
deren op duur van de borstvoeding en morbidi
teit in de eerste drie Ievensjaren. De gegevens 
waren afkomstig uit de Continue Morbiditeits 
Registratie en werden aangevuld door middel 
van een aan de moeders opgestuurde vragen
lijst. 

In zowel de 'atopiegroep' als de controle
groep had ongeveer tweederde van de kinderen 
borstvoeding gekregen, een kwart van aIle kin
deren langeI dan drie maanden. De atopiegroep 
had meer morbiditeitsepisoden dan de popula
tie waaruit de groep afkomstig was. Borstvoe
ding in de atopiegroep gaf, vergeleken met 
geen borstvoeding, een verlaagd relatief risico 
voor gastroenteritis (0,64) in het eerste levens
jaar en voor laryngitis (0,44), acute bronchitis 
(0,66) en lagere luchtweginfecties (0,72) in de 
eerste drie levens jaren. Een verhoogd relatief 
risico (1,65) was er voor de infectieuze 'kinder
ziekten' in het eerste levensjaar. In de controle
groep werden vergelijkbare relatieve risico's 
gevonden. 

De auteurs vinden dat huisartsen borstvoe
ding in gezinnen met atopie in de anamnese 
zouden moeten stimuleren, omdat dit de mor
biditeit in de eerste drie levensjaren lijkt te 
verrninderen. 

Robert Vink 

Short-lived effects of a formulary on 
anti-infective prescribing - the need 
for continuing peer review? 
Wyatt TD, Reilly PM, Morrow NC, Passmore 
CM. Fam Pract 1992; 9: 461-5. 

Het doe I van deze studie was om het effect te 
meten van de introductie in een praktijk van 
3500 patienten met drie part-time huisartsen 
van een forrnularium voor het voorschrijven 
van antibiotica. Een periode van zes maanden 
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voor de introductie werd vergeleken met een 
even lange peri ode een jaar later. De voor
schrijfgegevens werden verkregen van de 
'Central Services Agency' in Noord-Ieriand, 
die deze gegevens bijhoudt voor aile artsen. 

Het aantal voorschriften bleek in de tweede 
peri ode met 3,5 procent te zijn gestegen. Er 
werd (na aanpassing van de cijfers) 8,9 procent 
meer generiek voorgeschreven. Een Iichte da
ling (5,6 procent) was er in het voorschrijven 
van forrnularium-antibiotica, terwijl er een 
sterke toename (58 procent) van het aantal 
voorschriften van antibiotica buiten het forrnu
larium was. Oit alles resulteerde in een stijging 
van 32 procent van de voorschrijfkosten van 
antibiotica. 

De auteurs verbazen zich over deze resulta
ten en concluderen dat een actieve betrokken
heid van de voorschrijvers na invoering van een 
voorschrijfbeleid is vereist met voldoende 
feedback en discussie. 

A population-based study of 
dementia in 85-year-olds 

Robert Vink 

Skoog 1, Nilsson L, Palmertz B, et al. N Engl 
J Med 1993; 328: 153-8. 

Het doel van deze deelstudie uit een longitudi
naal geriatrisch bevolkingsonderzoek was te 
kijken naar de prevalentie en de oorzaken van 
dementie bij ouderen boven de 85 jaar. Bijna 
500 thuis of in een insteIIing wonende ouderen 
werden geYnterviewd, aan een psychiatrisch 
onderzoek onderworpen en klinisch onder
zocht. Op basis van deze onderzoekingen werd 
wei of niet de diagnose dementie gesteld. 

Dementie kwam voor bij ongeveer 30 pro
cent van deze populatie. Van hen had 47 pro
cent een vasculaire dementie, 44 procent had 
de ziekte van Alzheimer en bij 10 procent was 
er een andere oorzaak. De mortaliteit na drie 
jaar was voor de mensen zonder dementie 23 
procent. Voor de mensen met de ziekte van 
Alzheimer was dit 42 procent, voor degenen 
met een vasculaire dementie 67 procent en voor 
degenen met een andere oorzaak van de demen
tie 57 procent. 

Voorheen dacht men dat 50-70 procent van 
de patienten met dementie de ziekte van 
Alzheimer had. De uitkomsten van deze studie 

laten echter zien dat vasculaire dementie vaker 
voorkomt. Voor de ziekte van Alzheimer is 
geen preventie mogelijk. Door meer aandacht 
te geven aan preventie van atherosclerosis en 
embolievorming door dieetmaatregelen, stop
pen met roken, behandeling met aspirine, be
handeling van hypertensie en behandeling van 
atriumfibriIlatie, kan men wei proberen een 
bijdrage te leveren aan de preventie van vascu
laire dementie. 

GermaJoppe 

Influence of cigarette smoking on the 
efficacy of radiation therapy in head 
and neck cancer 
Browman GP, Wong G, Hodson 1, et al. N 
Engl J Med 1993; 328: 159-63. 

Roken bevordert de ontwikkeling van vele vor
men van kanker, maar of roken tijdens radio
therapie voor kanker ook een negatieve invloed 
op het genezingsproces he eft, is nog niet goed 
bekend. In deze studie is nagegaan of roken 
tijdens radiotherapie voor kanker in het hoofd
en halsgebied invloed heeft op de respons op 
de therapie. Door 115 patienten die in een trial 
opgenomen waren om te kijken naar het ver
schil tussen bestraling met of zonder toediening 
van fluorouracil, werd gedurende de 6,5 week 
durende bestraling wekelijks een vragenlijst 
ingevuld. Hierin werd oak iedere keer ge
vraagd of men gerookt had. 

Van de 115 patienten rookten er 53 minstens 
een sigaret per dag. Van de 62 niet-rokers had
den er 4 nooit gerookt, waren er 26 meer dan 
een jaar tevoren gestopt, en was 32 pas in de 
laatste 12 weken gestopt. Dertien weken na de 
bestraling had in de groep rokers 45 procent 
van de patienten een complete remissie. In de 
groep niet-rokers was dit 75 procent. De twee
jaarsoverleving was bij de rokers 39 procent, 
bij de niet-rokers 66 procent. In de groep niet
rokers bleek de overievingsduur bij degenen 
die langer geleden gestopt waren, langerte zijn 
dan bij degenen die nog maar kort tevoren 
gestopt waren. 

Ook tijdens radiotherapie voor kanker in het 
hoofd-halsgebied blijft het dus belangrijk pa
tienten op de negatieve effecten van het roken 
te wijzen. 

GermaJoppe 

125 



Long-term effects of otitis media with 
effusion in children 
Schilder AGM. Dissertatie. Nijmegen: 
Katholieke Universiteit Nijmegen, 1993; 107 
pagina's. ISBN 90-9006181-9. 

