
J .. , , • 

Visies, plannen, producten en mensen 

Is dat duidelijk? 

Omdat onze kinderen van hun 
ouders zo nodig mocsten voldocn 
aan de cisen van de prestatiemaat
schappij, deed cen kortc skivakan
tie onze lienjarige zoon nn Ihuis
kOlllst op de ondel7.oekbank van de 
traummoloog belanden, Opcrcrcn 
leek hem het enigj uisle. 

Wat hij dan predes ging doen, wil
den wij mondig weten, M:mr hij 
vond dut hij dat al voldocnde duj
dc!ij k had uilgelcgd, Of hij daar
nIce doelde op die razendsnelle 
manoeuvre a la Hans Kazllll mel 
dOli kniemodelletje en d:!1 ijzer
draadjc. hielden wij nog cigentijds 
vol. M:!Olr omdat uitleggen geen 
I.in heef! als de ander cr niel met 
z 'n hoofd bij is, mecndc hij cr 
goed aan te doen het hicrbij te 
laten. Waarna wij onze :£Oon, ou
dcrwets en bijbels, ovcrdroegen 
Olll te latcn gesclen en onze handen 
in onschu ld wasten .. 

Het mediseh 'handwerk' . met 
n;l me in de eerste lij n. beslaat 
gocddeels uil uilleggen, instruercn 
en voorlichlen. Aan de kenn is 
daarover en de vuardighcid daarin 
wordl dcsondanks niet cvenredig 
vcel ~llll1dac ht geschonken. De 
NHG-Redactie Voorl ichling ont
wikkcll nultig voorlichtingsmalc
riaa] voor in de wachtkamer en in 
de spreekkamer (zie elders in dit 
katcm). Oat is moDi meegcnomen. 
miUlr voorl iehlen is meer. Gelukkig 
is er cen snelle en goedkope toelS 
op de kwalitci t erV:1n: aileen als de 
ander de uitlcg in eigen woorden 
kan herhalen. is het ge lukt! 

Hal/,f \ '(111 de/' Voo /'/, 

dif ectellf 

HUISARTS EN WETENSCHAP 1997; 40(6) 

In dit NHG·kalcrn 

1 Voorlichting tijdens het spreekuur 

2 

3 

4 

5 

In 1995 zag een seric van vcenig NHG-Palicmcnfolders voor de wacbl
kamer hel lieht. Naast deze !\ueeesvolle serie bleek er oak behocft e aan 
v()orlichlingsmatcriaal dat nauwer aanslui t bij hel ind ividue lc consu lt. 
In d it nummcr wordl informal ie gegeven over de eonsultondcrstcunende 
'palicmenbrieven' die het NHG momcnteel ontwikkclt. 

Bijdragen NHG-Congres 1996 
In een ailll ial numrners van het katern wordl aandachl beSleed aan bijdragcll 
die Lijn geleverd aan het NHG-Jubileu meongres 'Boeiend of gebocid'. dill 
op 29 november 1996 plarnsvolld. 
Ditmaal is 'Pat;cntenvoorlichti ng' aan de beurt, met handreikingen a:1Il de 
huisarts uil de workshop ' Hoe komt het d:1I ze noo;1 doen wat ik zegT . 

Vuistregels bij ·chronische moeheid" 
Op venock van de mi nister van VWS boog een wcrkgroep zich hel afgclo
pen jaar over het problecm van langdurige, lichamelijk onverklaarde moe· 
heidsklachten, oftewcl de k1:1chten die worden gegroepeerd onder de noc
mer 'Chronisehe vermocidheid-syndroolTl ' (CVS). De aanbevelingen uit hel 
rapport van de werkgroep worden weergegeven. 

