
internationale werkgroepen. Ook deze dag zal 
plaatshebben in het Europese Parlement. De 
voertaal zal Engels zijn. 

Nederland speelt een belangrijke rol bij deze 
ontwikkelingen. Het WONCA-SIMG-con
gres, door het NHG in 1993 georganiseerd, was 
een belangrijke tussenstap op weg naar deze 
Europese eenwording. Ook wat betreft de in
houdelijke inbreng is Nederland sterk verte
genwoordigd. Geen wonder gezien onze voor
trekkersrol in Europa. 

Informatie 

De inschrijfkosten voor dit congres bedragen 
FRF 400, de kosten voor het diner FRF 200. De 
hotel-accommodatie in Straatsburg is goed en 
de prijzen zijn voor Nederlandse begrippen 
laag te noemen. 

Inlichtingen bij het congresbureau van het 
Collège N ational des Généralistes Enseignauts, 
Mme Laurence Dussart, 33 Rue de la Chapelle, 
75018 Paris; fax 00.33.1.4038.0108, alwaar het 
definitieve programma en inschrijfformulieren 
zijn te verkrijgen. 

Arts en patiënt hebben de neiging om op basis 
van één geval te generaliseren. 
Stelling bij: Engelsman C. De kwaliteit van 
verwijzingen [Dissertatie]. Groningen: Rijks
universiteit Groningen, 1994. 

Dat functioneel herstel in de eerste zes maan
den na het eva zijn voltooiing heeft bereikt is 
niet in overeenstmming met de ervaring van de 
meeste patiënten. 
Stelling bij: Schure LM. Partners van CVA-pa
tiënten [Dissertatie]. Groningen: Rijksuniver
siteit van Groningen, 1995. 

Ik vind dat een arts de diagnose ME (myalgi
sche encephalomyelitis) duidelijk moet stellen, 
zodat de patiënt ook aan anderen kan laten zien 
dat het hier gaat om een erkende ziekte. 
Toespraak door mevrouw dr. E. Borst-Eilers op 
18 januari 1995. 
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EGPRW-bijeenkomst in Porto 

De 40e bijeenkomst van de European Genera! 
Practice Research Workshop vond plaats in 
Porto (Portugal), van 4 tot 7 mei 1995, met als 
thema 'Working with Families in Genera! Prac
tice'. De 68 aanwezigen (onder wie veel Portu
gezen en zes Nederlanders) uit 16 verschillende 
Europese landen (inclusief Israël) luisterden 
naar en participeerden in de discussies na de 35 
voordrachten. Zoals gebruikelijk waren de 
voordrachten weer in drie typen verdeeld: 14 
thema-voordrachten, 15 vrije voordrachten en 
6 'one slide five minutes' -presentaties. Deze 
indeling functioneert al een aantal jaren in de 
EGPRW en met name de duur van de presenta
ties - 30 minuten per voordracht inclusief dis
cussie geldt als een van de sterke punten, 
naast de vriendelijke sfeer van deze bijeenkom
sten. 

Europese samenwerking 

De EGPRW maakt inmiddels formeel deel uit 
van de European Society of Genera! Practi
ce/Family Medicine, die in oktober 1995 offi
cieel zal worden opgericht. In het nieuwe tijd
schrift European Journal of Genera! Practice 
heeft de EGPRW in dit verband ook een eigen 
rubriek in de communicatiesectie. Een en ander 
heeft geen consequenties voor de bijeenkom
sten van de EGPRW: die blijven zoals zij wa
ren, volledig gericht op onderzoek, kleinscha
lig en laagdrempelig. 

Tijdens de bijeenkomst in Porto werd door 
de nationale vertegenwoordigers via een schrif
telijke stemming een nieuw bestuur voor de 
komende twee jaar gekozen. Prof. Paul Wallace 
(UK) is met ingang van mei 1995 de nieuwe 
voorzitter. Nederland is met twee mensen sterk 
in dit bestuur vertegenwoordigd. De EGPRW 
heeft momenteel 244 betalende leden, van wie 
er 35 uit Engeland en 40 uit Nederland afkom
stig zijn. Daarnaast zijn er tien nationale orga
nisaties lid als 'EGPRW College Member'. 

Huisartsgeneeskunde in Portugal 

Portugal heeft 6000 huisartsen op een bevol
king van 10 miljoen inwoners. Alle vijf Portu
gese medische faculteiten hebben een afdeling 
huisartsgeneeskunde die wordt voorgezeten 
door een hoogleraar huisartsgeneeskunde. 
Slechts een van deze vijf hoogleraren is echter 
huisarts. 

