
VA. 

Visies, plannen, producten en mensen 

Otmodig naar Beun de Haas?! 

Via rnijn bricvcnbus vicl cen recla
mcwerkje van 'de grole specialist 
op het gebied van de occulle weten
sch:lp' op de mm. Dal deze helpt bij 
'Herde en trouw lussen gchuwden 
en vriendcn', kan nmuurlijk nooil 
kwulId. Ook 'de ollmiddcltijkc IC
mgkccr van cen persoon die II vcr
lalcn heeft· zal II aansprckcn. als II 
!cnrninSle nog niet in preuigcr vcr
vanging heeft voort.ien. Hij ge
draagt zich wei als cen erg auder
weIse dokler uLs hij ook 'genczing 
\an elk fysick of gecstelijk pro
blecm' aanbicdl en daarbij '100 
procenl resultaat' garandccTI. 
Enkelc tclefoonljes Icvcrdcn ~Iccds 
de gespreksloon op. dus de despera
do's wctcn hem Ie vinden. Hij tal 
dan ook wei sncl in hel pakkcl van 
de vcrzckeraars worden opgcno
men. 
Ongetwijfe ld - e n terecht - leert U 

uw patienten dat 'genezing van elk 
fysiek or geestelijk probleem' niet 
Ie krijgen is. Daaruit begrijpt een 
gedeelte kennelijk wei dat het bij u 
niet Ie halen is, maar onvoldocnde 
dat men op het verkeerde spoor zit 
en het ncrgens zal vinden. 
Voorlichlen is ee n kuns!. Tijdem. 
het NHG-Congre:o. 1999 wordl die 
onderwezcn: op 3 december in de 
RAJ. Zet die datum flU in uw agen
da! Een gocd voorgelichte patient 
hccn bij Beun immert:. wci nig IC 

Locken. Tach? 

HelIIs 1'(111 eler \loorl. 
(Iirl'l:lelu NHG 
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De NHG-Standaard Ostaoporose 

Lang verwachl. eindelijk vcrschencn: de NHG-Slandaard OSlcoporose. 
Opvaliend is dal de slandaard afwijkt van cen rapport van de Gezondheidsraad 
over het ondcrwerp. 
In tegensleliing 101 het Gezondheidsraad-ndvics. wordl in de standnard scree
ning op grotc schaal door middel van bOldichtheidsmclingen bij gezonde per
soncn niel :mnbevolen. !loch cen aCl ieve bcnadcring van andere grocpcn mel 
ril>icofactorcn voor osleoporosc dan dicgcnen die conicosteroi"den gebruiken. 
Hel NHG is dug mindcr ruimhanig dan de Gezondheidsraad. Een toclichling. 

N.B. Binncnkorl is cen NHG-Paticntenbricf over O.stcoporosc gereed. Verder 
werkl hct NHG aan een deskundighcidsbevorderingspakket over dit onder
werp. dal in de loop van dil jaar zal veTl;chijnen. 
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3 Rectif icatie NHG-Bouwsteen Reizigersadvise ring 

4 Offi ciele ove rh and iging DKB-pakket 'Ch ronisch 
zieken . Uw zorg?' 
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6 Psychosociale zorg VDa r vl uchtelingen; een huis
artsgeneeskundige specialisatie? 

7 Aanbod Kaderopleiding Huisartsgeneeskunde 

8 Afscheid va n redactiesecretaris H&W, 
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S TA NO A A ROE NON T WI K K ELI N G 

'indelijk is her dall zover: de 
verschijning van de NHG

Srandaard Osteuporose. U trep 
die in dit numlller van Huisarts ell 
Wetenschap aan. 

Onzichtbaar gevaar? 
Terwijl de NHG-Adviesraad Stan
daardenontwikkeli ng aan vankelijk 
oordeelde dat het onderwerp te 
controversieel was om er een 
standaard over te maken, werd dat 
advies later bijgesteld omdat huis
artsen 'in het veld' frequent te 
kennen gaven behoefte te hebben 
aan een richtlijn. De vele tele
foontjes over de materie die ik in 
de afgelopen jaren heb mogen 
ontvangen, hebben duidelijk ge
maakt dat die behoefte niet zozeer 
berust op een duidelijk merkbare 
aanwas van relevante morbiditeit 
in de spreekkamer, als weI op de 
installatie van apparatuur voor 
botdichtheidsmctingen in de regio 
en op de door de fabrikanten van 
etidronaat en alendronaat gei"ni
tieerde nascholingsacti viteiten. 
Beide factoren wekten de indruk 
dat osteoporose een belangrijk on
zichtbaar gevaar betrof waarbij 
het zaak was tijdig maatregelen te 
treffen. Een tweetal missives van 
onze minister bevestigden dit 
slechts. 

