
Morbiditeitscijfers uit de 
huisartspraktijk 

In het maartnummer maakt Van Marwijk een 
aantal opmerkingen over de validiteit en be
trouwbaarheid van morbiditeitscijfers uit de 
huisartspraktijk. Zo stelt hij met betrekking tot 
de (lage) status die dit soort cijfers in Engeland 
hebben: 'Incidenties en prevalenties uit data
verzamelingen met zoveel potentiele verstoor
ders gelden daar niet als betrouwbare schatters 
van biologische fenomenen met een kenbare 
grootte. De verzamelde cijfers zijn vooral te 
beschouwen als de weers lag van een sociaal 
construct.' I Dat is een observatie die naadloos 
aansluit bij de uitkomsten van mijn onderzoek 
naar de aard en omvang van de vaak onver
klaarbare verschillen tussen de cij fers uit vij f 
huisartsregistratienetwerken (waaronder het 
Registratie Netwerk Groningen).2 

In het door Van Marwijk besproken boek
'Spiegel op de huisarts'3 - negeren de auteurs 
dat soort kritiek echter grotendeels en in hun 
naschrift bij de bespreking doen zij in feite niet 
anders; zij beperken zich tot een wedervraag: 
'Heeft huisartsgeneeskundig onderzoek - van
afRuhe, via Oliemans tot aan het Transitiepro
ject, van E-lijst tot ICPC - ooit iets anders dan 
ziekte als sociaal construct gemeten?' 

Het antwoord op die vraag weet ik eerlijk ge
zegd niet, maar wei weet ik dat een dergelijke 
relativerende opvatting over ziekte en diagnose 
niet is te vinden in ook maar een van de ge
noemde publicaties. En als er een ding is dat de 
Nederlandse huisartsregistratienetwerken nu 
juist wei pretenderen, dan is dat het leveren van 
cijfers die beschouwd kunnen worden als 'be
trouwbare schatters van biologische fenome
nen met een kenbare grootte'. De lezer behoeft 
daar slechts de leerboeken vanuit de CMR en 
het Transitieproject voor op te slaan. 

Daamaast is er de kwestie van de representati
viteit. Van der Werf & Meyboom-de Jong stel
len dat hun gegevens niet representatief zijn 
voor de Nederlandse huisarts, en dat is op zich
zelf een duidelijke uitspraak, die in publicaties 
vanuit andere registratienetwerken nog wel
eens ontbreekt. Maar waarom heet het boek 
dan 'Spiegel op de huisarts. Over registratie 
van ziekte, medicatie en verwijzingen in de ge
automatiseerde huisartspraktijk' (cursiverin
gen van mij - EAH). En waarom is het boek in 
deze vorm iiberhaupt gepubliceerd buiten de 
kring van de direct betrokkenen, als de aspira
ties niet verder gaan dan het ophouden van een 
spiegel voor slechts 17 huisartsen? 

E.A. Hofmans 

HUISARTS EN WETENSCHAP 1999; 42(6) 

INGEZONDEN 

1 Van Marwijk H. Registratie [Forum]. Huisarts Wet 1999; 
42(3): 137-8. 

2 Hofmans EA. Incidentie- en prevalentiecijfers uit vijf 
huisartsregistratiesystemen. Verslag van een pilotonder
zoek. Amsterdam: MediTekst, 1997. 

3 Van der WerfGTh, Smith RlA, Stewart RE, Meyboom-de 
long B. Spiegel op de huisarts. Over registratie van ziekte, 
medicatie en verwijzingen in de geautomatiseerde huis
artspraktijk. Groningen: Universiteitsdrukkerij Granin
gen,1998. 