De medische opleiding bestaat uit zes pre
klinische jaren (volgens de EG-regels zullen dit 
er vijf worden) en twee klinische jaren. Van 
deze laatste twee jaar worden ongeveer vier 
maanden doorgebracht bij de huisarts; de res-

terende tijd is verdeeld over klinische specia
lismen en sociale gezondheidszorg. De medi
sche faculteiten hanteren een numerus clausus, 
die op dit moment een dreigend tekort aan 
artsen tot gevolg heeft. De huisartsenopleiding 
duurt drie jaar, waarvan de helft in een huisarts
gezondheidscentrum wordt doorgebracht. De 
andere helft bestaat uit een ziekenhuisperiode 
en tijd voor het volgen van speciale cursussen. 

Portugal heeft een nationaal gezondheids
zorgverzekeringssysteem. Het grootste deel 
van de huisartsen werkt in grote gezondheids
centra, samen met administratief personeel, 
doktersassistentes en 'public health' -werkers, 
en wordt betaald op jaartarief voor iedere inge
schreven patiënt (capitation fee). Een huisarts 
heeft gemiddeld zo'n 1500 ingeschreven pa
tiënten. De praktijken zijn open van 8.00 tot 
20.00 uur. Buiten deze tijden moeten patiënten 
zich bij ziekenhuizen vervoegen, afgezien van 
afgelegen gebieden, waar de huisarts verant
woordelijk blijft voor de patiëntenzorg. Tijdens 
de weekeinden zijn er speciale eerstelijnskli
nieken ('emergencias') open, die door huisart
sen gerund worden. 

Portugezen bezoeken hun huisarts gemid
deld drie à vier keer per jaar, betalen daarbij een 
symbolisch bedrag (NLG 1,25) per consult en 
kunnen over het algemeen dezelfde dag terecht. 
Tijdens de avonduren en de weekeinden beta
len de patiënten NLG 12,50 per consult uit 
eigen zak. Van de kosten van geneesmiddelen 
krijgen patiënten ongeveer 70 procent vergoed, 
de rest is voor eigen rekening. Uitzondering 
hierop v01men medicamenten voor chronische 
aandoeningen, die volledig vergoed worden. 
Ook voor bepaalde bevolkingsgroepen, zoals 
gepensioneerden en werklozen, worden uit
zonderingen gemaakt. 

De Portugese huisartsen vervullen, net als in 
Nederland, een poortwachtersfunctie met be
trekking tot verwijzingen naar de tweede lijn. 
Voor een bezoek aan een specialist betalen 
patiënten weer een symbolisch bedrag. De 
meeste specialisten zijn ook in dienst van de 
gezondheidszorg, maar het is mogelijk zich als 
particulier specialist te vestigen. Patiënten kun
nen deze particuliere specialisten zonder ver
wijskaart bezoeken, maar betalen dan wel zelf 
het consult. 

Working with Families in 
General Practice 

Pringle (UK) presenteerde de resultaten van 
een case-controlstudie opgezet om een dienst 
(buiten de huisarts om) voor opvang van slacht
offers van seksueel misbruik te evalueren. De 
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naam van de dienst: Break Free. De toeloop op 
de dienst overtrof de verwachtingen en de 
cliënten verkeerden in een veel slechtere gees
telijke toestand dan verwacht. De toegang tot 
de dienst was zonder drempels en gratis. De 
cliënten hadden zonder uitzondering al elders 
hulp gezocht (30 procent bij hun huisarts), maar 
met weinig effect. Een van de resultaten was 
een significant verschil tussen 'cases' en 'con
trols' wat betreft het aantal uitgevoerde chirur
gische interventies met negatief resultaat. De 
volledige resultaten zijn inmiddels in de BMJ 
verschenen. 

Sylvia Portugal (uit het gelijknamige land) 
veITichtte een survey dat als doel had de fo1me
le en informele zorg in gezinnen met pasgebo
renen te beschrijven. De resultaten wijzen op 
het bestaan van een enorm 'mama-georiënteerd 
systeem'. Bij werkelijk alle items, variërend 
van 'wie helpt bij het boodschappen doen' tot 
'wie past er op als het kind ziek wordt', was 'de 
moeder' het antwoord. Het zou interessant zijn 
na te gaan of dit bijvoorbeeld in Nederland ook 
zo is. 

Baia (Portugal) gebruikte Smilksteins Fami
ly APGAR-score om de mening van adolescen
ten over hun gezinnen te inventariseren. Een 
hoge score veronderstelt een goed functione
rend gezin. Een random steekproef van 14-19-
jarigen uit de open populatie werd gevraagd 
deel te nemen aan deze vertrouwelijke schrif
telijke enquête. Van de 208 geretourneerde for
mulieren (78 procent respons) bleek 10 procent 
afkomstig uit een sterk dysfunctionerend gezin, 
terwijl bij 58 procent sprake was van een goed 
functionerend gezin. In de discussie bleek dat 
veel deelnemers nog nooit van de Family Apgar 
hadden gehoord. 

