
Making sense of personnel 
management 
lrvine S, Haman H. Oxford: Radclif.fe 
Medica[ Press, 1993; 171 pagina's, prijs 
GBP 12.50 

Dit boek uit de reeks 'The business side of 
general practice' beschrijft hoe de huisarts als 
werkgever op professionele wijze om kan gaan 
met het werven, in dienst nemen, inwerken, 
motiveren en scholen van medewerkers. De 
auteurs wijzen met nadruk op het grote belang 
van goed functionerend personeel. 

In het eerste hoofdstuk wordt het hele traject 
rond een sollicitatieprocedure besproken. Wat 
moet er in een advertentie staan, wat brengt u 
ter sprake in een sollicitatiegesprek en hoe gaat 
u om met sollicitanten die afgewezen zijn? Er 
wordt op gewezen dat het vertrek van een werk
gever bij uitstek een gelegenheid is om de gang 
van zaken in de praktijk te evalueren. In dit 
verband wordt ook de aandacht gevestigd op 
het 'uitdiensttredingsgesprek'. 

Het tweede hoofdstuk gaat over het arbeids
contract en de daarvoor geldende wettelijke 
bepalingen. Door het verschil in wetgeving 
tussen Engeland en Nederland is dit hoofdstuk 
voor een deel niet toepasbaar op de Nederland
se situatie. Het derde hoofdstuk bespreekt het 
belang van het zorgvuldig introduceren van een 
nieuwe werknemer. Wordt er wel genoeg reke
ning gehouden met haar onervarenheid? Vraagt 
u niet te veel in de beginfase? Neemt u wel 
voldoende tijd voor het inwerken? Worden de 
andere werknemers er voldoende bij betrok
ken? Het daaropvolgende hoofdstuk gaat over 
het motiveren van werknemers. In dit kader 
worden ook de spelregels van het delegeren 
besproken. 

Dan komt een hoofdstuk over scholing van 
personeel. Terecht wordt opgemerkt dat regel
matige scholing van medewerkers de sleutel is 
tot de groei en verdere ontwikkeling van een 
organisatie. Niet zomaar nascholen, maar on
derzoeken waar de behoeften aan bijscholing 
liggen. 

Het zesde hoofstuk gaat over het beoordelen 
van het functioneren van een werknemer. Een 
persoonlijk functioneringsgesprek biedt de ge
legenheid om ook het functioneren van de or
ganisatie ter discussie te stellen. Functione-
1ingsgesprekken kosten veel tijd en zijn daar
door duur, maar kunnen voor een organisatie 
veel voordeel opleveren. Het zevende hoofd
stuk maakt duidelijk dat het in een samenwer
kingsverband niet zonderregels kan als het gaat 
om goed gedrag en arbeidsprestatie. Het laatste 
hoofdstuk beschrijft de gang van zaken rond 
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een ontslagprocedure. Zorgvuldigheid is gebo
den omdat hierbij wettelijke bepalingen gel
den. 

Het is een heel praktisch en gemakkelijk 
leesbaar boek. Dankzij de talrijke checklistjes 
is het mogelijk om in korte tijd na te gaan of u 
geen belangrijke dingen vergeet bij het in 
dienst nemen van en het omgaan met personeel. 
Jammer voor de Nederlandse huisarts dat een 
dergelijk boek niet in onze taal voorhanden is. 

Jan de Haan 

Drug choice in medical practice 
Rationales, routines, and remedies 
{Dissertatie]. Denig Petra. Groningen: 
Rijksuniversiteit Groningen, 1994; 206 
pagina's. Geen handelsuitgave. 
ISBN 90-9007160-1. 

Nascholing, bedoeld om het beleid van artsen 
te beïnvloeden, richtte zich in het algemeen op 
medisch-biologische kennisvermeerdering. 
Het effect daarvan is, in grote lijnen, teleurstel
lend gebleken. 

