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Visies, plannen, producten en mensen 

Bureau opruimen 

U leesl dil sllIkje misschien <lIs u 
nCl lcrug bent van uw vakantie; ik 
schrijf hel vlak vo6r mijn vakan
tic. U ziel alweer vooruil (of e r IC
,gell op?): ik kijk nog even terug. 
Bijvoorbeeld op he\ afstudercn van 
{\VaalI' huisarts-sUpCfvisoren. 

Steeds meer huisartsen zien de 
7.cgcn ingen van het periodiek ~l iI 

staan bij hun fUl1clioncrcll. Hel 
gecfl nicuwc sl imu lanscn en kan 
daardoor opJopcnde slress vDorko
men. Al~ hel u moci lijk viel om 
nan de vakantic II! wen nell. of om 
nu weer mel wcrkcn Ie bcginnen. 
dan is het wellicht nuttig de super
visie-brochure cens op Ie vnlgen. 
Primair cell vorm van prcvclllic! 

Dmzclfde geldl voor de vbilalic. 
Veel collegae hebbcn cnthousiaSI 
gereagecrd op cen visitatie waarin 
zij hun praktijkvocring dan wcl 
hun professionee l handclen ~amen 

mel een deskund ige bekekcn. 
Huisar1s-zijn wordt er niet gemak
kclijker op. Taken en kwali teits
e isen nemen IOC. Maar hel vak k;m 
bocicnd cn ::wngena:lI11 blijven. 
Werkcn aan kwal itcit gecft druk, 
maar ook bevrcd iging. Mel name 
het verbetercn van hel pra\...lijk
managemcnt wordt in dil kader 
vaak gcrappOr1cerd. 

Gelukkig pakt mijn vrouw altijd 
de koffers in, anders zou ik aan het 
probleem van het na-de-vakantie
weer-op-gang-komen nooll lOeko
men. En <lIs u di t I ce~ t zit ik daar 
middenin, 

flailS \'(/11 der Vovri. 
direcreur 
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In dit NHG-katern 
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Interview met Toine lagro 
Op 2 1 februari jf. ~pr;tk Toinc Lagro-Jan~~en, huisar1s Ie Nijmcgen, haar 
inauguraJe rcdc uit bij de aanvaarding van hel am hi van bijzonder hoogle
raar Vrouwenstudies Genccskunde aan de K:llhol iekc Universileil Nij mc
gen. In di t nummer van het NHG-kalem Slaat cen interview met haar. 

'Communiceren met dementerende ouderen' 
In cen ;lantal nU1l1111ers van hel NHG-katem wordt aandacht besteed aan bij
dragcn dic Lijn geleverd aan het NHG-Jubileu1l1congrcs 1996. Ditmaal is 
het onderwerp 'Colll llluniccren met dcmenterende otldcrcn' aan de beun. 
I-lel NHG-Congrcs 1997 heef! als ti tel 'Gezond en weI. Huisarts en Olade
ren'. Zie oo\... het interview op pagina 412 . 

Jan van Es Prijs '97 - Seksuolo9ie Prijs '97/'98 
Tijdens de NHG- UHI -RcferalendHg (op 30 mei jt. Ie ROllerdamJ werd de 
Jan vHn Es Prijs uilgercikt. De jury lichl ha<lr keuze IOC. 
Dc Seksuologie Pdjs 1997 werd niel ui tgereikt. N;ullens de V;I~te Commis
sic Sek ~uo log ie in de huisar1spraklijk legl Jan Moors uil waarom nie!. 
Tevcns wepl hij op bijdragen in Ie zcnden voor de Seksuologie Prijs 1998. 

Supervisie 
Op 30 mei jl. vond dc afronding plaats van de tweedc driejarigc cursu!'> voor 
NHG-huiS<lfls-lIupcrvisoren. Hiervan wordt kort vcr,<,l:lg gcduan. 
(1n maart 1998 ~Iart cen dcrde cursu~.) 
Ten behocvc van de vcrdere onlwikkeli ng en implerncllialie van super\'i~ie 
in de bcrocpsgroep komI er een Vastc Cmnmissie Supervisic. 

Officiele overhandiging van het DKB-pakket 
·Huisarts en vluchteling' 
Ecrder is in hel NHG-kalern al eens :landacht beSlced .lilll het NHG/LHV
Dcskundighcidsbc"ordcringspakket ' Huis:l r1s en vluchleli ng' . Dil werd op 
19 juni jt. officicel aangcbodcn lIan de beroepsgroep. Een kon verslag, 

Enquite De Geoinformeerde Huisarts/actualise
ring NHG-Patientenfolders 
Vantl it de NHG-AfdcJi ng Prakl ijkvocring & Prevenlic wordt verslag gedaan 
van de onder ulle gebruikcrs van De G6nfonneerde Hli isans gehouden 
enquclc. en ook vun de aClualiseri ngsronde van de NHG-Palicntcnfolders. 