DKB-pakket Huisarts en vluchteling 
Bij de NHG-Ardcling Deskundigheidsbcvorderi ng is weer cell 'cxtern' 
naseholingspakkcl verschenen, Kenmerkend hiera<lIl is da! het niet op cell 
NHG-Slandaard is gcbaseerd, maar dat hel andenijds ccn onderwerp betrcft 
dat van grool (aetuec!) belang voor de huisartspraktijk word! geach!. 
De auteurs zijn mcdewcrkcrs van de slichtingcn Pharos en ICODO, 

Interview met Annet Wind 
Dr. Annel Wind, hui sarts te Alkrn:t;lr, is een van de velc NHG· lcdcll die 
'namens het NHG' declnemen aan externe adviesr:tden. (conscnsus)werk
groepcn of begeleidingscommissies, Zij is lid vun de CBO-consensuswerk
gToep 'Diagnostiek bij hel dementicsyndroom'. 

Reetifieatie 
In het maartllummcr (Huisarts Wei 1997: 40(3): 137) Slond een artikc l 
over omgaan mel wClcnschappclijkc lilcratuur. Een van de lips hierin 
was aileen tijdsc hrihen te kiezen waarbij 'pccr-rev iew' plnatsvindl. 
NaaT ons is gebleken, is oak het Tijdschrift voor Hui s:trtsgeneeskunde. 
andcrs dan door ons a:mgegeven. een ' peer-reviewed' blad. (R H) 
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AKTIJKVOERING & PREVENTIE 

e NHG-Patientenfolders 
voorzien, getuige de continue 

nabestellingen, in een behoefte. 
Daamaast blijkt er vraag naar 
voorlichtingsmateriaal dat nauwer 
aansluit bij het individuele consult. 
De NHG-sectie Patientenvoorlich
ting is, samen met de Redactie 
V oorlichting, hard aan de slag met 
de ontwikkeling van een volgend 
voorlichtingsproduct: de NHG-Pa
tientenbrief. Waar de patientenfol
ders bedoeld zijn om de patient -
zonder tussenkomst van de huis
arts - te informeren over veelal 
self-limiting aandoeningen (bij
voorbeeld hoesten), kan de patien
tenbrief het huisartsconsult onder
steunen door het besprokene (bij
voorbeeld over astma) nog eens op 
een rijtje te zetten. 

Voorlichting 
tijdens het spreekuur 

Belang van voorlichting 
Het geven van voorlichting is een 
van de centrale taken van de huis
arts. In elk consult worden advie
zen en instructies gegeven. Die 
voorlichting heeft zowel curatieve 
als preventieve doelen en is erop 
gericht om enerzijds het hers tel te 
bevorderen en anderzijds te voor
komen dat klachten in de toekomst 
opnieuw optreden. Een goede 
voorlichting draagt bij aan meer 
kennis van de patient over zijn of 
haar aandoening, een beter opvol
gen van adviezen en voorschriften 
van de huisarts (therapietrouw) en 
een grotere tevredenheid over de 
geboden hulp. 
Een belangrijke stimulans voor 
goede voorlichting komt van de, in 
1995 in werking getreden, Wet op 

de Geneeskundige Behandelings
overeenkomst (WGBO), waarin is 
vastgelegd dat een arts zijn patien
ten steeds terdege en desgewenst 
ook schriftelijk dient te informeren 
over de mogelijke gevolgen van 
onderzoek en behandeling. 

Effecten van voorlichting 
Goede patientenvoorlichting he eft 
een positief effect op onder andere 
therapietrouw, angst, ziekenhuis
opnamen, ligduur, zelfzorg en ge
zondheid. De poortwachtersfunctie 
van de huisarts vraagt nog eens ex
tra om een begrijpelijke uitleg. 
Patienten zullen adviezen en voor
schriften beter opvolgen en meer 
begrip ervoor hebben dat zij niet 
worden behandeld, geen medicij
nen krijgen voorgeschreven of niet 
worden verwezen, wanneer de re
denen daarvoor zorgvuldig zijn 
uitgelegd. 
De huisarts is - door zijn/haar ver
trouwensrelatie - bij uitstek degene 
die onnodige medicatie kan voor
komen en een betere compliance 
en een gepast gebruik van 
voorzieningen kan bewerkstelli
gen. Het is daarom van belang dat 
een vitaal consultonderdeel als pa
tientenvoorlichting meer aandacht 
krijgt en ook met 'hulpmiddelen' 
wordt ondersteund. 