Nu in Nederland vrijwel overal FTO-groe
pen zijn opgezet en Standaarden moeten wor
den geïmplementeerd, is het van belang om te 
weten of er wellicht (ook) andere factoren van 
belang zijn bij de geneesmiddelkeuzen van art
sen en op welke wijze hierop invloed kan wor
den uitgeoefend. Daarop richt zich dit proef
schrift. De auteur gaat daarbij uit van de vol
gende algemene vraagstellingen: 
• Wat is het effect van onafhankelijke genees

middeleninformatie op de kennis en het 
voorschrijven van de m1s? 

• Wat is de bijdrage van de medisch-biologi
sche kennis van geneesmiddelen in het keu
ze proces bij het voorschrijven van de arts? 
Welke andere determinanten zijn hierbij van 
belang? 

• Kiezen artsen de geneesmiddelen, die als 
optimaal gezien kunnen worden, uitgaande 
van hun eigen gezichtspunten? 

• Verschillen dokters die suboptimale genees
middelen voorschrijven in kennis, of de wij
ze waarop zij deze kennis toepassen, van 
dokters die deze geneesmiddelen niet toe
passen? 

Na een inleidend hoofdstuk volgt literatuuron
derzoek, onderverdeeld in hoofdstukken over 
de factoren die rationeel voorschrijven beïn
vloeden, methoden voor het bestuderen van 
medische besluitvonning en methoden voor 
het meten van geneesmiddelkeuzegedrag. 
Daarop volgen zes hoofdstukken waarin deel-

onderzoeken worden beschreven. Samen met 
de vijf kleinere onderzoeken die in de appendi
ces uit de doeken worden gedaan, komen we 
tot het respectabele aantal van tien re
searchprojecten, waarvan er veel eerder elders 
zijn gepubliceerd. 

In 'Impact of a drug bulletin on the know
ledge, perception of drug utility, and prescri
bing behaviour of physicians' wordt een aardi
ge opzet beschreven. Huisartsen ontvingen een 
extra aflevering van het 'Geneesmiddelenbul
letin', die speciaal was samengesteld voor dit 
onderzoek. Voor en na werd gekeken in hoever
re de daarin beschreven aanwijzingen betref
fende de behandeling van nierkolieken en IBS 
effect hadden gehad op kennis, theoretisch er
varen bruikbaarheid van de middelen en feite
lijk voorschrijven. De aanwijzingen voor be
handeling van kolieken bleken wél effect te 
hebben gehad, die voor behandeling van IBS 
niet. De conclusie is, dat het succes van een 
boodschap niet alleen afhankelijk is van de 
bron en de wijze waarop deze wordt overge
bracht, maar dat het karakter van de boodschap 
zelf van groot belang is. Wanneer artsen de 
boodschap als onbelangrijk of het voorgestelde 
beleid als moeilijk toepasbaar ervaren, zijn 
meer intensieve interventiemethoden nodig, 
zoals onafhankelijk artsenbezoek. 

In hoofdstuk 6 - How physicians choose 
drugs - wordt een model voor het voorspellen 
van geneesmiddelkeuzen uitgetest. Opnieuw 
blijkt dat van het geven van technische infor
matie slechts een beperkt effect verwacht mag 
worden. Verwachtingen over de effectiviteit 
van geneesmiddelen zijn weliswaar belangrijk, 
maar bepalen de keuze van een geneesmiddel 
slechts gedeeltelijk. Met name bij middelen 
voor nierkolieken, waarbij de patiënt weinig 
invloed uitoefent, bleek het belangrijker hoe 
het middel binnen de beroepsgroep als geac
cepteerd wordt ervaren. Dit toont de waarde 
van groepsdiscussies aan. Ook waarden zijn 
belangrijk. Wanneer de kosten eigenlijk niet 
echt als belangrijk worden ervaren, zal infor
matie daarover weinig effect hebben. Wil men 
dit veranderen, dan zal de interventie zich moe
ten richten op de verandering van de waarde die 
aan het betreffende aspect wordt toegekend. 