Beweeg en eet 
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De NHG-Standaard schetst een 
heel ander beeld. Bij veruit de 
meeste mensen kan worden vol
staan met adviezen inzake Ji
chaamsbeweging, voeding en val
prevelitie; zaken die ook om ande
re redenen de aandacht behoeven 
en daarom tevens behoren tot 
meer algemene gezondheidsvoor
lichting en -opvoeding. 
Preventieve medicamenteuze the-

De NHG-Standaard 
Osteoporose 

rapie met het bisfosfonaat alen
dronaat behoeft volgens de stan
daard aileen te worden overwogen 
bij degenen die reeds een osteopo
rotische fractuur hebben en bij ge
bruikers van orale corticoste
WIden, omdat aileen bij hen het 
uitgangsrisico op een (nieuwe) os
teoporotische fractuur, en in sa
menhang daarmee de kans van het 
individu op baat, voldoende groot 
wordt geacht. 

Zoekcn is zinloos 
De standaard is in diverse opzich
ten opmerkelijk. 
Uit de beperking van het gebruik 
van alendronaat tot de zoeven ge
noemde groepen voigt dat de huis
arts - anders dan in de gangbarc 
richtlijnen over de malerie - niet 
door middel van een uitvoerige 
anamnese en botdichtheidsmetin
gen op zoek hoeft naar andere 
mensen met cen vcrhoogd risico 
op het krijgen van fracturcn ten 
gcvolge van osteoporose. 

Daarnaast valt op dat de keus voor 
gebruik van alendronaat groten
deels aan de patient is gelaten. Oat 
het instellen van een behandeling 
niet medisch geindiceerd wordt 
geacht, bemst op twijfel aan de 
klinische relevantie van het getals
matig belangrijkste effect van het 
middel: het voorkomen van wer
velfracturen. De frequentie van de 
veel belangrijker heupfractuur ligt 
aanmerkelijk lager, zodat de kans 
van de individuele gebruiker van 
alendronaat om de zijne te ontlo
pen eveneens geringer is. Ook de 
beperkte maximale gebruiksduur -
vooralsnog drie jaar - en de onze
kerheid over langetermijneffeeten, 
maakten het uitspreken van een 
medische indicatie ongewenst. 

Opvallend is ten slotte ook dat in 
de standaard geen plaats voor het 
gebruik van oestrogenen of het 
bisfosfonaat etidronaat is inge
ruimd. Langdurig gebruik van oe
strogenen is onveilig gebleken 
daar het gepaard gaal met een ver
hoogde kans op borstkanker; en 
van etidronaat bleek de effectivi
teit niet ondubbelzinnig bewezen. 

Standaard als ijkpunt 
Alles overziend, geeft de stan
daard in meer dan een opzicht 
nieuwe riehting aan het debat 
over osteoporose en kan de ver
schijning ervan aileen reeds am 
die reden als een mijlpaal worden 
besehouwd. 
Vanzelfsprekend betekent de pu
blicatie niet dat aile controverses 
over de materie plotsklaps zijn 
beeindigd. De discrepantie tussen 
de standaard en het vorig jaar ver
schenen rapport over de preventie 
van aan osteoporose gerelateerde 
fracturen van de Gezondheid
heidsraad doet vermoeden dat al
gehele acceptatie van de richtlij
nen uit de standaard nog weI en
kele jaren op zich zal laten 
wachten. 
Maar de toon is gezet! 

Tjerk Wiersma, huisarts-staflid 

NHG-afdeJing 

Standaardenontwikkeling 
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P R·. A K T I J K V 0 E R I N G E N PRE V E N T I 

p vrijdag 8 oktaber vindt in 
De Reehorst te Ede het 

EMD-Sympasium (EMD '99) 
plaats. 
Dit jaar staat het s.vmpasilIIn in 
het teken van kwaliteit. 