Dit proefschrift is gebaseerd op de follow-up 
studie van het bekende KNOOP-onderzoek 
(Katholieke Universiteit Nijmegen Oor Onder
zoek bij Peuters). Dit onderzoek was een co
hortstudie bij ruim 1.000 peuters van 2-4 jaar. 
De kinderen werden van hun tweede tot hun 
vierde jaar om de 3 maanden gescreend door 
middel van tympanometrie (9 metingen). Te
yens werd een KNO-anamnese afgenomen en 
werd bij een afwijkend tympanogram het trom
melvlies beoordeeld. De cumulatieve inciden
tie (=proportie van een groep mensen die het 
begin van een ziekte doormaken gedurende een 
bepaalde tijdsperiode) gedurende twee jaar be
droeg voor enkelzijdige otitis media met effu
sie 80 procent, voor bilaterale effusie 50 pro
cent. Dit betekent dat een kind dat naar de 
basisschool gaat in de meeste gevaJlen min
stens een episode OME he eft doorgemaakt. De 
helft van de kinderen die naar de basisschool 
gaan heeft ooit dubbelzijdige OME doorge
maakt. Men kan dus met recht van een volks
ziekte spreken. Ook bij dit onderzoek bleek dat 
in de meeste gevaJlen spontaan hers tel optrad: 
elke drie maanden geneest 50 procent van de 
kinderen met effusie spontaan. Daar staat ech
ter wei een hoog recidiefpercentage tegenover. 
Deze bevindingen zijn van belang voor de huis
arts. Nog steeds wordt - ook in de NHG-stan
daard - de duur van 3 maanden als een belang
rijke grens voor interventie beschouwd. Dit 
berustte op een onderzoek waarbij na 3 maan
den de kans op spontaan hers tel snel afnam. Het 
KNOOP-onderzoek weerspreekt dit gegeven: 
ook na 3 maanden is de kans op hers tel zonder 
enige interventie groot. Slechts een kleine 
groep kinderen (circa 5-10 procent) vertoont 
effusie langer dan een jaar. 

In dit proefschrift wordt verslag gedaan van een 
follow-up studie die in 1990 bij de inmiddels 
circa 8-jarigen werd uitgevoerd (n=946). Het 
follow-up onderzoek omvatte onder meer een 
vragenlijst over de algemene ontwikkeling, 
KNO-ziekten, behandelingen in de periode van 
4-8 jaar, otomicroscopie, tympanometrie en 
toonaudiometrie. Het bleek dat 29 procent van 
de kinderen tenminste een KNO-ingreep had 
ondergaan, waarvan 11 procent met een trom
melvliesbuisje behandeld was. Slechts iets 
meer dan de helft had een geheel normaal trom
melvlies, een kwart had emstige afwijkingen 
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(atrofie, atelectase, tympanosclerosis); 2,5 pro
cent van de kinderen had dubbelzijdige OME, 
7 procent enkelzijdig. Bij 4 procent van de 
kinderen werd een gering conductief gehoor
verlies van 15 dB (Fletcher index) in het best
horende oortje gevonden. Actieve middenoor
pathologie kwam voor bij 13 procent van de 
onbehandelde oren die op peuterleeftijd lang
durig OME doormaakten, tegen 18 procent van 
de met buisjes behandelde oren. Tussen kinde
ren met en zonder OME-episoden bestond een 
gering verschil in gehoorverlies. De bij het 
eerste onderzoek aangetoonde relatie tussen 
OME bij peuters en taalontwikkeling was bij 
de follow-up op schoolleeftijd niet meer aan
toonbaar. 

Dit onderzoek toont aan dat OME op peuter
leeftijd sporen nalaat die op schoolleeftijd nog 
meetbaar zijn, in de vorm van afwijkingen van 
het trommelvlies (vooral na behandeling met 
buisjes), een beperkt gehoorverlies; eris echter 
geen substantieel effect op de taalontwikkeling 
en schoolprestaties. 

De auteur - assistent KNO-arts - bepleit een 
conservatieve benadering van OME: afwach
ten gedurende een langere peri ode met controle 
is verantwoord. 

Door watchful waiting kan het aantal opera
tieve ingrepen beperkt blijven. In 1991 werden 
52.000 patienten met TV-buisjes behandeld, 
tegen 18.000 in 1975. Deze groei dient te wor
den afgeremd. Dit is een van de beste en be
langrijkste van de vele onderzoeken op dit ge
bied. De auteur verdient aile lof voor de heldere 
presentatie. Helaas gaat de auteur te weinig 
concreet in op de praktische consequenties 
voor de huisarts, kinderarts, KNO-arts. Hoe 
lang watchful waiting verantwoord is, hangt 
mede af van aardiemst van de klachten, het 
seizoen en de leeftijd van het kind. Een kind 
met duidelijke gehoorstoomissen dat pas na 
enige tijd de huisarts bezoekt, zal eerder verwe
zen worden dan een kind waarbij bij controle 
in verb and met recidiverende bovenste lucht
weginfecties een afwijkend tympanogram 
wordt gevonden. De meeste huisartsen be
schikken (nog) niet over een microtymp en 
zullen de patient eerder voor diagnostiek moe
ten verwijzen; anamnese en otoscopie zijn im
mers niet voldoende betrouwbaar. Op dit ge
bied doen zich thans belangrijke ontwikkelin
gen voor: betere diagnostische mogelijkheden 
voor de huisarts in verband met de introductie 
van een eenvoudige tympanometer, meer na
druk op watchful waiting en de mogelijkheid 
om door middel van antibiotica zelf een behan
deling in te stelJen. Er ligt een grote kans voor 
de huisarts om tot een selectiever verwijsbeleid 

te komen. Dan zal de huisarts echter wei de 
diagnostische en behandelingsmogelijkheden 
dienen uit te breiden. Het NHG zal met spoed 
de standaard moeten herzien. Dit proefschrift 
verdient door aile huisartsen gelezen te wor
den; dat het in het Engels is geschreven, mag 
daarvoor geen beletsel zijn. Ongetwijfeld zal 
dit onderzoek nog veel discussie opleveren. Dr. 
Anne Schilder heeft ons een dienst bewezen. 

R.A. de Melker 

Huisarts en GGO. Een evaluatie van 
het samenwerkingsproject Preventie 
hart- en vaatziekten (PreTensieproject) 
Drenthen AiM. Dissertatie. Nijmegen: 
Katholieke Universiteit Nijmegen, 1993; 
181 bladzijden, prijs NLG 20,-. 
ISBN 90-9006359-5. Te bestellen bij de 
auteur, via het NHG, telefoon 030-881.700. 

Het PreTensieproject is de meest recente uit een 
rij cardiovasculaire preventieprojecten die ge
financierd en begeleid zijn door het Ministerie 
van WVc. Voorlopers zijn het CB-project, 
waarin screening is uitgevoerd middels con
sultatiebureaus voor tuberculosebestrijding 
(1973-1980), het RIFOH-CB-project, waarin 
de CB's zijn ondergebracht bij basisgezond
heidsdiensten (1981-1986) en het RIFOH
huisartsenproject, waarin huisartspraktijken en 
consultatiebureaus samenwerken (1983-1986). 
Het PreTensieproject vloeit daar uit voort en is 
een initiatief van de Vatenclub van het NHG. 

Het doel is het 'vaststellen aan welke voor
waarden moet worden voldaan om huisartsen 
en basisgezondheidsdiensten in een samenwer
kingsverband een kwalitatief verantwoord en 
effectief programma ter preventie van hart- en 
vaatziekten te doen uitvoeren' . 

Het gaat om een procesevaluatie van syste
matische opsporing van patienten van 30-60 
jaar met een verhoogde bloeddruk. Een ver
hoogde bloeddruk is de ingang voor een nadere 
inventarisatie van andere risicofactoren, voor
lichting, advies en follow-up. Hiertoe worden 
in 90 huisartspraktijken rond vijf GGD'en bij 
elke spreekuurbezoeker van die leeftijd de 
bloeddruk gemeten. Patienten met een sterk 
verhoogde bloeddruk die medicamenteus be
handeld (moeten) worden zijn uitgesloten. An
derzijds worden ook een aantal patienten met 
een emstig verhoogde bloeddruk vervolgd, al 
of niet met succes. Wie precies wil weten welke 
patienten in- en uitgesloten zijn wordt het niet 
gemakkelijk gemaakt. Dit komt onder andere 
door het niet systematisch vermelden van de 
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totalen in de tabellen, waar die totalen vandaan 
komen en hoe gepercenteerd is. Ook de tekst is 
hierover regelmatig onhelder. 