Naschrift 

Merkwaardig, te menen dat ziekte gemeten in 
huisartsregistratiesystemen een betrouwbare 
schatter zou zijn van biologische fenomenen 
met een kenbare grootte. De registratie van 
ziekte en kwalen in de huisartspraktijk beperkt 
zich tot de ziekte voor zover die leidt tot hulp
zoekgedrag. En vervolgens benoemen dokters 
die kwalen met diagnosen, die slechts ten dele 
bedoeld zijn om te dienen als schatter van een 
biologisch fenomeen; ze dienen bij voorbeeld 
om beleid te legitimeren, om een prognose te 
geven of om mens en gerust te stellen. Wij heb
ben ons boek de titel 'Spiegel' meegegeven: 
ons boek pretendeert niet een morbiditeitsstu
die te zijn. Het is de presentatie van een instru
ment waarmee we de zorg van de huisarts kun
nen spiegel en. We hebben geleerd (maar we 
hadden het van tevoren kunnen weten) dat de 
beschrijving van de zorg van de huisarts de pre
tenties die morbiditeitsstudies volgens Hof
mans hebben, niet toelaat. Dat hebben we be
schreven. Als de wetenschap dat aspect van de 
geneeskunde laatdunkend afdoet, dan is die 
wetenschap blind. We danken Hofmans zeer 
voor de gelegenheid ons geboden om deze (al 
te korte) toelichting te kunnen geven. 

Analyseniveau 

Ger van der Werf 
Betty Meyboom-de Jong 

In het nummer-3 van Huisarts en Wetenschap 
(maart 1999) staan twee onderzoeksverslagen 
over het (staken van het) gebruik van medica
menten. 1.2 In be ide artikelen wordt bij de analy
se van de gegevens het niveau van de huisarts 
ten onrechte gedeeltelijk of geheel genegeerd. 
Patronen in het gebruik van benzodiazepinen 
en antidepressiva, evenals van andere genees
middelen die op recept worden verkregen, vin
den hun oorsprong in (patronen in) het voor
schrijfgedrag van (huis)artsen.3 Verwacht mag 
worden dat dit ook geldt ten aanzien van het 
stoppen van medicijngebruik. 

In het artikel van Gubbels et al. over het 
langdurig gebruik van benzodiazepinen wordt 

door zeven huisartsen uit vierpraktijken beoor
deeld in hoeverre bij (een steekproefvan) hun 
patienten het benzodiazepinegebruik gestopt 
of gereduceerd kan worden. Ook de titel van 
het artikel suggereert terecht dat het hierbij om 
een activiteit van huisartsen gaat. De auteurs 
voeren hun analyses echter vervolgens uit over 
295 patienten zonder er daarbij rekening mee te 
houden dat het gebruik en het oordeel over 
stoppen of reduceren van benzodiazepinen 
(mede) door de huisarts wordt bepaald. Slechts 
op een aspect wordt een variatie tussen praktij
ken vermeld (spreiding van de niet stoppers 
17-33%); overigens is mij niet duidelijk wat 
met deze percentages bedoeld wordt. 

In het artikel van Veeninga et al. staan drie 
vraagstellingen centraal die aile gaan over het 
handelen van huisartsen. In de verslaglegging 
wordt echter nergens rekening gehouden met 
aan de resultaten ten grondslag liggende voor
schrijfpatronen van de 41 huisartsen van de 
1765 antidepressivagebruikers. 

Door gebruik te maken van statistische tech
nieken waarin met het analyseniveau van de 
huisarts rekening gehouden wordt (bijvoor
beeld 'multi-level analyse') was het in beide 
studies mogelijk geweest zowel uitspraken 
over voorschrijvende huisartsen als over ge
bruikende patienten te doen. Dit had wellicht 
nog interessantere resultaten opgeleverd, bij
voorbeeld aangrijpingspunten voor verande
ringen in het voorschrijfpatroon van huisart
sen. 

FG. Schellevis 

Gubbels THeM, Vissers FHlA, Beusmans GMHI, et al. 
Benzodiazepinegebruik in de huisartspraktijk: waarom 
laten we het (niet) zo? Huisarts Wet 1999;42: 107-11. 
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Naschrift 1 

Het exploratief onderzoek had tot doel om te 
omschrijven in hoeverre huisartsen binnen een 
groep langdurige gebruikers van benzodiaze
pinen een aantal van hen zou adviseren het ge
bruik te stoppen. Het voorschrijfgedrag van de 
huisartsen is hier niet de focus van het onder
zoek maar een gegeven. Informatie met betrek
king tot het voorschrijfgedrag van benzodiaze
pinen kan gehaald worden uit een artikel over 
het voorschrijven van geneesmiddelen zonder 
arts-patientcontact, I en uit het stroomdiagram 
beschreven in het artikel (p. 108). In dit laatste 
geven zeven huisartsen hun beslissing met be
trekking tot het wei of niet continueren van het 
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gebruik van benzodiazepinen weer. Over de di
agnostische criteria met betrekking tot het 
voorschrijven worden door ons al enkele op
merkingen in de beschouwing gemaakt. De 
spreiding van de verde ling van de (niet-)stop
pers over de praktijken tonen geen significante 
verschillen. 

