
BOEKEN 

worden daar zij toegankelijk worden voor ob
jectiverende vormen van wetenschappelijk on
derzoek, wordt voo1ts bepleit dat de huisaits
geneeskunde de klassiek wetenschappelijke, 
op experimentele v01men van onderzoek geba
seerde 'variabelen taal' vervangt door een 'pro
bleemtaal' of 'beslissingstaal', waardoor ruim
te ontstaat voor competentieverhoging van de 
professie in wisselwerking met de mondige 
patiënt. 

Over de hamvraag 'wat is de waarde van deze 
bundel?' het volgende. Basis toon van het werk 
is bezorgdheid; naar alle waarschijnlijkheid te
recht, want er zijn diverse tekenen die erop 
wijzen dat de huisaitsgeneeskunde in de nabije 
toekomst aanzienlijk van karakter zal verande
ren. De geruststellende woorden van Tielens 
dat het allemaal zo'n vaart niet loopt als de hete 
adem van de commercie ons wil doen geloven, 
mede omdat patiënten persoonlijke, integrale 
en continue zorg als ideaal zullen blijven koes
teren, klinken weinig overtuigend: het ideaal is 
een betrekkelijk recente uitvinding en derhalve 
allerminst tijdloos. Bovendien leert de geschie
denis dat de geboorte van een persoonsgebon
den huisa1tsgeneeskunde -ruwweg in de perio
de 1880-1920 - onlosmakelijk verbonden is 
met de ontwikkeling van het ziektekostenver
zekeringsstelsel; een extra aanwijzing dat de 
opkomst van nieuwe verzekerbare vormen van 
zorg de huisartsgeneeskunde niet ongemoeid 
zullen laten. Patiënten zoeken allereerst gene
zing; de wijze waarop dat gebeurt is van secun
dair belang. 

Tegenover de concrete bedreiging die uit
gaat van de zich ontwikkelende alternatieven 
voor huisartsgeneeskundige zorg, ogen de or
ganisatorische en bedrijfskundige analyses die 
vernieuwing tot uitdaging moeten maken, iij
kelijk abstract. Oproepen tot het ontwerpen van 
een strategisch veld en managen van het net
werk van afhankelijkheidsrelaties lijken meer 
gereedschap voor beroepsbestuurders dan van 
inhoudelijk belang voor de medicus practicus. 
De pleidooien voor systematische aandacht 
voor de no1matieve inhoud van het huisartsge
neeskundig handelen en het ontwerpen van een 
'probleemtaal' of 'beslissingstaal' rieken te 
zeer naar de jaren zeventig, waarin concepten 
als 'problemen' en 'hulpvraagverheldering' 
hun intrede in de huisartsgeneeskunde deden, 
om daar nu nog veel nieuw heil van te verwach
ten. 

Al met al is de uitwerking van het boekje op 
mij uiteindelijk averechts: gebrek aan inspire
rende visies op de inhoud van de toekomstige 
huisartsgeneeskunde die meer zijn dan varia-
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ties op bekende thema's doen vermoeden dat 
de typisch Nederlandse markt waarop huisart
sen fungeren als leverancier van persoonlijke, 
integrale en continue zorg, zijn langste tijd 
heeft gehad. Maar is dat in de ogen van de 
jongere huisai·ts niet nu reeds een anachronis
me? 

Tjerk Wiersma 

Voorlichtingsmateriaal over 
chronische ziekten 
Een aanzet voor een toetsingsmodel ter 
beoordeling van schriftelijk voorlichtings
materiaal over chronische ziekten. 
Van Toledo HA, Sarink Hl, Voorham All. 
Zoetermeer: Nationale Commissie Chronisch 
Zieken, 1994; 109 bladzijden, prijs 
NLG 32,50. ISBN 90-74738-17-6. Te 
bestellen bij NCCZ, Postbus 7100, 2701 AC 
Zoetermeer; telefoon 070-687.389. 