V oorlichting in de huisartspraktijk 
Hoewel huisartsen, zij het vaak 
onbewust, vee 1 voorlichting geven, 
blijkt uit onderzoek dat veel van de 
informatie die patienten nodig heb
ben, niet op de juiste wijze wordt 
gegeven. 

Overdracht 
Meer dan eenderde van de patien
ten is ontevreden over de uitleg die 
zij van huisartsen krijgen, en onge-
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Allen hui arts 

veer de helft van de informatie die 
door artsen wordt gegeven, wordt 
door patienten niet goed begrepen. 
Onmiddellijk na het consult kun
nen patienten meer dan de helft 
van de verstrekte informatie niet 
reproduceren. Een groot deel van 
de door de huisarts gegeven advie
zen, varierend van 25 tot 80%, 
wordt niet of niet correct 
opgevolgd. 

Inhoud 
Huisartsen informeren de patient 
meestal over resultaten van onder
zoek en over wat er aan de hand is. 
En zij benadrukken het belang van 
controle en vervolgconsulten bij 
chronische ziekten. Maar achter
wege blijven vaak de bespreking 
van het be loop en de prognose, het 
geven van concrete voorschriften, 
en het bespreken van zelfzorg
mogelijkheden en therapietrouw. 
De voorlichting sluit over het alge
meen weinig aan bij de situatie 
van de patient. 

Maatschappelijk belang 
Het beroep dat op de gezondheids
zorg wordt gedaan kan door de 
huisarts scherper worden gestruc
tureerd, maar hij of zij heeft daar
bij weI het goede gereedschap no
dig. Het uitvoeren van een breed 
takenpakket, het afremmen van 
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oneigenlijke zorgvraag en het rela
tiveren van door media getndu
ceerde angst voor ernstige aandoe
ningen zijn taken waarbij voor
lichtingsmateriaal een essentieel 
hulpmiddel is. 

NHG-Patientenbrief 
Wanneer de patient op consult 
komt, zal er vaak behoefte zijn aan 
specifieke informatie. Hier ligt het 
belang van de NHG-Patienten
brief. Het doel ervan is het onder
steunen van de mondeling door de 
huisarts verstrekte informatie. 
Schriftelijk voorlichtingsmateriaal 
draagt ertoe bij dat de informatie 
die tijdens het consult wordt 
gegeven, beter beklijft. De patien
tenbrief herhaalt bepaalde aspec
ten die tijdens het consult zijn 
besproken. De patient kan de brief 
thuis nog eens rustig nalezen en 
desgewenst ook met anderen be
spreken. Bij een volgend contact 
kan de patient op het onderwerp 
terugkomen, met de tekst als on
derlegger. Het is de bedoeling 
meer inzicht te geven in de klacht, 
de invloed van (niet-)medicamen
teuze maatregelen duidelijk te ma
ken, uit te leggen wat de patient er 
zelf aan kan doen en wat wei of 
niet van de huisarts kan worden 
verwacht. Hierdoor kunnen onno
dige onzekerheid en irreele ver
wachtingen worden tegengegaan 
en kan het vertrouwen in het eigen 
kunnen worden versterkt. 

Leidraad voor de huisarts 
De teksten worden geschreven 
voor de huisartspraktijk en door 
huisartsen, onafhankelijk van 
commerciele of categorale organi
saties. De inhoud sluit aan op 
NHG-Standaarden en andere 
NHG-producten, zoals DKB-pak-

ketten, DKB-cahiers, NHG-Tele
foonkaarten voor de praktijkassis
tente en NHG-Patientenfolders. 
Doordat deze producten naar el
kaar verwijzen, ontstaat er een 
consistente boodschap. 

De inhoud en indeling van de pa
tientenbrief kan voor de huisarts 
als leidraad dienen bij de monde
linge voorlichting tijdens het 
consult. 
Een bijkomend voordeel is dat de 
voorlichting van verschillende 
huisartsen, bijvoorbeeld binnen 
een groepspraktijk of hagro, eens
luidend is. Tevens mag worden 
verwacht dat het aspect voorlich
ting - vorm zowel als inhoud -
meer aandacht van de huisarts zal 
krijgen. 