Interview met drie leden van de NHG-Congres
commissie 1997 
Johan Schcl leken~, Bente Fel ix-Schollael1 en Henricllc v;m der Horsl 
maken deel uil van de congrcscomm issic 1997. Ecn interview. 
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Toine Lagro-Janssen: 
IDe geneeskunde heeft onvoldoende aandacht 

voor vrouwen' 

• oine Lagro-Janssen is huis-
arts te Nijmegen en redac

tie lid van H & W. Sinds begin dit 
jaar is ze ook bijzonder hoogle
raar Vrouwenstudies Geneeskun
de aan de Katholieke Universiteit 
Nijmegen. Deze leerstoel is een 
initiatiefvan de Vereniging van 
Nederlandse Vrouwelijke Artsen. 
In haar inaugurele rede l deed zij 
een geslaagde poging de kern van 
Vrouwenstudies toe te lichten aan 
de hand van een analyse van het 
diagnostisch proces. Vrouwenstu
dies, concludeert zij, is een nuan
cering van, maar vooral een kri
tiek op de geneeskunde. Kritiek? 
'De geneeskunde heeft onvoldoen
de aandacht voor aandoeningen 
van vrouwen. Er is een kennis
tekort. ' 

Integraal 
Volgens Lagro interpreteert de ge
neeskunde het verschil tussen de 
seksen ambigu. Enerzijds tracht ze 
het te neutraliseren, maar ander
zijds accentueert ze het juist, door 
het lichaam van de vrouw te pa
thologiseren en normale fysiologi
sche processen als afwijkend te 
benoemen. Deze 'tweeslachtigheid 
van het verschil' - de titel van haar 
oratie - heeft een duidelijke oor
zaak, meent Lagro: 
'Beide tendensen hebben ermee te 
maken dat vrouwen zich in de ge
neeskunde geen positie hebben 
verworven en dus onvoldoende 
zijn onderzocht. Ze wijzen ook op 
een verkeerd toegepast ziekte-

begrip.' Volgens Lagro hanteert de 
geneeskunde verschillende ziekte
concepten, varierend van een bio
medisch model, waarin ziekte 
wordt gezien als iets wat mensen 
overkomt, tot een integraal model, 
dat ziekte opvat als een afwijking 
van het normale binnen het indivi
duo Lagro pleit nadrukkelijk voor 
die laatste visie. Daarin hebben 
niet aIleen psychische en sociale, 
maar ook biomedische aspecten 
hun plaats, benadrukt zij: 'AIleen 
als de huisarts het biomedische be
heerst, kan hij of zij ook oog heb
ben voor andere facetten.' 

Hoewel integraal denken huis
artsen niet vreemd is, richt de 

Leemten in kennis 

406 

We spreken elkaar enkele maan
den na haar inauguratie, tijdens 
een vrij uurtje in de drukte van 
praktijk en hoogleraarschap. In 
rap tempo somt zij op W<l<lr vooral 
Ie em ten in kennis bestaan. 
Ten eerste is er niet veel kennis 
voorhanden over aIledaagse klach
ten van vrouwen. 
Ten tweede he eft de geneeskunde 
te weinig aandacht voor sekse
specifieke klachten, bijvoorbeeld 
bij menstruatie en overgang. 
Ten derde is er weinig bekend 
over de klachten van vrouwen die 
lijden aan wat vroeger typische 
mannenziekten waren, zoals hart
en vaatziekten. 
En ten slotte heeft de geneeskunde 
weinig oog voor seksueel geweld 
en incest - problemen die Lagro 
overigens niet ziet als 'seksuele 
aberraties' , maar als vormen van 
machtsuitoefening van mannen 
over vrouwen. 

Foto: Sasha Lambert 
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SEKSE PECIFIEKE AANDA 

kritiek van Lagro zich ook op haar 
eigen yak. Ook daar ontbreekt een 
op sekse gerichte manier van kij
ken nog: 'Een voorbeeld is het dia
gnostiseren van angina pectoris . 
De betreffende NHG-Standaard 
heeft er weinig oog voor dat vrou
wen andere klachten presenteren 
dan mannen. Zij hebben namelijk 
niet alleen pijn op de borst bij 
inspanning, maar ook in rust en bij 
emoties. Daar moet meer aandacht 
voor komen. Een ander voorbeeld 
zijn de seksueel overdraagbare 
aandoeningen. Vrouwen hebben 
meer kans op besmetting dan man
nen en hun klachten zijn minder 
specifiek. ' 
Een tweede punt van kritiek is dat 
huisartsen weinig oog hebben voor 
de systematiek in klachten, waar
door van een werkelijk integrale 
aanpak geen sprake kan zijn. 
Lagro: 'In de levensgeschiedenis 
van vrouwen zijn gemeenschappe
lijke kenmerken te vinden, bij
voorbeeld hun ervaringen in het 
leven als degene die zorgt en moe
dert. Huisartsen zien dat niet.' 