Het zou natuurlijk interessant zijn de huis
arts centraal te stellen bij het voorschrijven van 
benzodiazepinen. Om betrouwbare uitspraken 
hierover te kunnen doen, zou bij een voldoende 
grote groep huisartsen het patroon van het 
voorschrijven van benzodiazepinen vergele
ken moeten worden bij langdurig gebruikers. 
Eveneens zou de mening van de patient over 
het al dan niet continueren van het gebuik on
derzocht kunnen worden met het oog op aan
grijpingspunten tot verandering. 

dr. F.H.J.A. Vissers, huisarts 
T.H.C.M. Gubbels, huisarts 

Plagge HWM, Vissers FHJA, Pouls K, De Geus CA. Het 
voorschrijven van geneesmiddelen zander arts-patient
contact contact. Huisarts Wet 1988;31: 120-3. 

Naschrift 2 

Wij nemen aan dat Schellevis erop doelt dat on
derlinge verschillen in het voorschrijven van 
anti depress iva door de huisartsen niet nader 
zijn geanalyseerd. Dit behoorde echter niet tot 
de mogelijkheden, daar de data van de zorgver
zekeraar zijn aangeleverd zonder dat de huis
artsen per individu waren te onderscheiden. 
Andere uitspraken over de voorschrijvende 
huisartsen dan die gedaan zijn, zouden ons in
ziens te speculatief van inhoud zijn en deze 
huisartsen tekortdoen. 

Overigens delen wij zijn mening dat onder
zoek naar patronen in het voorschrijfgedrag 
van antidepressiva interessante gegevens kan 
opleveren, die belangrijk zijn om te bepalen in 
hoeverre deze voorschrijfpatronen dienen te 
veranderen. De gegevens uit dit onderzoek zijn 
in eerste instantie gebruikt voor terugrapporta
ge aan de huisartsen in de FTO's. Daarbij zijn 
individuele voorkeurenlverschillen in het 
voorschrijven van de middelen aan de orde zijn 
geweest, alsmede de wenselijkheid tot het aan
brengen van veranderingen in het voorschrijf
gedrag. 
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Astma te voorspellen? 

Hagstrom B, Nyberg P, Nilsson PM. Asthma in adult life 
is there an association with birthweight? Scand J Prim 
Health Care 1998; 16: 117-20. 

Het doel van deze case-controlstudie is aan te 
tonen of er verschil is in geboortegewicht tus
sen astmatici en niet-astmatici. Patientenselec
tie yond plaats in vier gezondheidscentra. Om 
dee! te nemen moest er sprake zijn van astma en 
moest men tussen 1948 en 1973 geboren zijn in 
het naburige ziekenhuis. In totaal werden 79 
patienten geselecteerd, waarbij even vee I even 
oude controles werden gezocht. Allen vulden 
een vragenlijst in waarin onder andere werd ge
vraagd naar eigen rookgewoonten, familie
anamnese en luchtweginfecties op de kinder
leeftijd. Voorts werden uit de status de volgen
de data verzameld: geboortegewicht en -I eng
te, schedelomtrek, placentagewicht en zwan
gerschapsduur. 

In beide groepen was de respons >70 pro
cent. Tussen de cases en de controles werden, 
behalve het aantalluchtweginfecties op de kin
derleeftijd, geen significante verschillen ge
vonden. Met name kon geen significante 
(p>0,6) relatie worden gevonden tussen laag 
geboortegewicht «2500 g) en het hebben van 
astma. 

De auteurs concluderen dat dit onderzoek 
niet in dezelfde richting wijst als eerdere Britse 
studies. Wellicht zijn exteme factoren, waaron
der mogelijk rookgedrag van zwangere vrou
wen, meer voorspellend voor het krijgen van 
astma op latere leeftijd dan een laag geboorte
gewicht. 

Joost den Otter 

Sporten: goed voor HDL 

Stefanick ML, Mackey S, Sheehan M, et al. Effects of diet 
and exercise in men and postmenopausal women with 
low levels ofHOL cholesterol and high levels of LOL 
cholesterol. N Engl J Med 1998;339:12-20. 