In dit deeltje uit de reeks 'Zorg, opvang en 
begeleiding van chronisch zieken' wordt het 
beschikbare schriftelijke voorlichtingsmate
riaal over negen (clusters van) chronische aan
doeningen geanalyseerd: een heterogene groep 
van in totaal 118 folders, brochures en stencils, 
afkomstig van 26 organisaties, over achtereen
volgens Cara, de ziekte van Crohn, het syn
droom van Gilles de la Tourette, de ziekte van 
Graves, hemofilie, nierziekten, de ziekte van 
Parkinson, psoriasis en spierziekten. In het 
'toetsingsmodel' dat hiervoor is ontwikkeld, 
wordt weinig aan het toeval overgelaten, maar 
niettemin wordt de kern van de zaak naar mijn 
mening nu juist gemist. Voor mij zegt het oor
deel van één ervaren tekstsch1ijver meer dan de 
uitkomsten van deze gedetailleerde en daar
door nodeloos logge beoordelingsprocedure. 
Afgezien daarvan is het uiteindelijke criterium 
bij de beoordeling van voorlichtingsmateriaal 
natuurlijk het effect bij de doelgroep, en daar
naar is geen onderzoek gedaan. Beide opmer
kingen zijn overigens in overeenstemming met 
de aanbevelingen die de auteurs doen. 

Uit het laatste hoofdstuk wordt duidelijk dat 
de onderzoekers veel te veel hebben moeten 
doen in veel te korte tijd. Dat is ongetwijfeld 
een handicap geweest. Tegelijkertijd vrees ik 
dat het probleem bij dit onderzoek eerder moet 
worden gezocht in de gekozen opzet dan in 
tijdsgebrek. 

E.A. Hofmans 

AGENDA 

Mededelingen voor de Agenda in nummer 
9 (augustus) moeten op uiterlijk 20 juli 
1995 in het bezit zijn van het redactie
secretariaat. 

Augustus 
111 European Congress of Gerontology 
(Amsterdam, 30 augustus - 2 september). 
Inlichtingen: Congressecretariaat, telefoon 
020-549.1212; fax 020-646.4469. 

September 
Spierletsels (Breda, 13 september). Sportcon
gres. Inlichtingen: Mediselect, Postbus 
28091, 3828 ZH Hoogland; telefoon 033-
808.020, fax 033-805.881. 
Referatendag van Vlaamse huisartsre
search (23 september). Call for abstracts 
(vóór 18 april). Inlichtingen: A.M. Ryckaert, 
Vlaams Huisartsen Instituut, St. Hubertus
straat 58, B-2600 Berchem; telefoon 
0032.3.281.1616. 
Techniek in de thuiszorg (Utrecht, 28 sep
tember). Symposium Nivel. Inlichtingen: 
R.D. Friele, Nivel, telefoon 030-319.946. 

Oktober 
Communicatie: zorg op één lijn (Ede, 13 
oktober). De huisaits en het elektronisch me
disch dossier. EMD'95 Symposium. Inlichtin
gen: Vakgroep Medische Informatica, Eras
mus Universiteit, telefoon 010-
408.7050/8151, fax 010-436.2882. 

November 
11111 Is gedeelde zorg beter? Amsterdam, 
2 november). Symposium Onderzoeks
centmm le-2e lijn VU ziekenhuis. 
Inlichtingen: mw. R. Verdurmen, telefoon 
020-444.3490; fax 020-444.4124. 
Gezond Onderwijs Congres (Veldhoven, 23 
en 24 november). Inlichtingen: M.P.A. Tim
mers, Bureau PAOG, Tafelbergweg 25, 1105 
BC Amsterdam; telefoon 020-566.4801. 
11111 Beroepskrachtenvoorziening in de ge
zondheidszorg (Utrecht, 30 november). Con
gres Nivel. Inlichtingen: mw. E. Zoer-van der 
Veen, telefoon 030-319.946. 

December 
Huisarts en specialist (Rotterdam, l decem
ber). NHG-congres. Inlichtingen: NHG-bu
reau, telefoon 030-881. 700. 

1111 betekent: eerste vermelding. 
Zie ook de agenda van het v01ige nummer. 
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