In hoofdstuk 7 Towards understanding 
treatment preferences of hospital physicians 
wordt het model om de geneesmiddelkeuze te 
voorspellen, opnieuw getest. Hierbij bleek dat 
biomedische kennis die relevant zou zijn voor 
geneesmiddelkeuze volgens de artsen zelf, 
soms toch niet in aanmerking werd genomen. 
Toevoegen van aspecten uit de sociale omge
ving en voorafgaande ervmingen met een mid-
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boeken



del bleken de voorspelling van een geneesmid
delkeuze sterk te verbeteren. Met name bleek 
dat specialisten (uit een opleidingskliniek) de 
geneesmiddelen die op een afdeling gangbaar 
zijn, vaak zonder veel reflectie overnemen. 

In hoofdstuk 8 - Drug expectations and drug 
choices of hospital physicians - blijkt dat de 
keuze voor een als minder wenselijk ervaren 
geneesmiddel vaak (maar niet altijd) wordt be
paald door te hoge verwachtingen van het mid
del. Dikwijls worden niet alle bekende voor- en 
nadelen tegen elkaar afgewogen. Met name 
bleken artsen die minder wenselijke genees
middelen voorschreven, meer waarde te hech
ten aan hun persoonlijke ervaring met een mid
del dan aan rapporten van clinical trials. 

In hoofdstuk 9 - Therapeutical decision ma
king of physicians wordt op basis van de 
voorgaande resultaten een model ontwikkeld 
waarin de belangrijkste aspecten die de keuze 
bepalen, zijn opgenomen. Het kan dienen om 
geneesmiddelkeuzen te voorspellen, maar 
vooral om te verklaren waarom sommige 
(na)scholingsprogramma's falen en welke in
grepen daarin zinvol zouden kunnen zijn. 

In hoofdstuk 10 Explaining suboptimal 
drug choices for cystitis and stomach com
plaints in general practice - werd nagegaan 
welke artsen zich wel en welke zich niet aan de 
NHG-Standaarden Urineweginfecties en 
Maagklachten hielden bij het behandelen van 
een vijftal papieren patiënten. Het te lang voor
schrijven van een middel tegen urineweginfec
ties en te sterke (en te dure) middelen voor 
maagpatiënten bleek niet alleen niet door de
zelfde artsen te gebeuren, maar bleken ook op 
verschillende mechanismen te berusten. Het 
eerste gebeurde vooral bij huisartsen die twij
felden aan de doeltreffendheid van de korte 
kuur; zij hechtten meer waarde aan persoonlij
ke ervaring. Het tweede gebeurde omdat men 
minder waarde hechtte mm de kosten en de 
bijwerkingen dan de huisartsen die meer vol
gens de standaarden te werk gingen. 

In hoofdstuk 11 - Conclusions and implica
tions wordt een en ander nog eens samenge
vat. De belangrijkste conclusie is wel, dat eerst 
de aard van het probleem bepaald dient te wor
den, en dat pas daarna een interventie voor het 
beïnvloeden van voorschrijfgedrag gekozen 
kan worden. Daarvoor dient een bottom up
procedure gevolgd te worden. Zijn er tekortko
mingen? Worden de juiste alternatieven dan 
wel overwogen? Wordt er bij de keuze van een 
middel actief problem solving toegepast en 
welke verwachtingen en waarden worden daar
bij gebruikt? Of gebruikt men vuistregels die 
voor heroverweging vatbaar zijn? FfO-groe-
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pen zouden weleens zeer bruikbare media kun
nen zijn voor het adequaat opsporen van tekort
komingen en de oorzaken daarvoor. 

Dit proefschrift verscheen op het juiste mo
ment. Met name voor de deskundigheidsbevor
dering met betrekking tot de Standaarden en 
voor de ontwikkeling van FfO-groepen zijn 
hier belangrijke lessen uit te trekken. De prak
tizerende huisarts heeft er voor zijn dagelijkse 
werk niets aan, maar als lid van een FfO-groep 
- en welke huisarts is dat niet - kan hij er 
voordeel van hebben. De auteur verdient be
wondering voor haar vele werk, maar vooral 
ook voor het consequent doordenken over de 
problematiek en het bedenken van methodolo
gische oplossingen. 