Enquete 
Voordat de sec tie Patientenvoor
lichting een start maakte met de 
productie van patientenbrieven, 
wilde zij via een enquete inventa
riseren of huisartsen behoefte heb
ben aan consultondersteunend 
voorlichtingsmateriaal. Daarbij 
waren de centrale vragen: is er be
hoefte aan schriftelijk voorlich
tingsmateriaal in de spreekkamer 
en welke onderwerpen hebben de 
meeste prioriteit? 
In maart 1996 is aan een steek
proef van honderd huisartsen een 
enqueteformulier gestuurd; 54 
huisartsen hebben gereageerd. 
Hiervan gaven er 53 aan behoefte 
te hebben aan goed gestructureerd, 
bij het consult aansluitend schrif
telijk voorlichtingmateriaal. Tien 
huisartsen gaven de voorkeur aan 
'patientenbrieven' op papier, 28 
had den ze graag zowel op diskette 
als op papier en 14 aIleen op dis
kette. 
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Bij de planning van onderwerpen 
voor patientenbrieven zal onder 
meer met de opgegeven voor
keursonderwerpen (zie het kader) 
rekening worden gehouden. 

V oorlichtingspakket 

276 

Per geselecteerd onderwerp wordt 
bepaald of daarover een brief of 
een pakket van meerdere patien
tenbrieven wordt geschreven. Ie
dere brief behandelt meestal een 
aspect van dat onderwerp. Zo zit
ten er bijvoorbeeld in het voor
lichtingspakket Astma bij kinde
ren de patientenbrieven Astma bij 
het kind, Astma en allergie, Huis
stofmijt, Piekstroommeting en In
halatiemedicatie. Kleine onder
werpen worden in een brief be
handeld. 
Iedere brief vormt een opzichzelf
staande eenheid en kan onafhan
kelijk van de andere brieven over 
dat onderwerp worden verstrekt, 
gelezen en begrepen. 
Een patientenbrief beslaat over 
het algemeen niet meer dan een 
A4-vel. Hierop wordt in compac
te, heldere rubrieken de kern van 
het probleem op zodanige wijze 
beschreven dat de patient er con
creet steun aan heeft. 
Het uiteindelijke streven is om de 
patientenbrieven te integreren in 
het HIS. Dit is echter pas op de 
langere termijn haalbaar. Daarom 
zullen de patientenbrieven in eer
ste instantie in papieren vorm 
worden uitgegeven en later op 
diskette, bij voorkeur gelntegreerd 
in (de P-module van) het HIS. 
Deze vorm van voorlichting werkt 
het best wanneer de huisarts 
slechts een patientenbrief per con
sult meegeeft. Daarbij dient hij of 
zij zich steeds te realiseren dat de 

Uit de enqllclc kwamen de volgende twintig voorkellrsonderwcrpcn nilar voren: 

I. Astma bij kindcren 
2. Hypcrvcnlilatic 
3. Lage-rugpijn 
4. Prikkel bare darm 
5. CARA 
6. Diabetes 
7. Angina pectori 
8. Chroni che moeheid 
9. Cholesterol 
10. Bedplassen/plaswekker 

Pilot 

brief bedoeld is ter ondersteuning 
en niet ter vervanging van de 
mondelinge voorlichting in het 
consult. 

In het najaar van 1996 had de sec
tie Patientenvoorlichting 23 
NHG-Patientenbrieven samenge
steld met de volgende hoofdon
derwerpen: Astma bij kinderen, 
Maagklachten, Vaginale afschei
ding en Urine-incontinentie met 
elk vier a vijf brieven. Daarnaast 
is er een vijftallosse patienten
brieven, te weten: Hyperventila
tie, Prikkelbare darm, Sterilisatie 
van de man, Sterilisatie van de 
vrouw en Bloedverlies bij zwan
gerschap. 