Normen 
Wie denkt dat een toenemend aan
tal vrouwelijke huisartsen vanzelf 
leidt tot meer vrouwelijke onder
zoekers - en dus tot een andere 
wetenschappelijke benadering -
maakt vol gens Lagro een vergis
sing: 'Uit een recente studie blijkt 
dat vrouweJijke artsen gelukkig 
zijn met de patientenzorg en wei
nig belangstelling hebben voor 
wetenschappelijk werk. Mannen 
kiezen eerder voor management en 
andere niet-patientgebonden acti
viteiten. Dat verandert niet zo
maar. ' Daar komt bij dat vrouwe
lijke artsen zijn opgeleid in een 
professie die overwegend manne-
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Jijk georienteerd is . Lagro, voor
zichtig formulerend: 'Normen over 
goed geneeskundig handelen zijn 
voor een dee I normen van mannen. 
In de huisartsgeneeskunde is het 
gunstiger. Daar is wei aandacht 
voor relationele aspecten, voor 
overleg en communicatie. ' 

Plannen 
Wat zijn de concrete plannen van 
de nieuwe hoogleraar? Met enige 
trots toont zij een exemplaar van 
'Sekseverschillen in ziekte en ge
zondheid', een zojuist verschenen 
bundel van wetenschappelijke arti
kelen, onder redactie van Greta 
Noordenbos en haarzelf. Mede 
door dat boek moet Vrouwenstu
dies een duidelijke plaats krijgen 
in het Nijmeegse basiscurriculum 
van de artsenopleiding. Hoewel zij 
het belang van de beroepsoplei
ding en van nascholing niet onder
schat, wil Lagro d:hirop de nadruk 
leggen als het gaat om het onder
wijs aan basisartsen. Haar plannen 
op dat gebied noemt zij nog het 
makkelijkst te realiseren, omdat al
les afhangt van haar eigen inzet en 
kwaliteiten. Voor onderzoeksplan
nen geldt dat niet: die worden be
oordeeld door derden. Zo zag zij 
voorgenomen onderzoek naar zin
tuiglijke stoornissen bij ouderen 
reeds afgewezen. Twee van haar 
andere plannen gaan waarschijn
lijk wei door: een onderzoek naar 
sekseverschillen bij hart- en vaat
ziekten en verder onderzoek op het 
terrein van urine-incontinentie, het 
onderwerp van haar proefschrift. 

Samenwerking 
De tijd dringt: Lagro heeft vijf jaar 
lang twee dagen per week voor dit 
werk, en dat is 'krap bemeten ' . 
Maar al is zij de enige hoogleraar 

Vrouwenstudies Geneeskunde in 
Nederland, zij staat er niet alleen 
voor. Zij voelt zich enerzijds door 
haar jarenlange werk in de praktijk 
en aan de universiteit stevig inge
bed in haar thuishaven, de Nij
meegse Vakgroep voor Huisarts-, 
Sociale en Verpleeghuisgenees
kunde. Anderzijds onderhoudt zij 
door een eerder gastdocentschap 
harteJijke contacten met het Cen
trum voor Vrouwenstudies te Nij
megen. Zij hoopt op toekomstige, 
langdurige samenwerking tussen 
beide. Aan haar zal het niet Jiggen: 
'Gezien mijn eerdere ervaringen 
voel ik mij hier de juiste vrouw op 
de juiste plaats. ' (IV) 

Toine Lagro-Janssen, De tweeslachtigheid 

van het verschil. Nijmegen: SUN, 1997. 

NHG/Aletta-project 
afgerond 

Van 1994 tot eind 1996 is bij het 
NHG het project 'Integratie van 
seksespecifieke aspecten in de 
huisartsgeneeskunde' uitgevoerd. 
Vroon Pigmans was projectleider. 
Zij was vanuit Aletta, Centrum 
voor V rou wengezondheidszorg, 
bij het NHG gedetacheerd. Onder
steuning bood Leonore Nicolai' 
van Aletta. 
Een van de belangrijkste resuIta
ten is een Handleiding voor de 
stafteden. 