Met een dieet kan het LDL-cholesterolgehalte 
in het bloed worden verlaagd, maar vaak neemt 
daardoor het HDL-cholesterolgehalte ook af. 
Om de invloed van dieet en lichamelijke in
spanning op lage HDL-cholesterolspiegels en 
hoge LDL-cholesterolspiegels (beide onafhan
kelijke risicofactoren voor hart- en vaatziek
ten) na te gaan, werden 180 vrouwen (allen 
postmenopauzaal) en 197 mannen ingedeeld in 
drie interventiegroepen en een controlegroep. 
De interventies bestonden uit cholesterol verla
gend dieet, lichamelijke inspanning en een 
combinatie van beide. 

De dieetgroep werd maandelijks gelnstru
eerd, de lichame!ijke-inspanningsgroep had 

drie groepssessies per week en oefeningen 
thuis. De controlegroep werd gevraagd het eet
en bewegingspatroon gedurende een jaar niet 
te veranderen. Van de he Ie groep was het 
HDL-cholesterolgehalte laag en het LDL-cho
lesterolgehalte slechts matig verhoogd; het 
ging om waarden waarvoor geen medicamen
teuze therapie wordt geadviseerd. 

De twee groepen die het dieet volgden, ver
minderden hun inname van vet en cholesterol 
en vielen af. Mannen en vrouwen die dieet en 
inspanning combineerden, hadden na een jaar 
een significant lager totaal- en LDL-choleste
rolgehalte dan de controles; met aileen dieet 
was er geen verlaging. Bij mannen die de ge
combineerde aanpak volgden, was ook de 
LDLIHDL-ratio significant gedaald ten op
zichte van de controles. Dat gold niet voor de 
twee groepen met een enkelvoudige interven
tie. In de inspanningsgroep steeg bij mannen en 
vrouwen het HDL-cholesterolgehalte wei, 
maar niet statistisch significant. 

Dieetadviezen gecombineerd met inspan
ning zijn dus effectiever om het lipidenprofiel 
te verbeteren dan dieetadviezen aileen. Boven
dien geeft lichamelijke inspanning een betere 
veri aging van het risico op hart- en vaatziekten 
dan via aileen verbetering van het lipidenpro
fiel is te bereiken. 

Gerrna Joppe 

ACE-remmers en nierinsufficientie 

Kalra PA, Kumwenda M, et al. Questionnaire study and 
audit of use of angiotensin converting enzyme inhibitor 
and monitoring in general practice: the need for 
guidelines to prevent renal failure. BMJ 1999;318: 
234-7. 

Bij patienten met cardiovasculaire problemen 
is frequent sprake van (asymptomatische) nier
arteriestenose of van slechte renale doorbloe
ding door ondervulling ofbijkomende ziekten. 
In deze situaties kunnen ACE-remmers nierin
sufficientie veroorzaken, zelfs maanden na 
start van de behande!ing. Er zijn geen richtlij
nen voor controle van de nierfunctie door de 
huisarts bij gebruik van deze geneesmiddelen. 

Doel van dit Britse onderzoek was enerzijds 
na te gaan hoe huisartsen de nierfunctie contro
leren als zij ACE-remmers voorschrijven, an
derzijds was het gericht op de relatie tussen 
ACE-remmers en ziekenhuisopnamen in ver
band met uremie. 

De benodigde gegevens werden met drie 
verschillende methoden verzameld: 
- 400 huisartsen ontvingen per post een vra

genlijst; 
- in een grote huisartspraktijk werden aile ge

bruikers van ACE-remmers opgespoord; 

HUISARTS EN WETENSCHAP 1999; 42(6) 



- gedurende een jaar werden de aan ACE
remmers gerelateerde opnamen op de afde
ling nierziekten van een regionale kliniek 
geregistreerd. 

De respons op de vragenlijst was 69 procent. 
Alvorens te beginnen met de therapie contro
leerde 85 procent van de huisartsen de 
nierfunctie; 15 procent van de respondenten 
controleerde nooit de nierfunctie. Slechts 34 
procent vervolgde de nierfunctie na het starten 
van de therapie nog een of enkele malen. Van 
de huisartsen gaf 84 pro cent te kennen graag 
richtlijnen voor controle te willen hebben. Uit 
het dossieronderzoek in de grote huisartsprak
tijk bleek dat een vergelijkbare groep patienten 
(71 %) na het starten met ACE-remmers niet 
meer werd gecontroleerd op nierfunctie. Van 
de patienten die wei werden gecontroleerd, 
vertoonden er 15 een relevante verandering 
van nierfunctie (verhoging van serumkreatini
ne > 1 0%), maar bij 11 van hen werd de medica
tie niet aangepast en vonden ook geen vervolg
controles plaats. 