Op de valreep is een effectevaluatie toege
voegd door de opbrengst qua opgespoorde ri
sicofactoren in een steekproef van de onder
zoeksgroep te vergelijken met de gegevens van 
het Peilstationproject Hart-en vaatziekten. Dit 
project is op zijn beurt een analyse van de 
gegevens van de voorlopers van het PreTensie
project, namelijk de CB-projecten en de RI
FOH-projecten. Omdat deze vergelijking niet 
de schoonheidsprijs verdiende, is halverwege 
het PreTensieproject besloten de PreTensie-ge
gevens te gebruiken voor een computersimula
tie met het programma PREVENT. 

Het proefschrift blijkt dus uit drie delen te 
bestaan: een procesevaluatie van systematische 
opsporing door huisartsen onder leiding van 
GGD' en, een effectevaluatie door de opbrengst 
te vergelijken met andere gegevens, en een 
computersimulatie om de mortaliteitsreductie 
te schatten. 

De procesevaluatie is een bewonderenswaar
dig nauwgezette beschrijving van een misluk
king, waarvoor de auteur lof verdient. Het 
wordt duidelijk dat de vergoeding voor de huis
artsen (NLG 20,- per ingesloten patient, ge
middeld NLG 15.300 per praktijk over 2 jaar) 
en met name de substantiele vergoeding voor 
de basisgezondheidsdiensten ervoor heeft ge
lOrgd dat het project is afgemaakt. Voor NLG 
126.000 per GGD was management, kwali
teitsbewaking en data-invoer afgesproken, 
maar daar is bar weinig van terecht gekomen. 
Het hoofdstuk Resultaten Procesevaluatie staat 
vol met opmerkingen die duiden op het niet 
nakomen van het protocol. Van standaardisatie 
is geen sprake. Dit wordt uitvoerig uitgelegd, 
waarbij de auteur er in is geslaagd de zwarte 
piet niet door te spelen. De verantwoordelijken 
voor deze wetenschappelijke ramp zijn de be
geleidingscommissie, waarin het ministerie 
WVC (2 leden), het NHG (3 leden) en de 
Vereniging Directeuren van BasisgelOndheids
diensten (2 leden) zitting hebben, de project
manager bij het NHG, en de uitvoerende basis
gelOndheidsdiensten. 

Het resultaat uitgedrukt in bereikt percen
tage 30-60-jarigen is 72 procent van de 98.000 
mensen. Een derde van de huisartspraktijken 
slaagde erin om in twee jaar meer dan 80 of 
zelfs 90 pro cent van de doelpopulatie te berei
ken. Dit is een uitstekend resultaat. Een derde 
van de praktijken bereikte een redelijke 70-80 
procent. 

De effectevaluatie met computersimulatie 
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leidt tot een geschatte mortaliteitsreductie van 
3,3 procent voor mannen en 1,4 procent voor 
vrouwen. Dit komt overeen met de literatuur. 
Het gebrek aan standaardisatie, de gebrekkige 
kwaliteit van de data en de vele vooraannames 
en extrapolaties maken dit geschatte effect ech
ter nogal twijfelachtig. 

Al met al een redelijk verslag van een mislukt 
project, waarvoor lOwel het ministerie WVC, 
als het NHG, als de basisgezondheidsdiensten 
verantwoordelijk zijn. Het ministerie van 
WVC subsidieert toenemend politiek gewaar
deerde onderwerpen van onderzoek via de Ne
derlandse organisatie voor wetenschappelijk 
onderzoek (NWO). Gezien dit PreTensiepro
ject is dat toe te juichen. Schoenmaker, etc.? 

N.P. van Duijn 

The European study of referrals from 
primary to secondary care 
Flemming DM. Dissertatie Rijksuniversiteit 
Limburg. Amsterdam: Thesis, 1993; 
181 pagina's, prijs NLG 35,-. 
ISBN 90-5170-214-0. 

Het komt niet vaak voor dat een buitenlandse 
en nog wei een Britse huisarts promoveert aan 
een Nederlandse Universiteit. Het onderwerp 
van deze dissertatie leent zich echter wei voor 
een promotie met een intemationaal tintje: een 
vergelijkende studie naar verwijzen in vijftien 
Europese landen. Gedurende vier weken regi
streerden 1500 huisartsen 860.000 contacten en 
44.000 verwijzingen. De belangrijkste resulta
ten zijn al eens gepubliceerd in een Occasional 
Paper van het British J oumal of General Prac
tice in 1992. Een bespreking van dit artikel is 
te vinden in Huisarts en Wetenschap (Huisarts 
Wet 1992: 35: 369), zodat in deze bespreking 
de methode en resultaten slechts beknopt aan 
de orde komen. 

Een vergelijkende studie naar verwijzen is 
methodisch en inhoudelijk problematisch. Er 
zijn zulke grote verschillen tussen de landen in 
de organisatie van de eerste en van de tweede 
lijn, dat de vergelijking aileen 'impressionis
tisch' kan plaatsvinden. In een aantallanden 
kent men geen systeem van een vast aantal 
ingeschreven patienten per huisarts, zodat ver
wijscijfers niet gekoppeld kunnen worden aan 
patientenaantallen. Hierdoor ontstaat een 'noe
mer' -probleem. Men heeft dit opgelost door de 
verwijzingen per 1000 consulten als maat te 
hanteren. Het aantal consulten per patient en 
per huisarts kan echter sterk varieren. Zo no-

teerden Duitse huisartsen 220 consulten per 
week tegen hun Noorse collega's 60. 

In veel landen kan de specialist geconsul
teerd worden zonder de tussenkomst van de 
huisarts. Vooral intemisten, kinderartsen en gy
naecologen zijn in verschillende landen direct 
toegankelijk en deze fungeren ook inhoudelijk 
als eerstelijnsartsen. Dit verschil in structuur 
van de gelOndheidszorg maakt een vergelij
king moeilijk. De interpretatie van de cijfers 
kan dus slechts globaal geschieden en terecht 
is de auteur dan ook heel voorzichtig met de 
conclusies. 

Gepoogd is het effect van een aantal struc
tuurkenmerken van de gezondheidszorg op 
huisartsengedrag na te gaan. Een lage huisart
sendichtheid heeft geen effect op verwijzingen, 
maar wei op de consultfrequentie per week en 
merkwaardig genoeg op de mate van door de 
huisarts ervaren invloed van de patienten. De 
huisartsen in Nederland, waar de huisartsen
dichtheid laag is, rapporteerden de grootste 
patientendruk: 60 procent van de verwijsbeslis
singen is genomen onder invloed van de pa
tient. Het is echter de vraag of dit verband 
causaal is; het lijkt te maken te hebben de 
cultuur in Nederland, waarin de huisarts zich 
meer opstelt als raadsman voor de patient dan 
als autonome beslisser. Het wekt geen verba
zing dat een hoge specialistendichtheid tot een 
grotere patientendruk en kortere wachttijden 
leidt. 

Ook is de honoreringsstructuur in de ver
schillende landen vergeleken. Een verrichtin
genhonorering voor huisartsen is gerelateerd 
aan meer consulten en vooral visites en heeft 
maar een heel geringe invloed op het verwij
zings percentage. Er is een positieve samen
hang tussen een verrichtingensysteem voor 
specialisten enerzijds en anderzijds het aantal 
verwijzingen naar niet-snijdende specialismen 
en de wachttijden. 