Bij de NHG-Afdeling Deskundig
heidsbevordering is een samen
vatting van het projectverslag te 
krijgen. 
Tel. 030-2881700. (RH) 
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BIJDRAGEN NHG-CONGRES 1996 

'Gommuniceren met dementerende ouderen' 

et NHG-Congres 1997 staat 
in het teken van de zorg van 

de huisarts voor ouderen. Een van 
de bijdragen tijdens het NHG
Congres van vorig jaar past goed 
bij dat thema. Angelika Raths en 
Annette Stock-Snel verzorgden een 
workshop over het communiceren 
met dementerenden met behulp 
van de Validation-methode.} 

Hij bleef totaal ontredderd achter 
toen zijn vrouw stierf 
en nu heeft hij haar weer gevonden 
als de zuster zegt 
ze heet geen truus 
het is uw vrouw niet 
dan wordt hij zo boos. 2 

'Validation' staat voor een bena
dering waarbij men: 

• meegaat in de innerlijke bele
vingswereld van de dementerende; 

• deze bevestigt en waardeert 
(valideert); 

• handelt vanuit een gelnteresseerde 
en respectvolle attitude en 

• gebruik maakt van specifieke 
communicatieve vaardigheden. 

Validation is geen nieuwe uitvin
ding. Veel mensen passen elemen
ten ervan intultief toe. De verdi en
ste van Validation is dat het een 
bepaalde visie op dementie syste
matisch in kaart brengt en omzet 
in communicatieve technieken. De 
praktijkervaring leert dat demente
renden door deze benadering rusti
ger worden en dat verzorgenden 
meer bevrediging ervaren in de 
interactie met hen. 
Validation is een benadering naast 
andere. Soms worden ze naast el
kaar gebruikt. Als een patient in 
het begin stadium van dementie 
zich in de realiteit probeert te 
handhaven, is het zinvol om hem 

of haar daarin te steunen. Maar 
wanneer het vermogen tot orienta
tie afneemt, zal men eerder ge
bruik maken van validerende tech
nieken en meegaan in de bele
vingswereld van de patient. 
De kennis van de Validation-me
thode is een voorwaarde om deze 
keuzes bewust te kunnen maken. 

Geconfronteerd met de 'vergrij
zing' en de tendens om ouderen zo 
lang mogelijk thuis te houden, 
kunnen ook huisartsen van de me
thode profiteren. Dit zowel bij de 
bejegening van dementerende ou
deren, als bij de begeleiding van 
familie en andere verzorgenden 
(het versterken van function eel ge
drag en het bijsturen van disfunc
tioneel gedrag). 

Geen zinvol contact meer magelijk 
zeiden wij 
tot die keer dat ze mijn baby zag 
en mij het verhaal vertelde van haar 
kinderloasheid 
daarna zweeg ze weer 
want haar verdriet maakte haar 
stam. 2 

Tijdens het NHG-Congres 1996 
was het niet mogelijk om in een 
workshop van een uur de bij de 
methode passende vaardigheden te 
leren, ermee te oefenen en Valida
tion in contact met een demente
rende te kunnen toepassen. Daar
om richtte de workshop zich op de 
begeleiding van formele en infor
me Ie verzorgers met als doe I on
nodige conflicten tussen hen en 
dementerenden te vermijden, de 
vicieuze cirkel van wederzijdse 
vervreemding te doorbreken en 
mogelijkheden tot bevredigend 
contact aan te reiken. 
Aan de hand van beelden uit de 

NHG-videoband 'Dementie' van 
een thuiswonend echtpaar waar
van de vrouw dementerend is, kre
gen de workshopdeelnemers de 
volgende handreikingen: 

Begrip voor de bele ing van de 
verzorgende is de basis voor 
ail e verdere begeleiding en ad
viezen. Bevestig de ve rzorgen
de in alles wat goed gaat. Ken
nis van Va lidat ion helpt de 
huisart eonstructief gedrag te 
zien en te herkenn n. 
Geef aan verzorgenden het ad
vies om aan te sluilen bij wat 
dementerenden nog kunnen en 
willen, zich in hen te verplaat
sen, hun gevoelens en behoef
ten te verwoorden en posi tief 
te labelen. Raad ze af kennis 
en feiten te 'overhoren . Advi
seeI' hen, bijvoorbeeld aan de 
hand van oude foto 's , bij de 
dementerende herinneringen 
en vrije associaties te laten op
kOlllen en daar'over te pratcn. 
Laat delllcntcrenden zoveel 
Illogelijk doen wat zij nog wei 
kunnen. Vermijd zeker in een 
gevorderd . tadium van demen
tie, hen te 'trainen' in wat ze 
eigenlijk niet meer kunnen. 
Naast woorden zijn oogcon
tact, laag en rLlslig stemge
brui k. het spiegelen van bewe
gingen en aanraking (voor zo
ver gewenst) belangrijke com
municatiemiddelen . 