Hoewel het daar eigenlijk niet over gaat, 
speelde mij bij het lezen steeds door het hoofd 
dat de aangegeven verbeteringen wel erg abso
luut gebracht werden. Meerdere malen wordt 
weliswaar op de betrekkelijkheid gewezen, 
maar dat lijkt meer een belijdenis met de mond 
dan met het hart. Voor een 'jonge, vrouwelijke 
research-apotheker', zoals de onderzoekster 
zichzelf tussen de regels door beschrijft, staat 
mogelijk hetgeen op de universiteit of in stan
daarden als gangbaar geldt, meer vast dan voor 
praktizerende huisartsen, die nogal eens meer 
waarde hechtten aan hun eigen beperkte erva
ring dan aan theoretische kennis. Ik kan dat wel 
begrijpen, gezien mijn ervaring dat absotuut 
gebrachte medische kennis later soms honderd
tachtig graden gedraaid werd en vervolgens 
weer even absoluut waar was (Dieet bij IBS?). 
Maar ja, deze recensent zal volgens de onder
zoekster wel behoren tot de groep 'oudere art
sen'. Hoewel ze daarvoor in haar onderzoekin
gen nauwelijks tot geen aanwijzingen vindt, 
blijft ze oudere artsen niet alleen consequent 
van 'bad habits' betichten, maar veronderstelt 
ze zelfs dat dezen de nieuwe kennis wellicht 
niet zo goed kunnen onthouden ... 

Wout Meyboom 

Overspanning onderbouwd 
Een onderzoek naar de diagnose surmenage 
in de huisartspraktijk. Terluin B. 
[Dissertatie]. Utrecht: Universiteit Utrecht, 
1994; 385 pagina's. ISBN90-9007272-1. 

Terluin werd in zijn praktijk gefascineerd door 
een groep patiënten die hij aanvankelijk niet 
goed kon plaatsen. Ze waren moe en vaak zeer 
gespannen. Sommige patiënten noemden zich
zelf 'overspannen'. Hij stelde de diagnose 'sur-

menage', een kwaal die naar zijn ervaring voor
al in de huisartspraktijk is waar te nemen. In dit 
proefschrift is de centrale vraag: wat is surme
nage en bestaat surmenage als een klinische 
entiteit? 

Om deze vraag te beantwoorden, volgde 
Terluin een interessante lijn. Het onderwerp 
van de studie kwam voort uit de ervaren pro
blemen in de dagelijkse praktijk, daarna deed 
hij een uitvoe1ige literatuurstudie. Via een en
quête onder huisartsen kreeg hij een indruk van 
het beeld dat huisartsen van surmenage hebben 
en welke klachten en problemen de desbetref
fende patiënten hebb~n. Daarna bekeek hij of 
hij zonder al te veel methodologische bezwaren 
een patiëntgebonden onderzoek in zijn eigen 
regio kon uitvoeren. Na een aantal verkennen
de interviews met patiënten die van hun huis
arts de diagnose surmenage hadden gekregen 
volgde het onderzoek in Almere. 

Dan worden de vragen beantwoord: 
• Wat zijn kenmerken van patiënten met de 

diagnose surmenage? 
• Hoe onderscheiden patiënten met surmena

ge zich van 'normale' personen? 
• Hoe onderscheiden patiënten met surmena

ge zich van andere patiënten met psychische 
problematiek? 

• Bestaan er verschillende soorten patiënten 
met surmenage in de huisartspraktijk? 

• Zijn patiënten met surmenage als een 'na
tuurlijke soort' herkenbaar? 