Een interessant gegeven is dat in landen met 
goed georganiseerde opleidings- en scholings
programma's voor huisartsen minder consulten 
geregistreerd zijn en er meer patientendruk ge
registreerd wordt. De auteur concludeert dat de 
structuur die kwalitatief de beste resultaten op
levert een systeem is met een abonnementssys
teem voor huisartsen en een verrichtingensys
teem voor specialisten, een goede huisartsop
leiding en een beperkte toegang tot de specia
list; het Nederlandse systeem dus. 

De invloed van een aantal huisartskenmer
ken op verwijzen is nagegaan. Leeftijd en erva
ring van de huisarts, praktijkvorm en afstand 
tot het ziekenhuis hadden in het onderzoek 
geen invloed op de verwijspercentages. Het 
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geslacht van de huisarts had merkwaardig ge
noeg wei invloed. In de huisartsengroep waarin 
de meeste verwijzingen voorkwamen, werden 
meer vrouwelijke artsen gevonden (32 versus 
22 procent). De auteurs proberen dit verschil 
niet te verklaren; uit de cijfers is niet op te 
maken of dit opvallende verschil blijft bestaan 
als gecorrigeerd wordt voor het land waarin 
gewerkt wordt. 

De dissertatie besluit met een profiel van de 
huisartsengeneeskunde per land, hetgeen inte
ressante leesstof oplevert. Jammer genoeg ont
breekt bij een aantal landen een beschrijving 
van het gezondheidszorgsysteem, zodat het 
moeilijk is de cijfers van die landen te interpre
teren. Er bestaat een aanzienlijke variatie op 
bijna aile aspecten, die maar voor een gedeelte 
verklaard kan worden door verschillen in de 
structuur van de gezondheidszorg. Cultuurhis
torische factoren lijken van vergelijkbaar be
lang. 

Het verrichten van een dergelijke studie in 
15 landen is logistiek geen sinecure en de on
derzoekers verdienen hiervoor een compli
ment. De conclusie na het lezen van deze dis
sertatie komt overeen met die in de vorige 
bespreking: na een dergelijke orienterende en 
per definitie wat oppervlakkige studie ligt de 
volgende stap in vergelijkend onderzoek voor 
de hand - een patientgebonden onderzoek naar 
klachten, diagnoses en meer gedetaiileerd huis
artsgeneeskundig handelen in de verschillende 
Europese landen. 

Hans Grundmeijer 

Taakopvattingsonderzoek bij 
huisartsen 
Van der Wouden Jc. Dissertatie. Rotterdam: 
Erasmus Universiteit Rotterdam, 1993; 136 
pagina's. ISBN 90-9006502-4. 

Wat is de natuur soms gemakkelijk! Ais je een 
veldje dopheide nader bestudeert, kunnen de 
plantjes onderling verschillen, maar je weet een 
ding zeker: het gaat om dopheide. Bij cultuur 
is dat soms heel anders. Neem nou het begrip 
'taakopvatting bij huisartsen'. Zoveel verschil
lende auteurs, bijna zoveel verschiilende op
vattingen en uitwerkingen van 'taakopvatting 
bij huisartsen'. Aldus parafraseer ik een van de 
conclusies van Hans van der Wouden uit zijn 
proefschrift over Taakopvattingsonderzoek bij 
huisartsen. 
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Gelukkig beyond zich onder al die onderzoe
ken ook een veldje dopheide. Oat veldje heeft 
de auteur laten afbeelden op de omslag van zijn 
proefschrift. Op die afbeelding loopt er een 
stevige laars doorheen. Die symboliseert de 
statistische analyse-methode, die de auteur 
heeft toegepast op de door Dopheide ontwik
kelde en door andere auteurs gebruikte en aan
gevulde Taakopvattingsschaal, en dan met 
name het deel dat de mening van de huisartsen 
vraagt over de taakverdeling huisarts-specia
list. De analyse-methode luistert naar de naam 
'bootstrap-analyse', vandaar dus. 

Wat het proefschrift aan nieuws toevoegt is 
die toepassing: het gaat om een recent ontwik
kelde analyse-methode, waarmee men de ho
mogeniteit, unidimensionaliteit en stabiliteit 
van een meetinstrument kan bepalen. Deze drie 
schaalkenmerken bepalen volgens de auteur de 
bruikbaarheid van een schaal. De lezer merke 
op: het zijn weer andere termen dan de veel 
gebruikte betrouwbaarheid en validiteit. De 
verhouding tussen deze oude bekende begrip
pen en de nieuwe termen wordt niet behandeld 
in het proefschrift. Voor minder statistisch on
derlegde lezers die toch methodologisch gein
teresseerd zijn, vind ik dat een gemis. 

De toepassing levert uiteraard een indruk 
van de 'bruikbaarheid' van de Dopheide
schaal. Bovendien leert de lezer van de auteur, 
dat je niet op basis van antwoordverdelingen 
een schaal-item moet weggooien. Nuttige din
gen voor met name onderzoekers. Over het 
construeren van een nieuwe taakopvattings
schaal durf ik het na lezing van dit rapport 
nauwelijks meer te hebben. Laat staan over het 
opnieuw vragenlijsten voorIeggen aan huisart
sen! 

Het proefschrift bevat een naar mijn idee 
complete verzameling van het Nederlands 
taakopvattingsonderzoek. In wat de auteur een 
meta-analyse noemt ontbreekt een dieper in
gaan op de context van de onderzoeken. Wie de 
jaartallen vergelijkt ziet dat de meeste onder
zoeken gerapporteerd zijn in de begin jaren 
tachtig. Veel verschillende universiteiten en in
stellingen zijn er bij betrokken. De toenmalige 
culturele achtergronden van de verschillende 
huisartseninstituten is vaak treffend terug te 
vinden in de diverse uitwerkingen van het taak
opvattingsconcept. 

lk vind het proefschrift niet makkelijk lees
baar. De tekst vind ik weinig sprankelend, de 
auteur niet altijd even duidelijk in zijn com-

mentaren en in zijn verwijzingen naar andere 
teksten. Oat hij wei iets sprankelends heeft 
merk ik in de verklaringslijst van technische 
termen. Hij voert daarin de (in het proefschrift 
niet gebruikte) term 'erica' op met als verkla
ring: Dopheide. 

Gerrit van Staveren 

Zelf beschikt 
Chabot BE. Amsterdam: Balans, 1993; 
116 bladzijden, prijs NLG 24,50. 
ISBN 90-5018-2135. 

Dit boek gaat over het getraumatiseerde leven 
van Netty, een vrouw van 50 jaar en een onom
keerbare beslissing inzake haar levenseinde. 

Tegen het licht gehouden van een van de 
doelstellingen van de geneeskunde: het bevor
deren van welzijn, en van de discussienota van 
de Commissie Aanvaardbaarheid Levensbe
eindigend Handelen, stemt dit document hu
main tot nadenken. 

De vraag naar hulp van zelfdoding is echter 
nog steeds volgens onze starfwet een misdrijf 
tegen het leven. 

Maar als een reeks verminkingen van ie
mands levenskern tot een totaal verlies van 
levenszin heeft geleid, mag de wetgever de 
hulpverlener dan criminaliseren? Ook als aan 
alle zorgvuldigheidseisen van vrijwilligheid, 
een weloverwogen oordeel en een duurzaam 
verlangen naar de dood is voldaan? En als het 
lijden als ondraaglijk en onaanvaardbaar door 
de betrokkene wordt ervaren? 

De psychiater Chabot is de zevende in de rij 
van personen aan wie Netty hulp vraagt om 
effectief en waardig te mogen sterven. De vraag 
rijst dan of Netty een psychiatrische patient is 
en aan de strikte eis van de wilsbekwaarnheid 
voldoet. Volgens de DSM-IIIR luidt haar diag
nose: 'rouwproces gecompliceerd door een de
pressie in engere zin, een normale reactie op 
onherstelbare rampzalige gebeurtenissen'. 