Een van de verwachtingen van de 
introductie van automatisering is 
dat die de kwaliteitsverbetering in 
de zorg kan ondersteunen. Hierbij 
kan men zich bijvoorbeeld de vol
gende vragen stellen: 

- Welke praktische gebruikserva
ringen zijn er? 

- Hoe heeft men de kwaliteit van 
de zorg in de eigen praktijk ver
beterd? 

- Levert elektronische communi
catie tussen zorgaanbieders een 
bijdrage aan de kwaliteit van de 
waarneming? 

Call for Papers 
EMD'99 

Informeren huisartsen en 
specialisten elkaar betel' door 
middel van infonnatie- en com
mun icatietechnologie? 
Wat zijn de te verwachten ont
wikkel i ngen? 

De organisatie is in handen van de 
LHV, het NHG, de KNMG, de 
Orde van Medisch Specialisten en 
de vakgroep Medische Informati
ca van de Erasmus Universiteit 
Rotterdam. 

Wij nodigen u graag uit am, wan
neer het thema van dit jaar u aan
spreekt, tijdens het EMD'99 een 
voordracht te houden. De spreek
tijd bedraagt maximaal twintig 
minuten. Ais u belangstelling 
heeft, verzoeken wij u va6r II 
april een samenvatting van maxi
maul 2.000 woorden te sturen aan: 

S ymposi umsecretariaat EMD' 99 
Vakgroep Medische Informatica 
Kamer Ee 2100 
Erasmus Universiteit 
Postbus 1738 
3000 DR Rotterdam 
e-mail: scholte@mi.fgg.eur.nl 

Nadere informatie (de volledige 
tekst van de Call for Papers) is 
beschikbaar op Artsennet: 
www.knmg.nl 

Tjeerd van Althuis, arts-staH id Amo
matisering NHG-afdeJing Praktijk

voering en Preventie 

Rectificatie NHG-Bouwsteen Reizigersadvisering 

In de NHG-Bouwsteen 'Reizigers
advisering in de huisartspraktijk', 
die u in januari ontving als onder
deel van onze mailing, staat een 
storende drukfout. 

Op de laatste bladzijde van Bijlage 
III staat in de tabel 'Wijze van toe
dienen vaccins' bij Tetanus abu
sievelijk als voorkeursweg IC (in
tracutaan) aangegeven. Dit moet 
uiteraard zijn: voorkeursweg IM 
(intramuscu lair). 

Gelieve deze wijziging in de tabel 
aan te brengen. 
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X: voorkellrsweg 

Tetanus 

I 
SC 11M I IC I Veelvoorkomende bijwerkingen 

(algemeen: lijve arm, pijn op plaats van injectie) 

J X I X 
l11ee lal g en; VI. hyp rirnrnuni al iereaclie 
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DES K U N DI G HE I DS BEVOR DE R I N G 

Officiele overhandiging DKB-pakket 
Chronisch zieken. Uw zorg? 

uil handell van NHG-direcreur HaIlS vall der VQorr her NHGILHV-Deskulldigheidsbe
vorderings-(DKB-)pakker 'Chronisch Zieken. Uw zorg?'. 

Het DKB-pakJ;et 'Chronisch Zie
ken, Uw lOrg' is mede dankzij een 
subsidie van het Fonds Chroniseh 
Zieken totstandgekomen. 
Bij de ontwikkeling ervan heeft hel 
NHG samengewerkt mel de Landc
lijke Huisartsen Vereniging (LHV), 
hel Werkverband Organisaties 
Chronisch Zieken (WOCZ) en de 
Stichting Fontys Hogescholen. 
Vcrtcgenwoordigcrs van deze sa
menwerkingspartners waren tijdens 
de feeslelijke lunchbijeenkomst 
aanwezig. 

NHG-direcleur Hans van der Voort 
noemde hel cen belangrijk pakket 
en ook een inleressant pakket, om
dat ervaringsdeskundige palienten 
betrokken zijn geweesl bij de ont· 
wikkeling crvan. Door de WOCZ 
speciaaJ voor onderwijs opgeleidc 
palientenlvoorlichrers fungeren als 
consulent bij de cursus 'Segelei
dingssyslcmalick' . 
In dc vaardigheidstraining oefenen 
huisartsen met een acteur. Ze leren 
na te gaan welke belemmeringen de 

patient ervaart en welke interven
ties de huisarts kan toepassen om 
de patient veraer te helpen in het 
proces van gedragsverandering. Te 
veel nog beperken huisartsen zich 
bij begeleiding tot het geven van 
uitleg. In de training leren zij dat 
luisteren naar wat de patient er zelf 
over denkt, zeker zo belangrijk is. 