Uit het uitvoerige overzicht van de literatuur 
blijkt dat surmenage en overspanning als syn
oniemen kunnen worden beschouwd. Het 
beeld wordt wat betreft de symptomatologie 
gekenmerkt door onder andere moeheid, luste
loosheid, p1ikkelbaarheid, slapeloosheid, 
hoofdpijn, concentratieproblemen, duizelig
heid, gejaagdheid, gespannenheid, emotionele 
labiliteit en gedeprimeerdheid. Deze sympto
men worden ook beschreven onder beelden als 
neurasthenie, burnout, 'niet-vitale' depressie, 
aanpassingsstoornis, hyperesthetisch-emotio
neel syndroom, 'vitale uitputting' en bij 
'stress'. Onder verschillende benamingen 
wordt op het zelfde beeld gedoeld: onder in
vloed van stress kan een reeks van aspecifieke 
klachten ontstaan. Tot deze distress-sympto
men worden gerekend lichte depressieve ver
schijnselen, lichte angstverschijnselen en psy
chosomatische klachten. De cultuur en de set
ting waarin de distress zich voordoen, bepalen 
het beeld en de benaming die er aan wordt 
gegeven. Dit zijn problemen waarmme de huis
arts in de dagelijkse praktijk veelvuldig te ma
ken heeft. 
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Om een indruk te krijgen van de wijze waarop 
over surmenage gedacht wordt, stuurde Terluin 
aan 96 huisartsen een vragenlijst. Uit de ant
woorden van de 4 7 respondenten is af te leiden 
dat termen als surmenage, overspannen, over
belast, overwerkt, decompensatie en stress 
door v1ijwel alle huisartsen in de praktijk wor
den gebruikt. De verstoring van het evenwicht 
tussen draagkracht en draaglast, met overbelas
ting als gevolg, was een vaak genoemd mecha
nisme. 

Met de uitkomsten van deze verkennende 
enquête werd een volgende enquête opgesteld 
om na te gaan welk beeld huisartsen hebben 
van patiënten met surmenage. Dat veel huisart
sen het invullen van enquêtes zo langzamer
hand wel voor gezien houden, blijkt uit de 
respons van 34 procent van de 979 aangeschre
ven huisartsen. Het beeld dat de respondenten 
geven van surmenage, wijkt niet af van dat wat 
bekend was uit de literatuur en de eerste enquê
te. 

Terluin wilde het patiëntgebonden onderzoek 
over surmenage in Almere doen en bovendien 
wilde hij aannemelijk maken dat de Almeerse 
situatie wat betreft surmenage vergelijkbaar is 
met die in de rest van Nederland. Nu bleken de 
Almeerse huisartsen 'vrijwel exact' op dezelf
de manier de enquête ingevuld te hebben als de 
respondenten uit de landelijke steekproef. 
Maar uit de Nationale Studie blijkt dat de diag
nose in Almere vaker werd gesteld dan elders 
in Nederland. Gelukkig bleken de overige ge
gevens van de patiënten met surmenage 'nau
welijks anders' te zijn dan die van de Neder
landse patiënten met smmenage. Het is de 
vraag of deze inspannende exercitie omwille 
van de generaliseerbaarheid van de onder
zoeksresultaten nu echt nodig is geweest. 

De Almeerse huisartsen meldden in totaal 
150 patiënten aan: 92 patiënten met surmenage 
en 58 controlepersonen. De werving ging 
moeizaam. De huisartsen hadden niet aan aan
melding gedacht of ze hadden bij ernstiger 
klachten de patiënt niet voor deelname willen 
vragen. Het beeld van surmenage dat in het 
onderzoek naar voren komt, wordt gekenmerkt 
door voornamelijk distress-symptomen, een 
korte klachtenduur, sociaal dysfunctioneren, 
een samenhang met problemen op het werk en 
vooral een vrij normale persoonlijkheid en een 
relatief goede prognose. Dit is overeenkomstig 
het beeld uit de literatuur en uit de enquêtes in 
dit onderzoek. 

Binnen de groep patiënten die in het onder
zoek werden ingesloten, konden drie groepen 
worden onderscheiden: een groep die voldeed 
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aan surmenagebeeld uit de literatuur, een groep 
met betrekkelijk lichte distress-symptomen en 
eem groep vrouwen die, naast distress-sympto
men, ook symptomen van depressie, angst en 
somatisatie hadden. 