Na diepgaande trauma's en verschillende 
mislukte pogingen haar leven te beeindigen, 
begint Netty even zovele keren te overleven. 
'Voor mij is alleen het niet meer leven mijn 
doe\', stelt Netty na vijf jaar geen gehoor te 
hebben gevonden. 

Gelukkig vindt zij na twee-en-een-halve 
maand van gesprekken in Chabot een barrnhar
tig medemens. 

K. Gill 
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Verslag van het Ledencongres van het Ne
derlands Huisartsen Genootschap, gehou
den op 9 december 1993 in de Domus Medica 
te Utrecht* 

Aanwezig F. Konig (voorzitter), F. Sips (se
cretaris), M. de Wit (penningmeester), A. v. 
Aarnhem, W. v.d. Bosch, G. Beusmans, C. 
Dagnelie, F. Dijkers, M. Klomp, L. Kooij, K. 
v.d. Meer, J. Schulkes-v.d.Pol, W. Stalman, H. 
v.d. Voort, J. Zandvliet (verslag) 
Bericht van verhindering F. Meijman, 1. Mu
ris, O. Sigling, G. de Vries, L. Wigersma, R. 
Zwart 

1 Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering en consta
teert dat de vergadering rechtsgeldig is bijeen
geroepen, zodat de vergadering rechtsgeldige 
besluiten kan nemen. Hij heet de aanwezigen 
welkom op de jaarlijkse NHG-Ledenvergade
ring. De agenda wordt ongewijzigd vastge
steld. 

2 Notulen NHG-Ledencongres d.d. 
10 december 1992 (LVG 93-02) 

Tekstueel Sips merkt op aanwezig geweest te 
zijn op de ledenvergadering. 
lnhoudelijk Op een vraag van Schulkes
v.d.Pol naar aanleiding van het assistentschap 
psychosomatiek op pagina 3 antwoordt V d 
Voort dat drie mens en dit assistentschap in 
Duitsland volgen. 

Naar aanleiding van pagina 9 deelt V dVoort 
mee dat een overzicht van aile NHG-vertegen
woordigingen wordt voorbereid. 

Het verslag wordt vastgesteld. 
Notulen extra Ledencongres d.d. 9 september 
1993 (LVG 93-03) Sips merkt op niet aanwe
zig geweest te zijn. Dijkers was weI aanwezig. 

Het verslag wordt vastgesteld. 

3 Mededelingen 

Er worden geen mededelingen gedaan. 

4 Jaarverslag 1992 (NHG-Jaarboek 
1993-1994) en Jaarplan 1994 (LVG 
93-04) 

De voorzitter stelt het Jaarverslag 1992 aan de 
orde, zoals opgenomen in het NHG-Jaarboek 
1993-1994. Geen van de aanwezigen heeft vra
gen of opmerkingen. Het J aarverslag 1992 
wordt hiermee vastgesteld. 

Vervolgens legt de voorzitter het Jaarplan 

HUISARTS EN WETENSCHAP 1994; 37(3) 

Ledencongres 

1994 (LVG 93-04) ter bespreking voor. 
Stalman vraagt of de op pagina 2 vermelde 

titel van het NHG-congres 1994 'De huisarts 
en zinvol handelen. Veel weten om weinig te 
doen' voor discussie open staat. Hij is van 
mening dat 'zinvol handelen' nagenoeg het ge
hele vakgebied van de huisarts omvat. Voor een 
concreet congres is het naar zijn mening beter 
te spreken van 'zinloos' handelen. Kooij is in 
verb and met het aantrekken van bezoekers en 
perscontacten die er rond een congres bestaan 
van mening dat de titel positief gelabeld moet 
zijn. De voorzitter stelt dat dit de achtergrond 
vormt voor de gekozen tite!. 

Naar aanleiding van pagina 7, Praktijkvoe
ring, stelt Dijkers dat het geen juiste weergave 
is dat de CPV 'opgewaardeerd' zal worden tot 
NHG-Adviesraad Praktijkvoering. Kooij be
pleit meer aandacht in het jaarplan voor prak
tijkvoering, in verband met de lange historie die 
dit aandachtsterrein binnen het Genootschap 
heeft. De voorzitter stelt dat dit zeker zo zal zijn 
in 1994. In feite vormt het totstandbrengen van 
een omschreven NHG-praktijkvoeringsbeleid 
de reden voor het instellen van een specifieke 
NHG-adviesraad voor praktijkvoering. 

De Ledenvergadering stelt unaniem het 
Jaarplan 1994 vast. 

5 Benoeming c.q. herbenoeming 
bestuurs- en commissieleden 
(LVG 93-05) 

De voorzitter stelt dat Dagnelie en Stalman 
voor herbenoeming als AB-lid worden voorge
dragen voor een gehele termijn. De voorzitter 
voegt hieraan toe de voordracht van v.d. Bosch 
als lid van het Algemeen en Dagelijks Bestuur. 

Voor de NHG-Adviesraad Standaarden wor
den Mazel, Roelfsema en Smeenk voor benoe
ming en Almekinders, Neomagus, Rutten, Sig
ling, Sips en Smulders voor herbenoeming 
voorgedragen voor een gehele termijn. Mey
boom-de Jong wordt voor een periode van twee 
jaar voor herbenoeming voorgedragen in de 
redactiecommissie voor H&W. 

Vooral vanwege zijn inspanningen voor de 
organisatie van het WONCAlSIMG-congres 
draagt het AB J. Mulder voor als erelid van het 
Genootschap. 

Alle (her)benoemingen geschieden bij ac
c1amatie. De Ledenvergadering kent het erelid
maatschap aan J. Mulder toe. 

Dijkers merkt op dat met het ingaan van het 
nieuwe Huishoudelijk Reglement (agendapunt 
10) het noodzakelijk is dat (her)benoemingen 
aangekondigd en niet meer tijdens de vergade
ring ingebracht kunnen worden. 

6 Opheffing Aigemene Advies 
Commissie 

De voorzitter herinnert eraan dat de NHG-Le
denvergadering in 1992 heeft vastgesteld dat er 
niet langer plaats is voor een algemene advies
commissie. Nader overleg tussen bestuur en 
AAC zou in 1993 volgen over de wijze waarop 
de algemene adviestaak van de AAC in een 
ander verband vorm zou krijgen. Oit overleg 
heeft plaatsgehad. Conclusie was dat de profes
sionalisering van het Genootschap en het bu
reau voldoende garanties bieden vooreenjuiste 
koers. Het beschikbaar zijn van een capabele 
penningmeester en een kascommissie bieden 
voldoende garanties op financieel terre in. Zo 
nodig kan op ad hoc-basis een adviescommis
sie zijn diensten bewijzen. 

De voorzitter vraagt of de Ledenvergadering 
op grond van deze overwegingen in kan stem
men met het opheffen van de Algemene Advies 
Commissie. De Ledenvergadering gaat hier 
unaniem mee akkoord. 

7 Bekrachtiging NHG-standaarden 
(LVG 93-06) 

De voorzitter stelt dat het een jaarlijks gebruik 
is dat de Ledenvergadering zich uitspreekt over 
de publikatie van de in het voorafgaande jaar 
gepubliceerde NHG-standaarden. Dit betreft 
niet de inhoud ervan, doch een beoordeling van 
de juistheid van de beslissing tot publikatie 
over te gaan. Vergaderstuk LVG 93-06 geeft de 
in het voorafgaande jaar gepubliceerde NHG
standaarden weer. 