Mevrouw Koster-Dreessen dankte 
NHG en LHV hartelijk voor het 
verrichtc werk. Oak zij toonde zich 
verheugd over de inzet van erva
ringsdeskundige patienten en zij 
sprak de hoop uit dat het materiaal 
op succesvolle wijze z'n weg naar 
de huisarts lOU vinden, 

Een eerste Slap tot die succcsvolle 
implementatie van het DKS-pak
ket werd diezelfde middag gezet 
bij de presentatie van het onder
wijsarrangement aan docenten. van 
de universitaire basis- en beroep'" 
opleiding. Zestien docenten van de 
acht universiteiten bcspraken tij 
dens een workshop met elkaar de 

mogelijkheden die dit arrangement 
biedt voor hun onderwijs, 
Verdere implementatieactivileilen 
zijn een kadercursus, die (wee keer 
per jaar wordt georganiseerd voor 
docenten die de cursus 'Begelei
dingssystematiek' willen gaan ge
Yen, en de Iweedaagse vaardig
heidstraining 'Segeleiding bij ge
dragsverandcring' , die op 20 april 
en 18 mei te Utrecht plaatsvindl. 
Voor de training zijn nog enkcle 
plaatsen over. 

Voor verdere informatie en cen 
brochure over her onderwijsarran
gemenl kunt u terecht bij hel secre
tariaat van de NHG-afdeling Des
kundighcidsbevordering, tel. 030-
2881700. 
Voor de training kunt u zich opge
ven bij de LHV -afdeling Exleme 
Dienstverlening, tel. 030-2823735, 

Hetty Wcmekamp, buisarts-staflid 

NHG-afdeling Deskundigbeidsbe
vordering 

He! NIIGIUIV-OKB·pakket nr. 53 'Chronisch 

zieken. Uw 7.orgl' beval drie programma's: 

de cursus 'Begeleidingssystematiek'; 

hel hagro-

programma 
-Samenwer-

ken en dele-

geren'; 

devaardig· 

heidstrai-

ning 'Sege

leiden bij 

gedragsver

andering'. 

Zie ook het N~IG , ka tem van november 1998 

(HuisartS Wet 1998; 41 (12): 598). 
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• 0 E SKU N 0 I G H E IDS B-E V 0 R D E R I N G 

Supervisie 
nascholing voor iedere huisarts 

og maar al te vaak zien huis
artsen supervisie als een me

thode die uitsluitend geschikt is 
voor collega 's die ill de problemen 
zittell. Het NHG is echter vall me
ning dar supervisie eell heel norma
Ie wijze van nascholing voor alle 
huisartsen lOU moeten zijn. Zojuist 
is door het Algemeen Bestuur van 
het NHG het 'Beleidsplall NHG-Su
pervisie 1998-2003' aallgellomell. 
Eell vall de voomemells daarill is 
ook dat er meer bekelldheid zai 
wordell gegevell aan supervisie als 
leermethode tel' olldersteunillg van 
het persoonlijk functioneren als 
huisarts, waarbij het 'opfriskarak
tel" van supervisie wordt bena
drukt. 

Supervisie is - naast Balint - een 
bekende vorm van nascholing voor 
huisartsen waarin expliciet aan
dacht wordt besteed aan het per
soonlijk functioneren als huisarts. 
In supervisie staat de vraag 'hoe 
kan ik het beroep op een bij mij 
passende manier uitoefenen' cen
traa!. Daamaast is er aandacht voor 
de relatie huisarts-patient. 
Supervisie vindt plaats in kleine 
groepen van twee tot vier huisart
sen - of desgewenst individueel -
onder begeleiding van een supervi
sor. Meestal zijn er tien tot vijftien 
bijeenkomsten van twee uur om de 
twee weken; bij individuele super
visie duren de bijeenkomsten een 
UUf. 