Als vervolg op de enquete wordt 
een pilotstudie gedaan waarin ge
durende twee maanden wordt on
derzocht of de brieven in de huidi
ge vorm voorzien in de gesignal
eerde behoefte en of ze bruikbaar 
zijn tijdens het consult. Voor de 
pilot waren twintig huisartsen no
dig. Huisartsen die de NHG-stand 

11. Kinderen met koons 
12. Allergische/hyperrcacticvc rhinitis 
13. Leren ont ·pannell 
14. Depre ie 
15. Bemoeilijkte mictie 
16. Overgang 
17. Hoge bJoeddruk 
18. Diarree 
19. Whiplash 
20. Vaginale afsch iding 

tijdens het afgelopen NHG-Con
gres bezochten, hadden grote be
langstelling voor de kleurige pi
lotmap. Er schreven zich maar 
liefst zeventig huisartsen in voor 
de pilot. Hiervan werden er twin
tig aangeschreven. 
Aan het eind van de onderzoeks
periode Ganuari-maart 1997) heb
ben de dee1nemende huisartsen 
een evaluatieformulier ingevuld. 
De eerste resultaten geven aan dat 
de brieven inderdaad in een be
hoefte voorzien. De definitieve re
sultaten zullen binnenkort worden 
gepubliceerd. 

Roy Beijaert, huisarts-staflid 
Patientenvoorlichting, 
dr. Ton Drenthen, stafmedewerker 
Patientenvoorlichting, 

beiden medewerkers van de 
NHG-Afdeling Prakijkvoering & 
Preventie 
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BIJDRAGEN NHG-CONGRES 1996 

I Hoe komt het dat ze nooit doen wat ik zeg?' 

nkele onderdelen van het 
NHG-Jubileumcongres 1996 

'Boeiend of geboeid' hadden pa
tientenvoorlichting als onderwerp. 
De handreikingen die de deelne
mende huisartsen tijdens deze 
congresonderdelen kregen, zijn re
levant genoeg om aan een breder 
publiek voor te leggen. 

Tijdens de workshop 'Hoe komt 
het dat ze nooit doen wat ik zeg?' 
gaven mw. T. Toemen en J. Ac
kermans, huisartsen te Eindhoven 
en Best, een aantal redenen waar
om patienten niet aJtijd de advie
zen van de huisarts opvolgen. 
Op basis hiervan kwamen ze tot 
meerdere handreikingen voor de 
huisarts op het vlak van voorlich
ting. 

• Dokters willen vaak te veel te 
snel vertellen en patienten zeg
gen meestal niet dat ze het niet 
begrijpen. En de stelligheid 
waarmee dokters van alles 
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beweren, is vaak groter dan het 
waarheidsgehaJte. 
Kwalitatief goed is die infor
matie die kort en duidelijk 
wordt gegeven, aldus de spre
kers. De huisarts dient minder 
(onzin) te vertellen. 
Om dit te bereiken moet de 
huisarts eerst nagaan aan welke 
informatie of adviezen de pa
tient behoefte heeft en ook voor 
zichzelf weten welke informatie 
hij of zij wil overbrengen. Daar
na dient de huisarts de infor
matie in begrijpelijke bewoor
dingen over te brengen en te 
checken of de patient het 
gezegde heeft begrepen. 

• Patienten vertellen niet dat ze 
een advies niet hebben opge
volgd. Dertig procent van de 
patienten neemt de voorge
schreven medicijnen niet (goed) 
in en zelfs dokters interpreteren 
het advies 'Doe rustig aan' als 
'Ik kan gewoon doorgaan'. 

Promotie 
Wim Stalman 

Op 1 april jl. verkreeg 
NHG-voorzitter Wim 
Stalman de graad van 
doctor aan de Univer
siteit Utrecht. 

De titel van zijn proef
schrift luidt 'Manage
ment of sinusitis-like 
complaints in general 
practice' . 

Het is derhalve zaak om haal
bare adviezen te geven en na te 
gaan wat de patient wil en kan. 

Dit kan door: 
- tijdens het consult de knel

punten te benoemen; 
- samen met de patient naar 

oplossingen te zoeken; 
- nooit meer dan twee tot drie 

adviezen tegelijk te geven. 

• De sprekers waarschuwden ook 
voor het geven van 'open 
deur' -adviezen. 