De Ledenvergadering bekrachtigt unaniem 
de in de periode december 1992 tot en met 
november 1993 gepubliceerde NHG-standaar
den. 

8 Financiele zaken 

a Financieeljaarverslag 1992 van de pen-
ningmeester (L VG 93-07) 

De penningmeester licht toe dat dit vergader
stuk betrekking heeft op het totaal van de resul
taten van de vereniging over het jaar 1992. Er 
is een toename van de reserve van f 390.000,-. 

De Ledenvergadering stelt unaniem het fi
nanciele jaarverslag 1992 vast. 
b Advies van de Kascommissie 1993 over 

het beheer van de geldmiddelen 
Door omstandigheden brengt dhr. Sigling, 
mede namens mw. G. de Vries, schriftelijk het 

* Dit verslag zal op de Ledenvergadering in decem
ber 1994 worden besproken en vastgesteld. 
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positieve advies van de Kascommissie aan de 
Ledenvergadering over. Er is sprake geweest 
van een constructieve bespreking met de Kas
commissie waarin deze enkele hiaten in de 
stukken constateerde die zijn rechtgezet. 

De kascommissie heeft erop gewezen dat er 
geen functie-omschrijving van de kascommis
sie bestaat. V dVoort stelt dat de onduidelijk
heid er vooral in bestond, dat de kascommissie 
aileen globaal hoeft te adviseren over de finan
ciele stukken van de vereniging. Daarnaast is 
er een gedetailleerde accountantscontrole. 

In het overleg met de kascommissie is beslo
ten in het volgende jaar aileen de stukken van 
de vereniging aan de leden van de kascommis
sie toe te sturen en deze vervolgens in een 
overleg met penningmeester en directeur door 
te spreken. 
c Decharge Dagelijks Bestuur 
Op grond van het ad vies van de Kascommissie 
1993 dechargeert de Ledenvergadering het Da
gelijks Bestuur. 
d NHG-begroting 1994 (LVG 93-08) 
VdVoort licht toe dat de NHG-begroting slui
tend is en een weergave is per afdeling, die niet 
gedetailleerd de verschillende posten weer
geeft. 

De voorzitter geeft aan dat in de begroting 
1994 ruimte bleek te bestaan voor het voeren 
van nieuw beleid in ditjaar. De voorstellen voor 
nieuw beleid zijn opgenomen onder punt 6. van 
de begroting. 

De Ledenvergadering stelt unaniem de 
NHG-begroting 1994 vast. 
e Benoeming Kascommissie 1994 
De voorzitter deelt mee dat de leden van de 
Kascommissie 1993, dhr. Sigling en mw. de 
Vries, zich bereid verklaard hebben ook in 1994 
deel te nemen in de NHG-kascommissie. Kooij 
stelt zich als plaatsvervangend lid beschikbaar. 

De Ledenvergadering benoemt de twee le
den en het plaatsvervangend lid van de Kas
commissie bij acclamatie. 
f Contributievaststelling 1994 (LVG 93-09) 
De voorzitter deelt mee dat in het AB een 
uitgebreide discussie plaatsgehad heeft over 
het aanpassen van de contributiesystematiek 
van het NHG. Het AB heeft om meerdere rede
nen ervoor gekozen de NHG-systematiek aan 
te laten sluiten bij de contributiesystematiek 
zoals KNMG en LHV hanteren. Het voorstel 
LVG 93-09 is hiervan de weergave. 

De Ledenvergadering gaat unaniem ak
koord met het voorstel tot wijziging van de 
NHG-contributiesystematiek. 
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9 Wijziging NHG-Statuten (LVG 
93-10) 

De voorzitter memoreert dat op de NHG-Le
denvergadering van 10 december 1992 een 
voorstel voor wijziging van de NHG-Statuten 
besluitvormend aan de orde is geweest. Voor 
enkele onderdelen wilde de Ledenvergadering 
echter nog advies van de notaris. Het overleg 
met de notaris, dat in 1993 heeft plaatsgehad, 
1eidde tot enkele wijzigingen in de tekst waar
mee de Ledenvergadering op 10 december 
1992 had ingestemd. Om deze reden is het 
voorstel tot wijziging van de NHG-Statuten 
opnieuw besluitvormend op de agenda van de 
NHG-Ledenvergadering geplaatst. De wijzi
gingen ten opzichte van het wijzigingsvoorstel 
van vorig jaar hebben betrekking op: 
- artikel 17.b.: hieraan is toegevoegd dat 

werknemers van het Genootschap niet tot 
bestuurder kunnen worden benoemd; 

- artikel 17.h.: hieraan is toegevoegd dat een 
bestuurder verplicht is af te treden zodra hij 
als werknemer in dienst treedt van het Ge
nootschap; 

- artikel 18.c.: hierin is gewijzigd dat het Be
stuur wei bevoegd is tot het sluiten van 
overeenkomsten waarbij het Genootschap 
zich als borg ofhoofdelijk medeschuldenaar 
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of 
zich tot zekerheidsstelling voor de schuld 
van een derde verbindt. 

De voorzitter brengt het voorstel tot wijziging 
van de NHG-Statuten (LVG 93-10) in stem
ming. Dit voorstel wordt met algemene stem
men aangenomen. 

Vervolgens stelt de voorzitter het voorstel 
aan de orde de heer FJ .M. Konig aan te wijzen 
aI datgene te doen wat nodig is om de akte van 
statutenwijziging te verlijden en in te schrijven 
in het verenigingenregister van de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken, alles met de macht 
van substitutie. Dit voorstel wordt eveneens 
met algemene stemmen aangenomen. 

10 Tekstwijziging Huishoudelijk 
Reglement (LVG 93-10) 

De voorzitter herinnert eraan dat de Ledenver
gadering op 10 december 1992 akkoord gegaan 
is met een voorstel voor wijziging van het 
Huishoudelijk Reglement. Hij deelt mee dat de 
notaris in het overleg over de NHG-statuten
wijziging heeft geadviseerd in dit reglement te 
spreken van 'adviseurs van het bestuur' in 
plaats van de nu gehanteerde kwalificatie 'ad
viserende bestuursleden'. De reden hiervoor is 
dat dit juridisch verwarring wekt. In vergader-

stuk LVG 93-10 is deze tekstwijziging opgeno
men. 

Schulkes-v.d.Pol merkt op dat het reglement 
bepaalt dat bestuursvacatures bekend gemaakt 
worden. Naar aanleiding hiervan oppert 
V dVoort de suggestie in het verenigingsnieuws 
in H&W opnieuw de samenstelling van NHG
bestuur en -commissies te vermelden. 

De voorzitter merkt terzijde op dat, in tegen
stelling tothet aanpassen van de NHG-statuten, 
de Ledenvergadering bevoegd is zonder tus
senkomst van een notaris aanpassingen van het 
Huishoudelijk Reglement aan te brengen. 

De Ledenvergadering stemt unaniem in met 
het voorstel tot tekstwijziging van het Huishou
deJijk Reglement. 

11 Besluitvorming over het al dan 
niet tijdens de NHG-Leden
vergadering met naam 
vermelden van overleden 
NHG-Ieden 

De voorzitter merkt op dat dit agendapunt naar 
aanleiding van een discussie tijdens de Leden
vergadering 1992 op de agenda is geplaatst. Hij 
stelt dat aangezien niet aile in het voorafgaande 
jaar overleden NHG-Ieden bij het NHG bekend 
zijn, het met naam vermelden van overleden 
leden tijdens de Ledenvergadering nooit volle
dig is. Op de Ledenvergadering 1992 heeft een 
discussie plaatsgevonden of van dit gebruik 
moet worden afgezien. Heden wordt de Leden
vergadering gevraagd hierover een besluit te 
nemen. 