Gevraagd naar zijn ervaringen met 
supervisie antwoordde een huisarts 
dat hij hierdoor weliswaar niet als 
persoon was veranderd, maar dat 
hij nu wei anders tegen situaties 
aankijkt en daardoor ook anders re
ageert. Het werken is daardoor 
boeiender geworden en valt hem 
minder zwaar. (RH) 
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Het NHG en supervisie 
• De NHG-Commissie Superuisie stimuleert 

de ontwikkeling van het netwerk van HG

supervisoren. Binnen dit netwerk zijn acht· 

tien regiocoordinatoren actief, die binnen 

de 23 districlen aanspreekpunt zijn voor 

de supervisie. Ook de districtscoordinato

ren voor de na choling zijn op de hoogle. 

De NHG-supervisoren is de toegezegd dat 

het HG zich zaJ inzelten voor de promo

rievan de supervisie. 

SlIpervi ie is door de LHV geaccredileerd, 

aJthans de zogenoemde contacturen. Een 

reeks van twaalf bijeenkomsten - van lwee 

uur elk - in een groepje geldt du voor 24 

uur geaccredlteerde na choUng. 

Bij de NHG-afdeling De kundigheidsbe

vordering (DKB), tel. 030-2881700, kunt 1I 

een folder 01' r upervi ie opvragen en ook 

lijsten van aJle door het NHG erkende 

sllpervi oren en de regiocoordinatoren. 

Heeft u belangsleUlng v~~r supervi ie? 

Bel dan eer I uw regiocoordinator. 

• De Huisarrs·Superuisoren Opleiding (H 0) 

van her NHG - aJleen toegankelijk voor 

hllisart en - heeft tOI nu toe 25 hui arts 

supervisoren opgeleid (in ("wee driejarige 

cur ussen). 

In maart 1998 i een derde groep, van der

tien per onen, aan deze opleiding begon

nen. 

Infonnatie over de]-l 0 kunt u krijgen bij 

hel ecrerariaal van de NHG-afdeling DKB. 

• Regislralie als door hel NHG erkend Iwis

arts-superuisor 

Huisartsen en gedragswerenschappers die 

lIpervi ie willen geven aan huisart en - en 

daarvoor de vereisre opleiding en ervaring 

hebben - kunnen zich bij her NHG laten 

regi treren. Momenteel zijn 65 huisarts

supervi oren als zodanig door het HG 

erkend, waarvan de ene helft huisarts is en 

de andere een gedragswetenschappelijke 

achtergrond heeft. 

NHG-Beleidsvoornemens voor de komende vijf jaar 

1. Er wordt bekendheid gegeven aan upervi ie aJs leennethode ter ondersteuning van het 

per oonlijk functioneren al hui arts, zodal huisan en op eigen initiarief om deze 

vorm van de kundigheidsbevordering kunnen vragen. 

2. Het HG treeft emaar dat alIe hllisansen periodlek aandacht geven aan attitude

aspecten, onder meer door lIpervi Ie. Om dit re caner ti eren wordt in Mn regio een 

experiment gestart mel her jaarlijks aanschrijven van aUe huisartsen die zes tot acht 

jaar eerder zijn afge tudeerd, om hen te wijzen op de mogeUjkbeid - en ult het oogpllnt 

van de beroep groep ook de wen elijkheid - upervi ie te doen. Na dit experiment zaJ 

worden bezien of dir aanbod van periodi ke sup rvisie ook voor andere regio' zinvol is. 

3 el de LHV worden af praken gemaakl over de implementatie van deze.voornemen . 

4. De bewaking van de kvvaliteil van upervi ie door blijvende bewaking van de kwaliteil 

van de NHG-supervi oren wordt g continue rd. 

5. D opleidingen worden gestimuJeerd supervi ie le geven aan aile hui art en in oplei

ding en supervisie aan te bieden aan hui art -opleider en hui art -begeleiders.Ook 

worden ze gestimuJeerd deze supervisie alIeen door HG-supervi oren te laten geven. 

6. Het NHG streen naar de verzameUng van zoveel mogelijk geobjecliveerde evaJuatiege

gevens over de effecten van upervisie. 

Heluolledige 'Beleidsplall HG- uperuisie 1998-2003· is op te uragell bij de NHG-afdelillg 

DKB, tel. 030-2881700. 
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HG-CONGRES 1998 

Psychosociale zorg voor vluchtelingen; 
een huisartsgeneeskundige specialisatie? 