• Zij raadden huisartsen aan meer 
gebruik te maken van minder 
folders. Het is zinvol eens een 
frisse wind te laten waaien door 
het foldermateriaal, de goede 
folders te selecteren en aileen 
deze selectie te gebruiken. 
De huisarts dient voor zichzelf 
het doel te bepalen dat hij of zij 
met elke folder heeft en waar 
de folder zal worden ingezet 
(wachtkamer, spreekkamer, ba
lie). 

• Belangrijk is een goed beheer 
van de folders door de 
assistente. 

• De laatste tip was folders niet 
te gebruiken als middel om van 
patienten verlost te raken, maar 
ter ondersteuning van de 
patient. 

De inleiders vatten het voorgaan
de nog eens in een zin samen: 'Als 
u beter weet wat u zegt, zullen pa
tienten uw adviezen beter opvol
gen en voelt u zich mogeJijk meer 
tevreden over uw werk.' 

(JZ) 
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Vu istregels bij 
6 chronische moeheid' 

p verzoek van de minister 
van VWS boog een werk

groep zich het afgelopen jaar 
over het probleem van langduri
ge, lichamelijk onverklaarde 
moeheidsklachten. Diverse disci
plines participeerden daarin. Ook 
huisartsen waren vertegenwoor
digd: Rikste Hinloopen en Siep 
Thomas namen deel. 

Wat zijn nu de conc1usies van de 
werkgroep? Langdurige, licha
melijk onverklaarde moeheids
klachten vormen een serieus pro
bleem, vooral voor de patient die 
soms ernstige beperkingen er
vaart in het dagelijks functione
reno Veelal worden deze klachten 
gegroepeerd onder de noemer 
'Chronische vermoeidheid-syn
droom' (CVS), dat daarmee een 
louter beschrijvende diagnose is. 
CVS kan in het lichaam namelijk 
niet worden aangetoond. 

Hoewel tot nu toe geen effectie
ve medische behandeling voor 
CVS is gevonden, is het stellen 
van de diagnose voor de huisarts 
van belang omdat het - mits goed 
toegelicht - verdere medicalise
ring kan voorkomen. Herstel van 
CVS is mogelijk, zeker als de pa
tient zich erkend voelt en ertoe 
gebracht kan worden het heft zelf 
in handen te nemen door te leren 
omgaan met de beperkingen. Dit 
laatste is het doel waarop het be
leid van de huisarts moet zijn ge
richt. Het rapport geeft de vol
gende concrete aanbevelingen: 

• De diagnose CVS kan pas 
worden gesteld als klachten 
van extreme vermoeidheid 
minstens zes maanden 
bestaan. 

• In de daaraan voorafgaande pe
riode beperkt de huisarts zich, 
bij afwezigheid van aankno
pingspunten voor andere ziek
ten, tot het uitsluiten van geeste
lijk lijden. Bloedonderzoek kan 
worden beperkt tot wat is ver
meld in de NHG-Standaard 
'Bloedonderzoek' . 

• Specifieke therapeutische inter
venties zijn in de eerste zes 
maanden voor het stellen van de 
diagnose niet zinvol, omdat 80 
tot 85% van de patienten in die 
peri ode herstelt. 

• Zowel in het stadium voor als 
na de diagnosestelling wordt 

Op 10 oktober ]997 vindt het 
7' EMD-symposium plaats. 

Het thema van dit jaar is: Werken 
aall 'rallsl11urale zorg. De nadruk 
zal liggen op de praktische ge
bruikerservaringen. Waar staan de 
huisarts en de specialist nu met 
hel EMD? Hoe verschilt het EMD 
in de hu isartspraklijk met dat in 
de specialistenpraktij k? Hoe, en 
in welke mate. gebruiken hui arts 
en peciali I elektroni che com
mun icatie? Komt Iran muraJe 
wrg al in beeld? 

Yoor informatic, ook ov r bijdra
gen, kunt u ter chI bij de Vak
groep Medisch Informatica van 
de Erasmus Universit it. 