• LlI isteren naar bekende muziek 
en het samen zingen van 'ou
de' liedJes kunnen gemeen
schappelijk activiteiten zijn. 

Voor meer informatie: Stichting Validation. 

teL 055-5789339. 

2 Gedichten: Yvonne Kolk. Mijn eigen 

huis. Utrecht: Ambo, 1982. 
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Jan van Es Prijs 1997 

ijdens de NHG-UHI-Refera
tendag op 30 mei jl. te Rot

terdam vond de uitreiking plaats 
van de Jan van Es Prijs. Deze 
wordt jaarlijks uitgereikt voor de 
beste seriptie van een huisarts in 
opleiding. Onderstaand lieht de 
seleetieeommissie haar keuze toe. 1 

De commissie heeft dit jaar acht 
door de huisartsinstituten genomi
neerde scripties ontvangen, het
geen minder is dan in voorgaande 
jaren. De commissie betreurt het 
geringe aantal inzendingen; zij 
moedigt de instituten aan volgend 
jaar meer scripties in te zenden. 
De teleurstelling over het aantal 
inzendingen nam niet weg dat de 
commissie de acht ingezonden 
scripties met plezier heeft gelezen. 

De tweede prijs is toegekend aan 
A.T.J.M. Baijens voor haar scrip
tie 'Het chalazion: weg van een 

ijdens de Referatendag kon 
de Seksuologie Prijs 1997 

niet worden uitgereikt. De voor
zitter van de seleetieeommissie, 
Jan Moors, gaat in op de aehter
gronden hiervan en roept op tot 
deelname aan de ronde 1998. 1 

De reden dat de prijs dit jaar niet 
kon worden uitgereikt, was dat er 
geen referaten waren ingezonden 
die voldeden aan de criteria. Ken
nelijk zijn seksuologische onder
werpen bij huisarts-onderzoekers 
niet erg in trek. Dit is volgens 
ons, de leden van de Vaste Com
missie Seksuologie in de huis
artspraktijk, ten onrechte. 
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prik'. Zij voerde een literatuur
studie uit naar een in Nederland 
onbekende behandelvorm van het 
chalazion, namelijk de intralesio
nale injectie met corticosteroYden. 
De resultaten van injectietherapie 
komen overeen met die van 
chirurgische therapie. 
De commissie yond het een zeer 
praktische scriptie over een 'klein' 
huisartsgeneeskundig onderwerp. 
Het beschreven stappenplan is 
voor iedere huisarts uitvoerbaar. 

De eerste prijs, bestaande uit een 
door Jos Reniers gemaakte leg
penning met de beeltenis van Jan 
van Es en een bedrag van duizend 
gulden, ging naar R.L.P. Ritz voor 
zijn scriptie 'Implementatie van de 
NHG-Standaard Oogheelkundige 
diagnostiek'. Ritz onderzocht de 
in een peri ode van zes maanden 
door de huisartsen in een gezond
heidscentrum naar de oogarts 

Seksuologie Prijs 1997 
en 1998 

Uit epidemiologisch onderzoek 
blijkt immers dat in een norm
praktijk ten minste honderd men
sen met ernstige seksuele proble
men te kampen hebben. Er is dus 
volop gelegenheid om patientge
bonden onderzoek te doen. 

Wij nodigen voor de ronde 1998 
aIle onderzoekers, ook huisartsen 
die niet aan een instituut zijn ver
bonden, uit hun resultaten van een 
seksuologische studie in te zen
den. Er is een bescheiden bedrag 
beschikbaar om onderzoekers te 
helpen bij het opzetten, uitvoeren 
en bewerken van hun onderzoek. 
De hoogleraren vragen we nog-

verwezen patienten (69 van de 248 
patienten met oogklachten). Hij 
voerde bij deze verwezen patien
ten nogmaals het oogheelkundig 
onderzoek uit. Bij 75% van hen 
bleek het onvolledig te zijn ge
daan. Aan de hand van de criteria 
van de oogheelkundige standaard, 
was er voor twintig patienten 
(32%) geen reden voor verwijzing. 
De commissie roemt het uitge
voerde onderzoek, de simpele 
opzet en de overzichtelijke 
presentatie. 