. p 27 IJovember vond Ie Maas-
tricht het NHG-Collgres 1998 

plaats. De tite! daarvan was 'Kie
zen & DelelJ?! Differentiatie en 
specialisatie ill de huisartspraktijk'. 
III de workshop 'Psychosociale 
zorg voor vluchtelingen: een huis
artsgeneeskundige specialisatie?' 
bogen huisartselllllet vaak lange 
e rvaring in het werken met vluchte
lingen zich over de vraagste!ling ill 

de tite!' Em terugblik. 

De eerste stap in de workshop was 
een inventarisatie van specifieke 
problemen die huisartsen bij vluch
telingen tegenkomen. Genoemd 
werden: een beperkt wederzijds be
grip door onder andere taal- en 
communicatieproblemen, cultuur
verschillen en door afwijkende 
ideeen over ziekte, gezondheid, be
handeling en medicatie. Verder 
vonden deelnemers het beoordelen 
van processen als traumatisering, 
somatisering en medicalisering las
tig. Ook noemden zij het gebrek 
aan goede lokale verwijsmogelijk
heden. 

De meeste aanwezigen bleken hun 
eigen manieren te hebben gevonden 
om deze specifieke problemen aan 
te pakken. Een greep uit de reacties: 
- 'Ik i nvesteer bij vi uchtelingen al-

tijd in een kennismakingsgesprek. 
Daarin leg ik vooral uit hoe ik 
werk ab huisarts, hoe de praktijk 
werkt, hoe de gezondheidszorg 
hier werkt en welke rechten en 
plichten je hebt ab patient en 
dokter. De vragen die ik dan 
krijg, maken mij duidelijk dat uit
leg en voorlichting enorm belang
rijk zijn. Die geeft de praktijk
assistente soms; zij is tenslotte 
ook voor dcze groep een belang
rijke schake!.' 

- 'Ik vind het een lastige groep 
om mee Ie werken, maar met 
flexibilitei t, creati vi leit en wat 
extra tijd kom ik toch een heel 
eind.' 

- 'Omdat ik namens de lokale 
huisartsen participeer in een ste
delijk overleg over zorg aan 
vluchtelingen. weet ik veel beter 
waar ik terecht kan. En omdat ik 
in dat overleg de mensen tegen
kom die zich bij instellingen als 
Riagg, AMW en GGD be zig
houden met vluchtelingen, kan 
ik makkelijk met hen overleg
gen, hen vragen iets te doen of 
doorverwijzen .. 

- 'Ik heb in Afrika gewerkt en 
vind elementen van mijn werk 
uit die tijd terug bij deze groep. 
Ais ik word uitgenodigd voor 
een lraans nieuwjaarsfeest, laat 
ik daar toch altijd even mijn ge
zicht zien. Want het levert me 
krediet op. Het maakt dat ik dan 
tijdens een consult directiever 
durfte :>.:ijn in mijn aanpak. En 
dat wordt ook meer van mij ge
accepteerd. ' 

Op diverse plaatsen in het land 
wordt door huisartsen gepionierd. 
Voorbeelden daarvan zijn het ge
ven van gczondheidsvoorIichting 
en -opvoeding aan groepen vluch
teIingen, samen met bijvoorbeeld 
de thuiszorginstelling en Vluch!e
lingenwerk, het inzetten van een 
praklijkverpleegkundige voor deze 
groep, het creeren van een apart 
spreekuurmoment en participatie 
in lokale zorgnetwerken rondom 
v luehteli ngen. 

Kort werden de dilemma's aange
stipt rondom het huisartsgenees
kundig handelen bij ingewikkelde 
problema!iek van vluehtelingen 

zoals emslige lraumatiscring of 
sterkc somatisering. 
Verder wcrd het belang ervan aan
gestipt om in hagroverband te be
spreken hoe dc lokale huisar!scn
zorg aan vluchtelingen er zou 
moe ten uitzien. In de hagro kan 
worden bcsloten over :>.:aken als 
loewijzing van vluchlelingen aan 
de diverse praktijken (al dan niet 
op basis van ervaring en affini
teit), samenwerking en ovcrleg 
met andere betrokken hulpverle
nefS in de gemeente en nascho
ling. 