T lefoon: 010-408815 I 
Fax: 010-4088 151 
E-mail: scholt@mi.fgg.eur.nl 

verwijzing naar andere disci
plines gemotiveerd afgeraden. 
Het is in het belang van de pa
tient om een negatieve spiraal 
van valse hoop en ontmoedi
ging te voorkomen. De arts 
neemt de patient serieus in zijn 
of haar klachten waarbij er 
ruimte moet zijn voor de emo
ties die het slechte nieuws dat 
er geen oorzaak voor de klach
ten is te vinden, met zich mee
brengt. Het is belangrijk dat de 
patient gaat inzien dat het geen 
zin heeft de (toch al beperkte) 
energie te blijven steken in het 
zoeken naar oorzaken en be
handelingsmogelijkheden. 

Er valt meer winst te behalen 
door zich te richten op het be
vorderen van de gezondheid. 
Dit laatste kan door het gedo
seerd ondernemen van activi
teiten gekoppeld aan tijd. Aan 
een dergelijke activiteitenop
bouw kan de huisarts in bege
leidende zin bijdragen. 

• Ais de diagnose is gesteld, is 
bevordering van de kwaliteit 
van leven het hoofddoel omdat 
er nog steeds geen behandeling 
mogelijk is. Van alternatieve 
geneeswijzen zijn geen gunsti
ge effecten aangetoond. 

In de loop van dit jaar zal een uit
gebreide samenvatting van het 
rapport verschijnen in het Neder
lands Tijdschrift voor Geneeskun
de. Meer informatie is te vinden 
in de brochure 'Langdurige, licha
melijk onverklaarde moeheids
klachten' van het NIVEL (tel. 
030-2319946). 

(FM) 
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DKB-pakket 
Huisarts en vluchteling 

n de jaren 1992 tim 1995 zijn 
in Nederland 137.579 asiel

aanvragen ingediend. In Neder
land zijn 53 asielzoekerscentra. 
De huisarts wordt dan ook in toe
nemende mate met de asielzoe
kersproblematiek geconfronteerd. 

Dit was reden om aan het onder
werp een NHGILHY -Deskundig
heidsbevorderingspakket te wij
den. Dit 44ste DKB-pakket he eft 
betrekking op de huisartsgenees
kundige zorg aan vluchtelingen in 
het algemeen, met bijzondere aan
dacht voor aspecifieke lichamelij
ke en psychische klachten. Het 
pakket biedt nascholingsmateriaal 
waarmee de huisarts beter wordt 
uitgerust voor vraag- en probleem
verheldering en behandeling. 
Over het onderwerp be staat geen 
NHG-Standaard. Daarom moest 
dit pakket worden gebaseerd op 
Iiteratuur en praktijkervaringen. 
Uitgangspunt bij het onderwijs 
vormen de klachten waarmee 
vluchtelingen zich tot de huisarts 
wenden. 

Het DKB-pakket is een coproduc
tie van NHG, Stichting Pharos, het 
Steunpunt Gezondheidszorg 
Yluchtelingen te Utrecht, en ICO
DO, het Informatie- en Coordi
natieorgaan Dienstverlening Oor
logsgetroffenen. Het grootste dee I 
is geschreven door E. Bloemen, 
arts, medewerker van de Stichting 
Pharos. 

In het pakket wordt ook, beperkt, 
aandacht besteed aan de problema
tiek van oorlogsgetroffenen. Au
teurs van de hierop betrekking 
hebbende delen waren T. de 
Ridder en S. van der Yeen, 
medewerkers van ICODO. 
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Knelpunten 
Met het oog op de nascholing wer
den van belang geacht knelpunten: 
• wat betreft inzicht in de leefwe

reId van vluchtelingen (ervarin
gen in het land van herkomst; 
stressfactoren in Nederland); 

• wat betreft de diagnostiek (rela
tie tussen klachten en traumati
sering, leefwereld en culturele 
achtergrond) ; 

• wat betreft de achtergrond (spe
cifieke aandachtspunten; het 
belang van uitleg; verwijzen en 
samenwerken; praktijk
organisatie ). 

Daarnaast zijn er vaak communi
catieproblemen tussen huisarts en 
vluchteling. 