Namens de selectiecommissie, 
Meike Bruinsma, huisarts 

De selectiecommissie bestond uit Aty van 

Aarnhem namens het Algemeen Bestuur van 

het NHG. Nettie Blankenstein namens de 

NHG-Commissie Wetenschappelijk Onder

zoek, en Meike Bruinsma namens de NHG

Adviesraad Standaarden. 

maals de aandacht te vestigen op 
het bestaan van de prijs. 
De winnaar van de Seksuologie 
Prijs 1998 wordt beloond met een 
speciaal ontworpen sculptuur en 
een geldbedrag. 

Namens de commissie, Jan Moors, 
huisarts/seksuoloog-NVVS 

Nadere informatie kan worden verkregen bij 

dr. Jan P.e. Moors, Debussylaan 3, 5242 HH 

Rosmalen. Tel. 073-5213456/Fax 073-

5220171. Bij hem is onder meer een lijst aan 

te vragen van de meest gepresenteerde sek

suele problemen in de huisartspraktijk. 
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Afronding Supervisie-opleiding 
Twaalf huisartsen ontvingen op 30 
mei jl. in een feestelijke sfeer het 
diploma van de NHG-Huisarts-su
pervisorenopleiding. 
Onder begeleiding van Wiljo 
Brenninkmeijer en Ria Wijdeven 
hadden zij zich vanaf 1994 voor
bereid op een loopbaan als huis
arts-supervisor, te combineren met 
de uitoefening van het huisartsvak. 
Voordat elk van de twaalf op per
soonlijke wijze door de begeleid
sters werd toegesproken, waren er 
korte toespraken van Maarten 
Klomp, lid van het Dagelijks Be
stuur van het NHG, en Louis van 
Kessel, die tijdens de cursus 
supervisie-over -supervisie gaf. 

Supervisie 

Wiljo Brenninkmeijer nam af
scheid als docente, na de cursus 
tweemaal drie jaar te hebben 
geleid. 

NHG-directeur Hans van der Voort dankt Wiljo 

Brenninkmeijer (m.) en Ria Wijdeven (r.) 

Vaste Commissie Supervisie 
Maarten Klomp kon bevestigen 
dat het NHG-Bestuur, had inge
stemd met de ins telling van een 
Vaste Commissie Supervisie, 
onder voorzitterschap van Wiljo 
Brenninkmeijer. In het september
nummer van het NHG-katern 
komt een interview met haar. 

Start derde cursus 
In maart 1998 start de derde 
driejarige cursus voor huisarts
supervisor. Men kan zich nog tot 
1 augustus a.s. opgeven bij de 
NHG-Afdeling Deskundigheids
bevordering, tel. 030-2881700. 

(RH) 

Officiele overhandiging 
DKB-pakket IHuisarts en vluchtelingl 
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erder werd al de verschijning 
aangekondigd van het 

NHG/LHV -Deskundigheidsbe
vorderingspakket Huisarts en 
vluchteling. 
Bij dit pakket is extra aandacht 
gegeven aan de implementatie in 
de beroepsgroep. Onderdeel hier
van vormde de officiele overhan
diging van het pakket aan de 
voorzitter van de LHV, Jan Ber
gen, en aan NHG-bestuurslid 
Maarten Klomp. Dit gebeurde 
door mevrouw L.H.M. van Willi
gen, medisch directeur van de 
Stichting Pharos, het Steunpunt 
Gezondheidszorg Vluchtelingen. 
Behalve vertegenwoordigers van 
de participerende instellingen -
naast NHG, LHV en Pharos ook 
de Stichting ICODO, Informatie
en Coordinatieorgaan Dienstverle-

ning Oorlogsgetroffe
nen - was er ook een 
aantal genodigden bij 
de overhandiging aan
wezig. 

Tijdens de afsluitende 
discussie werd gewe
zen op een aantal bij
zondere wegen waar
langs de implementatie 
van dit DKB-pakket zal 
worden bevorderd. Zo Mw. L.H.M. van Willigen overhandigt het DKB-Pakket aan 

Jan Bergen (r.) en Maarten Klomp (I.) is het voor lokale on
derwijsgevers mogelijk bij Pharos 
en ICODO consulenten aan te vra
gen, die ondersteuning kunnen 
geven bij de uitvoering van een 
cursus. De LHV heeft in het kader 
van haar project Asielzoekers de 
mogelijkheid om ondersteuning 
aan onderwijsgevers te bieden. 