De slotconclusie luidt als volgt: smmenage 
bestaat als een klinische entiteit, die wordt ge
karakteriseerd door een kenmerkend symp
toomprofiel (voornamelijk aspecifieke distress 
en weinig of geen 'neurotische' symptomen) en 
sociaal dysfunctioneren. De enige stelling bij 
het proefschrift is hiermee in overeenstem
ming: 'overspanning bestaat'. 

Wat is nu de betekenis van deze bevinding voor 
het handelen van de huisa11s in de praktijk? De 
diagnose surmenage blijkt toch betrekking te 
hebben op een heterogene groep patiënten. Een 
moeilijkheid is waar de grens ligt tussen ener
zijds surmenage en gewone spanning en ander
zijds surmenage en psychische stoornissen, zo
als depressie en angst. In de praktijk kan de tijd 
hierbij behulpzaam zijn, want surmenage heeft 
een doorgaans gunstige prognose. Er blijven 
overigens nog vele vragen over, zoals hoe te 
handelen bij mengbeelden van distress en de
pressie? 

Het literatuuroverzicht in dit lijvige boek
werk is helder geschreven. De beschrijving van 
het onderzoek en de resultaten is zeer uitvoerig. 
De schrijver eindigt met enkele voorzichtige en 
voor de hand liggende richtlijnen voor het ge
bruik van de diagnose surmenage in de praktijk 
en met een aantal aanbevelingen voor onder
zoekers. Misschien is nu de tijd gekomen voor 
de ontwikkeling van een NHG-Standaard 
Stress-gerelateerde Klachten. Terluin heeft al 
een hoop voorwerk gedaan. 

K. van der Meer 

Mededelingen voor de Agenda in nummer 
3 (maart) moeten op uiterlijk 2 februari 
1995 in het bezit zijn van het redactiesecre
tariaat. 

Januari 
11111 Expertsystemen in de medische praktijk 
(Amsterdam, 31 januari). Symposium Neder
landse Vereniging voor Klinische Chemie. In
lichtingen: Dr. J.A.P. Stroes, AZ-VU, tele
foon 020-444.3872; fax 020-444.3895. 

februari 
Effectiviteit van Zorg en Preventie (Rotter
dam, 23februari 1995). 3e NVAGN&W 
Congres. 
12e Gezondheidszorg Onderzoekdag (Rot
terdam, 24 februari 1995). Inlichtingen: Mw. 
C. Bun, GGD Rotterdam e.o., Postbus 
70032, 3000 LP Rotterdam; telefoon 010-
433 .9254. 

Maart 
11111 Voeding en stress (Utrecht, 28 maart). 
Symposium Nederlandse Vereniging van Dië
tisten, Stichting Voeding Nederland en Neder
landse Vereniging voor Voedsel en Levens
middelentechnologie. Inlichtingen: SVN, tele
foon 070-351.0883, ofNVD, telefoon 04120-
24543. 
11111 Continuing medica! education in 
Europe (London, 30-31 maart). Conferentie. 
Inlichtingen: Mrs J.M. Coops, Conference 
Office, Fellowship of Postgraduate Medicine, 
12 Chandos Street, London WIM 9DE; 
telefoon 00.44.71.636.6334; fax 
00.44.71.436.2535. 

Mei 
1111 Working with families in genera! 
practice (Porto, 4-7 mei). Bijeenkomst Euro
pean Genera! Practice Research Workshop. 
Inlichtingen: Mw. H. Prick, Vakgroep Huis
artsgeneeskunde, Rijksuniversiteit Limburg, 
telefoon 043-882319. 

Juni 
111 Referatendag (Maastricht, 2 juni). Inlich
tingen: NHG, telefoon 030-881.700. 
Family medicine - meeting new challenges 
(Hang Kong, 9-14 juni). 14th WONCA 
World Conference on Family Medicine. In
lichtingen: Dr. John Chung, 8/F Duke of 
Windsor Building, 15 Hennessy Road, Hong 
Kong; fax 00-852-866.0616. 

1111 betekent: eerste vermelding. 
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