In veel discussies onderstreepten de deelne
mers de belangrijke rol van huisartsen in gezin
nen en dat onderzoek op dit gebied meer prio-
1iteit verdient. Tegelijk echter werd geconsta
teerd dat onderzoek naar de rol van de huisarts 
hierbij erg moeilijk is, onder meer omdat gezin
nen uit verschillende personen (lees: variabe
len) bestaan. Zeker indien je zou streven naar 
gecontroleerde studies, levert dit designs op die 
niet eenvoudig zijn. Wie durft? 
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Vrije voordrachten 

Whitfield (UK) stuurde een enquête naar 550 
huisartsen en 64 specialisten in de provincie 
Avon in Engeland. De huisartsen kregen vra
gen te beantwoorden over hun beleid bij hyper
tensie, onder meer op welk niveau zij 'een 
bloeddruk' zouden gaan behandelen en welke 
onderzoeken zij zouden vemchten bij patiënten 
met hypertensie. De specialisten moesten in
vullen welk beleid huisartsen in deze gevallen 
naar hun mening zouden moeten voeren. De 
resultaten lieten een enorme variatie zien, zo
wel tussen als binnen de twee groepen. In de 
discussie werd meermalen naar voren gebracht 
dat variatie als zodanig ook als positief kan 
worden gezien. Alleen die variatie die resulteert 
in negatieve effecten op (patiënten)zorgniveau, 
moet velTninderd worden. Een welkom geluid 
tussen al het standaardengeweld van de laatste 
jaren. 

Himmel (Duitsland) verrichtte een studie 
met de vraag 'wat gebemt er met chronische 
medicatie van patiënten wanneer deze in het 
ziekenhuis worden opgenomen?' Hoewel het 
om een studie in slechts één praktijk ging, 
waren idee en resultaten zeer interessant. Ge
durende een jaar werd prospectief van alle pa
tiënten met een chronische aandoening bijge
houden welke medicamenten ze hadden en hoe 
dat veranderde bij eventuele opname en ontslag 
uit een ziekenhuis. Bij opname werd 53 procent 
van de medicamenten gewijzigd (52 procent 
gestaakt) en 33 procent vervangen door andere 
medicamenten. Na ontslag uit het ziekenhuis 
werd 33 procent van de medicamenten weer 
niet geaccepteerd door de huisarts. Opvallend 
was verder dat er in het algemeen geen redenen 
voor de wijzigingen werden opgegeven, noch 
aan de patiënt, noch aan de huisarts. 

Mol (Nederland) deed verslag van een keu
rig uitgevoerde case-control pilot-studie 
(n=52) die was opgezet om, door middel van 
een sch!iftelijke enquête, het verband aan te 
tonen tussen cafeïneconsumptie en het pre
menstrueel syndroom. Er bleek inderdaad een 
significant verband te zijn tussen de hoeveel
heid cafeïne en de hevigheid van het premens-

trueel syndroom, waarbij oorzaak en gevolg 
uiteraard nog niet duidelijk waren. Er was ook 
een significant verband tussen fysieke inspan
ning en het PMS. 

Degrijse (België) meldde dat sinds kort een 
elektronisch informatienetwerk voor onder
zoek in de huisartsgeneeskunde in opbouw is. 
Dit netwerk zou kunnen helpen bij snelle uit
wisseling van inf01matie door onderzoekers. 
Huisaits(onderzoekers) die in dit netwerk wil
len worden opgenomen, moeten een Email
bericht sturen naai· het volgende adres: LIST
SERV@CC l .KULEUVEN .AC.BE met als 
boodschap 'subscribe gprschr', gevolgd door 
hun eigen Email-naamadres. 

Zoals altijd waren de dagen weer overvol met 
voordrachten van 8.45 tot 18.00. Merkwaardig 
genoeg leidt dit keer op keer niet tot minder 
discussie na een reeks voordrachten. Zelfs op 
zondagochtend was dit nog het geval. Zeker 
voor het presenteren van voorlopige resultaten 
(met de vraag om ideeën voor nadere analyses) 
of designs bieden de EGPRW-bijeenkomsten 
nog immer unieke mogelijkheden, zowel voor 
beginnende als voor gevorderde onderzoekers. 
Als de deelnemers al moe werden, dan was het 
niet van de vele voordrachten, maar van de 
lange waime nachten in Porto met diners en 
muziek. 

Dublin 

De volgende bijeenkomst van de EGPRW 
vindt plaats in Dublin van 12 tot 15 oktober 
1995. Het thema zal zijn 'Research Methods in 
Genera! Practice and Research Networks'. 

Jan-Joost Rethans 
Vakgroep Huisartsgeneeskunde 
Rijksuniversiteit Limburg 
Maastricht 
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