V oor nadere informatie over het 
DKB-pakket kunt u terecht bij 
Evert Bloemen, arts, Stichting Pha
ros, tel. 030-2349800, of bij Ron 
Helsloot, coordinator van de NHG
Afdeling Deskundigheidsbevor
dering, tel. 030-2881700. 
(RH) 
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De Ge'info rm eerde Hu isa rts : 
Verslag van de enquete 

c Oe"infonncerd~ Hu i .~lIrts 

(DGH) is een geaUlOm:!lj~ 
seerd ]ileratllurzoeksysteem voor 
de huisarts. dat door het NHO en 
de uitgever Bohn Stanell Vun 
Loghum 1V0rdi vervaardigd. 
Eind 1996 i~ aan 1250 gebruikers 
van DG H een enquCte versltlurd. 
Doel him'van was hun levreden
heid en wensen Ie inventariseren. 
De respons bedroeg ongeveer 
50t;}. Ruirn 93% vall de respon
dcnlen i~ hu isarls: andere rcspon
denten Lijn onder andere haio·s, 
apOlhekers en rnedewcrkers vnn 
h u i sa !"lsi nsti t llIen. 
Oevraagd naar de levredenheid 
met DO H. gecfl bijna 90% hel 
product een voldoendc. Meer dan 
driekwart van de gebntikers is van 
mening dat er voldoende tijd-

iljoenen NHG-Palienten
folders hebbcn hun weg 

gevonden naar de huisartspraklijk. 
Ondertussen \'erandert de sland 
van de welen~chap. De palienlcn
folders zijn een goed middd om 
1'001' de patient relevante conse
quenlies door Ie geven. 

Het is Illede 0111 die reden dal hel 
NHO een zorgvuldige aClualise
Tingsprm;edure heen inge~leld. 
Jaarlijks worden de folders loege
sluurd aan 35 deskundigen. Elke 
dc:,kund ige beoordeell een of 
Iwee folders op basis vall relevan
Ie rccenle publicaties. Met dal 
cO!11menlaar en de vergeJijkingen 
mel de in de aelllaliseringsperiode 
uilgckomcn slandaarden over 
somrnige folderonderwcrpcn wer-

HUISARTS EN WETENSCHAP 1997; 40(8) 

~("hrinen ill DO H zijll opgenomen 
ell dut het progralllillu geillakkelijk 
in hel gebruik i:;;. 
1·lel Geneesmiddelcnbullelin. hel 
Vaderneeurn en Huisarts en We
tenschap blijkcn hel rneesllC 
word~n gewullrdeerd. 

Twee punten zijn voor verbelering 
vatbaar: 
Men is vall melling dal de S<lmen
vatlingell inhoudelijk onvoldoende 
zijn: er bestaal een duidclijke bc
hoehe aan meeT zogenaamd lees
vervangelldc s:lmellvaltingen. Oat 
dczc hierdoor langer worden, 
vindl rui m 90% van de responden
len niel bezwaarlijk. 
Dc Irefw()ordenlijsl blijkl ol1vol
doendc :wn de behoefte Ie vol
doell. Er is gekozcn voor een 

Actualisering 
NHG-Patientenfolders 

den de folders reeds cenmaal eer~ 
der bijgesleld. Illmiddeis wordt 
<I:m een derde druk gewerkl. 

In de eersle aCIU:tliseringsrondc 
waren de vcrandcrillgen voorna
mclijk Ickslucel. In de huidige 
ronde 'l.ijn Iwee folders ook inhou
dclijk bijgeslcld. In ·Een inseclen
sleek' (Ilr. 19) is hel 'onderdecl' 
IckenbecI aangepa~t. Dc nadruk i:;; 
kOlllen Ie liggcn op hel snel vel"
wijderen van de leek en Illinder op 
het Ie gebruikcn in:;;lrulllent. Dc li
leratttur geeft niet aan of een pin 
eel elTect iever/preventiever werkl 
dan de eigen vinger~. 

HCI mcesl grondig hcrzien is · Hy
perve11lihltic· (nT. 29). Hierin 
wordt de klacht geplaalsl ill hel 

beperkle lij~L 20 kunnen a~lIll<l 
en COPD bijvoorbecld aileen 
onder CARA worden gevollden: 
s:ullellgesleldc woorden k01l1en 
:tHeen afzolldcrlijk voor: bij
v\lorbccld borst cn kanker in 
plu:lts van borslkanker. 

Er worden initiatieven onlwik
keld om aan deze wensen I"1I1l de 
gebruikers legell10ct Ie kOlllen. 
Vom meer infonnatie O\'cr DG H 
klint 1I zich wenden tOl de uilge· 
vcr Bohn Sla!lcu Van Loghlllll 
Ie HOlllen. tel. 030-639571 I. 