Kooij herinnert aan een zelfde discussie in 
de NHG-Ledenvergadering tien jaar ge1eden. 
Destijds riep de discussie veel emoties op, op 
grond waarvan besloten is het gebruik te hand
haven. De voorzitter vindt dat het gebruik niet 
meer goed in deze tijd past. Kooij stelt voor het 
niet als agendapunt op te nemen, maar wei in 
het algemeen op de Ledenvergadering stil te 
staan bij de overleden leden. De voorzitter 
brengt dit voorstel in stemming. De Ledenver
gadering gaat met een tegenstem akkoord met 
het voorstel van Kooij. 

VdVoort deelt mee dat in 1993 naar bekend 
zeven leden zijn overleden. Het zijn J.T.A.M. 
Berkhout (Brunssum), W.G. van den Bosch 
(Nederhorst den Berg), G. Eysenga (Scheve
ningen), H.W. Kramer (Numansdorp) , B. Polak 
(Amsterdam), C.J. Prinsen (Dwingelo) en Th. 
1. van Stockum. De familie van dhr. van 
Stockum heeft zijn bibliotheek en enig instru
mentarium aan het NHG geschonken. 

HUISARTS EN WETENSCHAP 1994; 37(3) 



11 Ontheffing artikel 20 c. van de 
NHG-statuten 

De voorzitter stelt dat in artikel 20c van de 
nieuwe NHG-statuten de wettelijke bepaling is 
opgenomen, dat het bestuur zes maanden na 
afloop van het boekjaar op een Ledenvergade
ring zijn jaarverslag moet uitbrengen en reke
ning moet afleggen over het in dat boekjaar 
gevoerde bestuur. Aangezien de Ledenverga
dering naar gewoonte aan het eind van een 
volgend boekjaar plaatsvindt, is verlenging van 
deze termijn met zes maanden noodzakelijk. 
De voorzitter verzoekt de Ledenvergadering 
het NHG-bestuur de benodigde ontheffing te 
verlenen. De Ledenvergadering gaat hiertoe 
unaniem over. 

12 Rondvraag 

V dBosch dankt de Ledenvergadering voor het 
in hem gestelde vertrouwen. 

Sips dankt Zandvliet voor zijn inspanningen 
betreffende de wijziging van de NHG-statuten 
en het Huishoudelijk Reglement. 

Kooij heeft een opmerking naar aanleiding 
van het verschijnen van de WVC-brochure 'In 
gesprek', waarin een weergave wordt gegeven 
van de consultatiegesprekken van het ministe
rie van WVC met de wetenschappelijke be
roepsverenigingen. In deze brochure wordt ook 
verslag gedaan van het overleg met het bestuur 
van het Nederlands Huisartsen Genootschap. 
Kooij merkt dat er niet lOals vermeld 280 huis
artsen in opleiding zijn, maar meer dan 500. 
Verder is hij van mening dat het kwaliteitsbe
leid van de beroepsgroep meer omvat dan het 
NHG-standaardenbeleid, waartoe het kenne
lijk in het gesprek toe beperkt is gebleven ge
tuige de tekst van de brochure. Dit is temeer 
spijtig omdat het aandeel van huisartsen in de 
brochure klein is ten opzichte van dat van de 
vele wetenschappelijke verenigingen van spe
cialisten, wiens kwaliteitsbeleid volgens Kooij 
lang niet lOver gevorderd is als vermeld wordt 
en als dat van de huisartsen. 

Dagnelie spreekt er haar zorg over uit dat de 
congrescommissie 1994 nog niet met zijn 
werkzaamheden is gestart. De voorzitter stelt 
dat sedert september een werkgroep bezig is 
met de inhoudelijke voorbereiding van het 
NHG-congres 1994. Vandaag heeft het DB de 
congrescommissie offici eel ingesteld. V dVoort 
merkt op dat het congres op de omslag van 
H& W van januari 1994 zal worden aangekon
digd. 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun 
inbreng en sluit de Ledenvergadering. • 
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Standaarden, OKB 

Standaarden 

Nieuwe onderwerpen worden voorbereid. U 
vindt daarvoor weer oproepen voor deelname 
aan de verschillende werkgroepen. Specifieke 
deskundigheid is daarbij niet altijd vereist, ster
ker nog: in iedere werkgroep wordt een huisarts 
opgenomen, die geen specifieke deskundig
heid heeft maar die weI bereid en in staat is 
actief aan het ontwerp mee te werken, o.a. door 
literatuuronderzoek. 

Voor de volgende werkgroepen vragen wij ter 
zake deskundige huisartsen, dan wei geYnteres
seerde collegae, die bereid zijn actief aan de 
ontwikkeling van een NHG-Standaard bij te 
dragen. 
- Urolithiasis; 
- Chronische-recidiverende Knieklachten; 
- Acute Knieklachten; 
- Angststoornissen. 
Aanmeldingen op korte termijn bij het NHG
bureau, La.v. Frans Meulenberg, coordinator 
van de afdeling Standaardenontwikkeling, 
Postbus 3231, 3502 GE Utrecht; telefoon 030-
881700. 

Deskundigheidsbevordering Cara 

In februari zijn de deskundigheidsbevorde
ringspakketten 'Cara bij volwassen' en 'Astma 
bij kinderen'verschenen. Deze pakketten zijn 
geproduceerd door de Universiteit van Amster
dam en het Nederlands Huisartsen Genoot
schap in het kader van het Stimuleringspro
gramma GezondheidslOrg Onderzoek. De pak
ketten zijn gebaseerd op de NHG-Standaarden 
'Cara bij volwassenen: Diagnostiek', 'Cara bij 
volwassenen: Behandeling' en 'Astma bij kin
deren'. Tijdens de bijeenkomst ter gelegenheid 
van de lOde Studieconferentie Cara voor huis
artsen in opleiding van het Nederlands Astma 
Fonds op 2 maartj.l. zijn de pakketten officieel 
gepresenteerd. 

Wanneer een kind herhaaldelijk antibiotica 
heeft gehad wegens langdurig hoesten of bij 
herhaling een bronchitis doormaakt overweegt 
u dan de diagnose astma weI eens? Heeft elk 
kind met piepende ronchi astma? Waaraan 
moet u aandacht besteden bij een vermoeden 
op astma? Welk aanvullend onderzoek is zinvol 
en wanneer? Wat is de plaats van cromoglici
nezuur bij kinderen met astma? Zijn er reele 
bezwaren tegen inhalatiecorticosteroYden bij 
kinderen? Zijn controle-afspraken bij kinderen 
met astma, wanneer er geen klachten zijn, een 

Standaarden 

Gepubliceerd in 1993 
- Varices M30 (januari); 

Randvoorwaarden Verloskunde 
P02 (maart); 
Functiestoornissen van de 
Schildklier M31 (april); 
Zwangerschap en Kraambed M32 
(mei); 
Sinusitis M33 (juli); 
Acute Diarree M34 (augustus); 
Influenza en Influenzavaccinatie 
M35 (september); 
Maagklachten M36 (oktober). 

Gepubliceerd in 1994 
Constitution eel Eczeem M37 
(januari); 
Fluor vaginalis M38 (februari); 
Psoriasis M39 (maart). 

Becommentarieerd 
- Atriumfibrilleren; 

Bloedonderzoek bij Klachten van 
algemene Aard; 
Angina Pectoris; 
Reumato'ide Arthritis; 
Bemoeilijkte Mictie bij oudere 
Mannen; 
Incontinentie. 