Op basis van bovenstaande knel
punten zijn onderwijsdoelstellin
gen geformuleerd, die zijn uitge
werkt in de verschillende pro
gramma-onderdelen van het pak
ket (zie het kader) . 

Onderwijs 
Dit pakket biedt mogelijkheden 
voor de samenstelling van een na
scholingsprogramma voor hagro 
of WDH. Yoor de meeste onder
delen wordt samenwerking met 
een inhoudelijk ervaren consulent 
aanbevolen. Pharos beschikt over 
een pool van artsen die op afroep 
als consulent beschikbaar zijn (U 
kunt hierover bell en met E. Bloe
men, 030-2349800.) Deze consu
lenten hebben veel ervaring met 
medische zorg aan asielzoekers en 
kunnen veel praktische aanvullin
gen op de geschreven tekst van het 
DKB-pakket geven. Bovendien 
hebben zij vaak overzicht over de 
lokale, regionale en landelijke 
hulpverleningsmogelijkheden voor 
deze doelgroep en beschikken zij 

over onderwijsmateriaal als 
video's en casus. 
(RH) 
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Interview met 
Annet Wind 

inds februari 1996 neemt 
dr. Annet Wind deel aan de 

CBO-consensuswerkgroep 
'Diagnostiek bij het dementie
syndroom' . Samen met collega 
G.A. de Bruijne vormt zij de huis
artsendelegatie in deze werkgroep, 
waaraan verder twaalf special is
tenverenigingen deelnemen. 
Zij is een van de ongeveer zeven
tig NHG-Ieden die het Genoot
schap extern vertegenwoordigen. 
Annet Wind is gepromoveerd op 
het onderwerp 'Huisartsgenees
kundige diagnostiek bij dementie' 
maakte dee 1 uit van de NHG-Stan
daardenwerkgroep Dementie
syndroom. 

Wat is het belang voor huisartsen dat 
het NRC vertegenwoordigd is in dit 
soort werkgroepen? 

'De uitkomsten van dit soort lan
delijke besprekingen over inhou
delijke kwesties zijn hoe dan ook 
van invloed op het werk van huis
artsen. Daarom is het essentieel de 
stem van de huisartsgeneeskunde 
in dergelijke discussies te laten 
horen. Ik ervaar dit als een hele 
verantwoordelijkheid. 
Bovendien is het goed om kennis 
te nemen van de argumenten en 
standpunten van andere beroeps
groepen. Ais die voor de huisarts
geneeskunde belangwekkend zijn, 
kunnen we ze gebruiken bij de 
actualisering van de NHG-Stan
daard Dementiesyndroom. ' 

Wat is het resultaat van uw deelname 
aan de CBO-consensuswerkgroep ? 
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'De discussies in de werkgroep 
zijn mij erg meegevallen. Gezien 
de samenstelling verwachtte ik dat 
deze vooral een klinisch karakter 
zouden hebben. Maar de werk
groep heeft oog voor de prevalen-

tie binnen de huisartsgeneeskunde 
en voor de huisartsgeneeskundige 
optiek zoals die is neergelegd in 
de NHG-Standaard. En men vindt 
aansluiting bij de huisartsgenees
kunde van belang. 

De werkgroep heeft als opdracht 
de CBO-consensus uit 1988 te 
herzien. Deze consensus richtte 
zich te sterk op het stellen van de 
diagnose om de diagnose. 
We zijn er nu in geslaagd de na
druk te leggen op de zorgaspecten 
en het functioneren van demen
tiepatienten bij de diagnostiek van 
het dementiesyndroom. Hopelijk 
leidt dat ertoe dat de nieuwe con
sensus meer wortels heeft in de 
dagelijkse praktijk en handreikin
gen biedt om ermee aan de slag te 
gaalT.' 

Op de opmerking dat dit toch een 
mooi resultaat is van het laten ho
ren van een huisartsgeneeskundig 
geluid, reageert zij diplomatiek: 
'Zoiets doe je met z'n allen.' 
(JZ) 

Colofon 

Het HG-katern i cen uitgave 
van het HG-Bureau. 
Het cr chijnt 13 x per jaar, als 
onderdecl van Huisa rlS en 
Wctenschap. 
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