Ruud Gebel. huisa!"ls-swnid 
Au\ol11aliseri I1g 

kader van de dit jaar uilgekornen 
NHG-Standaard Angslsloornis
sen. Hypcrveillilulie wordt nu bc
schrcven llls cen angstsymptoolll 
te midden van andere angstsymp
lomen ill:, hankloppingen. be· 
klcmll1ing en duizelingen. Hypcr
vcmilali e wo rdt niet meeT gezien 
als de oor/.aak van al deze andcre 
symplOl1\cn. 

Voor de folders Een in~eclellslcek 
en Hypcrvent ilatie geldt nu dus 
exIra dal hel belallgrijk is le door 
IC nClllen voor u ze in hel rek doet. 

Roy Bcijaer1. huisarts·Slanid 
Pal i c n ten voorl ieh t i ng 

'" 
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f!lG 1997 OVER OUDEREN 

Interview met drie leden van de 
Congrescommissie 

rie leden van de Congres
commissie vertellen enthou

siast over het NHG-Congres met 
als thema 'Huisarts en ouderen', 
dat op 28 november plaatsvindt in 
de RAI te Amsterdam. 

10han Schel
lekens, con
gresvoorzitter 
en huisarts te 
Oosterhout 
(Gld): 'Het 
merendeel 
van de, in 
aantal toene
mende, groep 
65-plussers is 

gezond. Oat zien we in de discussie 
over de vergrijzing vaak over het 
hoofd. De commissie koos daarom 
als congrestitel "Gezond en weI" .' 
'Gezond zijn en blijven is ook voor 
ouderen een thema. In twee "con
gresstraten" aandacht aan preventie 
en aan het systematisch aanpakken 
van chronische ziekten' , vervolgt 

Bente Felix, 
huisarts te 
Vught. 'Bij 
preventie heb
ben we geko
zen voor hart
en vaatziek
ten, omdat dit 
cluster ge
schikt is om 
de zinvolheid 
van een syste

matische en preventieve benade
ring van ouderen in de huisarts
praktijk aan te tonen. 
Wat de chronisch zieken betreft, 
geeft het geen pas ouderen met een 
fatalistische instelling tegemoet te 
treden. Ook bij een tachtigjarige 
met diabetes is het normaal dat de 
huisarts een te hoge bloedsuiker-

waarde corrigeert en niet afdoet 
met: "Op uw leeftijd is dat niet zo 
erg." Door oog te hebben voor de 
kwaliteit van leven op latere leef
tijd kunnen huisartsen belangrijk 
bijdragen aan het welbevinden 
van ouderen. ' 

Beeldvorming speelt volgens Hen
riette van der Horst, huisarts te 

Utrecht, een 
grote rol als 
het om ouder
dom gaat. 
'De gevolgen 
daarvan stel
len we onder 
andere aan de 
orde in een 
congresstraat 
gericht op 
seksespeci

fieke aspecten. Het geslacht van 
patient en hulpverlener leidt tot 
verschillen in ziekte, ziektebele
ving en hulpverlening. We gaan 
ook in op wat het betekent dat 
steeds meer vrouwen kiezen voor 
het beroep van huisarts.' 

'Gelet op de terugval van functies 
als horen en zien, met grote gevol
gen voor het maatschappelijke 
functioneren, zal er uitgebreid de 
gelegenheid zijn om een groot 
aantal praktische vaardigheden te 
trainen', aldus Bente Felix. 

Dit keer geen aandacht voor zware 
onderwerpen als euthanasie, pal
liatieve zorg en stervensbegelei
ding? 10han Schellekens: 'Die ko
men weI aan de orde, maar we leg
gen er expres niet het accent op. 
Ze hebben al zoveel media-aan
dacht, dat de dagelijkse zorg van 
huisartsen voor nog gezonde oude
ren erbij in de schaduw staat.' (JZ) 

Colofon 

Het HG-katern is een uitgave 
van het HG-Bureau. 
Het ver chijnt 13 x per jaar, als 
onderdeel van Huisarls en 
Wetenschap. 

Redactie 
Han. van der Voort. 

dir cteur, 
lIoorziller 

Ron Hel loot, 
coordinator Afdeli ng 
Deskundigheidsbevordering, 
secreraris 

Maarten Klomp. 
huisart , DB-lid. 
lid 

Frans Meulenberg, 
coordinator Afdeling 
Standaardenontwikkeling, 
lid 

Han van Overbeeke, 
coordinator Afdeling 
Praktijkvoering & Preventie, 
lid 

los Zandvliet, 
directiesecretari , 
lid 

Medewerker 
100 t Visser, 

journalist 
Opmaak 

Lucas Renckens 

Redactiesecretariaat 
Ron Helsloot 
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