In ontwikkeling 
- Het rode Oog; 

Amenorroe; 
TIA; 
Lage-Rugklachten; 
Depressie; 
Otitis Externa; 
Urethritis bij Mannen; 
Cervicitis en PID; 
Enuresis bij Kinderen; 
Decompensatio Cordis; 
Herpes Genitalis en Condylomata 
Acuminata; 
Allergische en Hyperreactieve 
Rhinopathie; 
Voedselallergie bij Zuigelingen; 
Epicondylitis; 
Slechthorendheid. 

In voorbereiding 
- Urolithiasis; 
- Chronische-recidiverende 

Knieklachten; 
- Acute knieklachten; 
- Angst- en paniekstoornissen. 
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overbodige luxe? Wat heeft een kinderarts meer 
te bieden dan u zelf? 

Deze en andere vragen komen aan bod in het 
pakket 'Astma bij kinderen'. Aan de hand van 
onder andere veel casulstiek en een kennistoets 
is een gevarieerd pakket samengesteld. 

Hoeveel dagen (maanden, jaren) moet een 
vol was sene hoesten voordat u de diagnose 
chronische bronchitis mag stellen? Piek
stroommeten: hobbylsme of zinvol medisch 
handelen? Wat betekenen de getallen op de 
uitslag van een longfunctie-onderzoek? Als een 
bekende Cara-patient geen hele zin meer kan 
uitspreken aan de telefoon, kunt u dan nog uw 
spreekuur afmaken? Gebruikt u de volumatic 
bij een patient met een acute emstige dyspnoe? 
Als een antibioticum bij een exacerbatie van 
chronische bronchitis meestal niet ge"indiceerd 
is, wat dan weI? Moet u de patienten, die al 
sinds jaar en dag theofyllines gebruiken, nu 
gaan overzetten op inhalatiemedicatie? Hoe be
spreekt u het stoppen met roken met uw patient 
en heeft dat zin? Lange-termijnbegeleiding be
tekent ook controle-afspraken, zoals gebruike
lijk bij hypertensiepatienten; wat vindt u daar
van? 

Deze kwesties worden onder andere behan
deld in het pakket 'Cara bij volwassenen'. Ook 
in dit pakket zit een keur aan casulstiek, oefe
ningen en toetsen. Daamaast zijn er vaardig
heidstrainingen over de instructie van inhala
tiemedicatie en piekstroommeten; deze zijn 
ook bedoeld voor uw assistente, aan wie u een 
deel van deze taak kunt delegeren. Het Neder
lands Astma Fonds heeft koffers ter beschik
king gesteld met instructiemateriaal voor het 
onderwijs over inhalatiemedicatie. De refera
ten in dit pakket kunt u als zodanig gebruiken; 
de tekst hiervan kan ook dienen als achter
grondinformatie voor de onderwijsgever. 

Beide pakketten kunnen voor diverse groepen 
en doeleinden gebruikt worden: huisartsen
groep, FTO, vaardigheidstraining met de prak
tijk-assistente, praktijkvoeringsaspecten; daar
naast kunt u onderdelen van het pakket gebrui
ken voor een programma over Cara bij een 
grotere groep deelnemers. 

De Plaatselijk Coordinator van uw WDH 
heeft de beschikking over de Deskundigheids
bevorderingspakketten 'Astma bij kinderen' en 
Tara bij volwassenen' en kan u nader informe
ren over de nascholingsmogelijkheden. Voor 
algemene informatiekunt u contact opnemen 
met het secretariaat van de afdeling Deskundig
heidsbevordering, Elly Bakker of Esther 
Schoffelen, Postbus 3231, 3502 GE Utrecht; 
telefoon 030-881700. 
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AGENDA 

Mededelingen voor de Agenda in nummer 5 
(begin mei 1994) moeten op uiterlijk 31 
maart in het bezit zijn van het redactiesecre
tariaat. 

Maart 
• Voeding in de thuiszorg (Utrecht, 29 
maart) . Symposium Nederlandse Vereniging 
van Dietisten, Stichting Voeding Nederland, en 
Stichting Dienstverlening voor de Thuiszorg. 
Inlichtingen: Stichting Voeding Nederland, te
lefoon 070-351 .0880; Nederlandse Vereniging 
van Dietisten, telefoon 04120-24.543. 

April 
• General Practice Research in Dutch Aca
demia (Amsterdam, 15 april ). Workshop. In
Iichtingen: Secretariaat Commissie Genees
kunde van de Koninklijke NederIandse Akade
mie van Wetenschappen, Postbus 19121, 1000 
GC Amsterdam; telefoon 020-551 .0779, fax 
020-620.4941 . 
26th Ascona Meeting (Ascona, 22-23 april). 
Informatie: Foundation of Psychosomatic and 
Social Medicine, CH-6612 Ascona, Zwitser
land. 
Predoctoral Education Conference (Atlanta, 
30 april tim 4 mei). 27th Annual Spring Confe
rence Society of Teachers of Family Medicine. 
Inlichtingen: STFM, PO Box 8729, 8880 Ward 
Parkway, Kansas City, MO 64114, USA. Fax 
09.1.816.8220580. 

Mei 
The use of clinical standards and guidelines 
in general practice (Kopenhagen, 5-8 mei). 
Bijeenkomst European General Practice Re
search Workshop. Inlichtingen: mw. H. Priek, 
vakgroep Huisartsgeneeskunde, Rijksuniversi
teit Limburg, Postbus 616, 6200 MD Maast
richt; telefoon 043-882.319. 
WONCA/SIMG-congres (Estoril, Portugal, 
25-28 mei). Inlichtingen: NHG-bureau, tele
foon 030-88\.700. 
• Door informatisering wijzer? - Nieuwe 
visies op zorg voor ziekte en gezondheid 
door informatiesystemen (Groningen, 26 
mei) . Symposium. Inlichtingen: R. Vos, 050-
633.331!w. Jonker, 050-633.272; fax 050-
633.311. 
Medicine and philosophy: sciences, techno
logies and values (Paris, 30 mei-4 juni). World 
Congress European Society for Philosophy of 
Medicine and Health Care. Inlichtingen: Prof. 
Henk ten Have, Postbus 910 I, 6500 HB Nijme
gen; fax: 080-540.254. 

Augustus 
Health Care Issues in Pluralistic Societies 
(Nijmegen, 8-12 augustus). European Bio
ethics Seminar. Informatie: Drs. I.G. van der 
Heide, Vakgroep Ethiek, Filosofie en Geschie
denis van de Geneeskunde, KU Nijmegen, 
Postbus 9101 , 6500 HB Nijmegen; telefoon: 
080-615.320, fax : 080-540.254. 

September 
• Samenwerking Arts-Fysiotherapeut, 
Nieuwe Wegen (Apeldoorn, 17 september). 
Congres. Inlichtingen: Gevicon Organisatie, 
Hofstedeweg 78, 7535 CW Enschede; telefoon 
053-328.289, fax 053-323.948. 

November 
'De huisarts en zinvol handelen': veel weten 
om weinig te doen (Amste rdam, 25 novembe r). 
NHG-congres. Inlichtingen: NHG-bureau, te
lefoon 030-881.700. 
Medische Informatica Congres (MIC 94) 
(Veldhoven, 25-26 november). Inlichtingen: 
VVAA Congresservice, telefoon 030-474.450; 
fax 030-474.519. 

• betekent: eerste vermelding. 

RECTIFICATIE 

Het CWO-weekend 1994, 'Schatten en Toet
sen' , vindt plaats op vrijdag 18 en zaterdag 19 
maart, en niet, zoals in eerdere berichten ver
meld, op 17 en 18 maart. 
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