In het begin beantwoordde iets 
minder dan de helfl van de deelne
mers de vraag in de titel van deze 
workshop met ja; meer dan de 
heIft vond psychosociale zorg 
voor vluchtelingen dus geen huis
ansgeneeskundige specialisatie. 
Bij aRoop was het aantal deelne
mers dat dit laatste vond, duidelijk 
toegenomen. Het idee dat het hier 
een huisartsgeneeskundige specia
lisa tie betreft, Jij kt dus minder te 
worden wanneer over dit onder
werp wordt gesproken, als erva
Tingen en suggesties worden ge
dee\d en als nieuwe inspiratie 
wordt opgedaan. 

Dit il!ustreert het be\ang van na
seholing over dit onderwerp, die 
onder meer kan worden gegeven 
met behulp van het NHG/LHV
Deskundigheidsbevorderingspak
ket nr. 44. Huisarts en vluehteling. 

Evert Bloemen. arts. werkzaam bij de 

Stichting Pharos te Utrecht en mede

auteur van het DKB-pakket Huisart~ 

en vluchteling. 
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KADEROPLEIDING HUISARTSGENEESKUND~ 

Cursusoverzicht 

De Kaderopleiding Huisarfsgeneeskunde (KH) is gevesligd bi} het NHG en worth mede gedragen door de LHV, het lllfelj'a
cultai rOve rleg H uisa rtsgeneeskllllde en het Sf imule ringsprog ramma Gezondheidszorgonde rzoek, 
De KH richt zich op de verdieping van het vakgebied door de opleiding van huisartsen die op districts- en regionaal niveau 
een kaderfunctie (willen) vervullen op een bepaald klinisch deelgebied of op gebieden als wetenschappelijke vorming, me
disch onderwijs, beleid en management of kwaliteitszorg. 

Hieronder treft u een overzicht aan van curs us sen die al worden gegeven. 

Opleiding tot huisarts-onderzoeker: 
Deell: Kennismaking met research in de huis
artsgeneeskunde (zes bijeenkomsten/cursusdagen) 

Deel 2: Opleiding tot huisarts-onderzoeker 
(zes bijeenkomsten I cursusdagen) 
Deel 3: Opleiding tot huisarts-onderzoeker 
(vervolgcursus; tien bijeenkomsten/cursusdagen) 

Diverse cursussen van Extra, EMGO, CaRe, NIHES, 
Cursuslijst op aanvraag, 

Plaats: 

Antwerpen 
Utrecht 

Wete 

Data: 

(twee identieke cursussen) september-december 1999 
Antwerpen 
Utrecht 
Anrwerpen 
Utrecht 

januari-juni 2000 
januari-juni 2001 
september 2000-juni 2001 
september 1999-juni 2000 

Vaardigheidsonderwijs 
Medisch onderwijs in hoofdlijnen 
K1inisch redeneren 

Plaats: 

Utrecht 
Utrecht 
Utrecht 
Utrecht 
Utrecht 
Utrecht 
Utrecht 

Kosten: 
11.100,-
11.100,
I LIOO,
I LlOO,-
11.750,-
11.600,
I 1.400,-

Data: 
9 en 25 februari 1999 
12 en 26 maart 1999 

Accreditering: 
16uur 
16 uur 

8 en 22 april 1999 16 uur 
Kwaliteitsmanagement van medisch onderwijs 
Media en technologie in het medisch onderwijs 
Toetsing van medische competentie (SMO-2) 
Onderzoek van medisch onderwijs (SMO-4) 

Attitudeonderwijs 
Onderwijs in de co-assistentschappen 
(in voorbereiding) 
Curriculumontwikkeling voar het medisch onden'lijs 

Utrecht I 1.400,-

4 en 18 juni 1999 
3, 17 en 18 juni 1999 
17 en 30 september, I oklO ber 1999 
14 oktober, 10 december 1999 
en 6 oktober 2000 
3 en 24 november 1999 

2000 

Gezondheidsorganisaties en -beleid, manage-m 

Beleid en management huisartsgeneeskunde 
(in voorbereiding) 

Als geen accreditering is vermeld, wordt deze nog aangevraagd, 

2000 

Inlichtingen: de los M.H. op 't Root, tel. 030-2881700 (donderdag) of 043-3882338 (overige werkdagen). 
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Afscheid van redactiesecretaris 
Coks Bakker-Bosman 

.. illdfebruari lIam Coks Bakker-
Bosman af~cheid van Huisarts 

en Wetenschap waarvan zij jaren
iang de redactiesecretaris was. 
Oak op deze plaafs wii de directie 
van het NHG {war nag eells van 
harte dankell voor af het werk dat 
zij in die jaren heeJil'erzet. 

Jij hebt bij het NHG de iangste staat vall 
dienst ... 

Ja_ ik ben in februari 1972 bij H&W 
begonnen als secretaresse van de 
toenmaJige redactiesecretaris J.J. 
van Mechelen. Na het vertrek van 
zijn opvolger_ Steven Peek, werd ik 
in feite secretaris van de redactie. 

[n die jaren is bij H& W vee! veranderd! 

148 

Ja, zowel wat betreft de vorm als 
inhoudeJijk. Eerst werden manu
scripten gewoon ingewacht. Pas bij 
de eerste uitgave van Huisarts & 
Praktijk (destijds een speciale uit
gave van H&W, eenmaal per jaar, 
red.) over hypertensie in 1977, is 
met gerichte werving van manu
scripten begonnen. Toen kwamen 
ook de eerste artikelenseries en the
manummers. De werkwijze van re
dactiecommissie en -secretariaat 
veranderde mee. 'Mijn' eerste voor
zitters, Arthur Hofmans en dam'na 
Karel Gill, voerden de inhoudelijke 
correspondentie met auleurs nog 
zelf. 
Geleidelijk kwam het accent meer 
te liggen op onderzoeksverslagen, 
waardoor H&W inhoude!ijk vee! 
'zwaarder' werd. Dit leidde to! de 
instelling van het portefeuillesys
teem: een manuscript wordt door 
een lid van de redactiecommissie 
onder zijnlhaar hoede genomen. 
Een andere consequentie was het 
aantrekken van externe adviseurs 
voor de medebeoordeling van ma
nuscripten. Dat alles leidde tot in-

tensievere contacten en correspon
dentie met de auteurs, referenten en 
recensenten. 

He! register was je troetelkindje ... 
In de eerste jaren maakte ik een 
jaarregister dat in feite niet meer 
was dan een opsomming van de au
teurs en hun bijdragen, met hooguit 
een vermeJding onder een tref
woord ui t de ti tel. Pas in 1986 ben 
ik met een door de uitgever in 
bruikleen gegeven PC'tje begonncn 
met de invoering van het door re
dactievoorzitter Frans Meijman op
gezette en samengeste!de cumula
tieve register. Eerst met temgwer
kende kracht tot 1972; later zijn 
daar, met medewerking van Wout 
Meyboom, ook de eerste jaargan
gen aan toegevoegd. Zo bestaat er 
nu dus cen best and van aile 42 jaar
gang en 1957 tim 1998. 

Ell nil her dolce far niellte? 
la, ik mag van de VUT gaan genie
ten. Ik ben blij dat ik mijn opvolg
ster, Lian Hielkema, nog een maand 
heb kunnen inwerken en laat het re
dactiesecretariaat met een gemst 
gevoel over aan haar en aan Nanda 
Thomassen, die mij sinds 1989 as
sistentie heeft verleend. (HY) 

COLOFON 

Het HG-kmem i eell uitga\c vall hel 
NHG-Burcall. Het crchijl1l uenienmaal 
per jaar. ah onderucel van HlIiS3Jh ell 
Wetellsch:lp. 

Redactie 
Han, vall der oon. dire ICur, 

vlInTz-iller 

Ron HelsloOl. manager Afdclillg 
Deskllndigheids bcV(lrdering. 
secretari~ 

Mnarten Klomp. 
hlli 'ar . DB-lid. lid 

Frans Meulenberg, 
coordillator fdeling 
Swndaarden ntwikJ<elillg. lid 

Jos allders. 
manager Afdelillg 
Praklijkvocring Preventie. lid 

Jo. Zalldvliel. 
direcliesccretaris. lid 

Opmaak 
Le, 11 M(lr. ell 

Foto" op pag. 144 en 14 
Henk Tukker 
FOlobureau'l Licht 

Redaelie 'ecretariaal 
Ron Hel 1001 

POMbu ' 32 I 
3502 GE treehl 
Tclefoon 030-2881700 
Fa:\: 030-287066 
HUp:/Iwww.knmg.nllnhg 
E-mail nhgm~lil@nhg.knmg.nl 
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