In het registratiejaar werden 135 patienten 
op de afdeling nierziekten opgenomen in ver
band met nierinsufficientie; bij 9 van hen werd 
het gebruik van ACE-remmers als belangrijk
ste oorzaak aangewezen. De opnameduur was 
gemiddeld 20 dagen. 

De auteurs concluderen dat de controle van 
de nierfunctie bij gebruik van ACE-remmers 
onvoldoende is, en dat de gevolgen hiervan 
soms emstig zijn. Zij stellen de volgende richt
lijnen voor: de nierfunctie dient bij gebruik van 
ACE-remmers gecontroleerd te worden v66r 
de start van de medicatie; 7-10 dagen daama 
vindt de eerste controle plaats en vervolgens 
wordt de nierfunctie jaarlijks gecontroleerd. 
Risicogroepen moeten vaker worden gecontro
leerd. Bij een stijging van de creatinine spiegel 
van meer dan 25 procent moet sterk overwogen 
worden de medicatie te staken. 

Sjoerd Hobma 

Donezepil tegen dementie 

Rogers SL, et a1. and the Donezepil Study Group. A 24 
week double-blind, placebo-controlled trial of donezepil 
in patients with Alzheimer's disease. Neurology 1998; 
50:136-45. 

Warner JP. Commentary. Evidence Based Med 1998;3:155 

Bij de ziekte van Alzheimer bestaat een ver
mindering van presynaptische cholinergische 
functies, met name in de nucleus basalis. Done
zepil is een acetylcholinesterase- en butylcho
linesteraseremmer. Op theoretische gronden 
wordt verondersteld dat donezepil de klinische 
verschijnselen zou kunnen verbeteren. 

In deze studie werden 473 patienten met de 
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ziekte van Alzheimer dubbelblind gerandomi
seerd over drie groepen. Een groep werd be
handeld met placebo, een met 5 mg donezepil 
per dag en de derde groep met 10 mg donezepil 
per dag. De behandelfase duurde 24 weken. 
Daama werden aile groepen nog zes weken 
met placebo nabehandeld. 

Het cognitieve en globale functioneren werd 
beoordeeld aan de hand van een Alzheimer's 
beoordelingsschaal en een globale klinische 
beoordelingsschaal. Bij de beide met donezepil 
behandelde groepen was een grotere verbete
ring te constateren in cognitief en globaal func
tioneren dan in de placebogroep. Na de nabe
handelfase van zes weken waren deze verschil
len weer verdwenen. Om een patient zeven 
punten te laten verbeteren op de 70 punten tel
lende Alzheimer's beoordelingsschaal, moeten 
zes patienten 24 weken behandeld worden met 
10 mg donezepil. Kwaliteit van leven veran
derde niet. Bijwerkingen, met name overgeven 
en misselijkheid, leidden tot staken van deelna
me bij 6 procent van de patienten in de 5mg-do
nezepilgroep en bij 16 procent van de patienten 
in de 10mg-donezepilgroep. 

Warner stelt dat er weliswaar een statistisch 
significante verbetering is bij de donezepil
groep, maar dat deze verbetering niet erg rele
vant lijkt. De opbrengst is gering en treedt 
slechts bij een deel van de behandelde patien
ten op. Vertaling van deze resultaten naar de 
praktijk is moeilijk. Donezepil kan wellicht 
sommige patienten enigszins helpen. Welke 
patienten er baat bij zullen hebben is tevoren 
niet te zeggen. 

Jaap van der Laan. 

Bewegen op recept 

Swinburn BA, Walter LG, AIToll B, et a1. The green 
prescription study. A randomized controlled trial of 
written exercise advice provided by general 
practitioners. Am J Public Health 1998;88:288-91. 

Ramos V. Commentary. Evidence Based Med 1998;3:154. 

Meer bewegen is voor veel patienten gezond. 
Het is onduidelijk of bewegingsadviezen van 
huisartsen ook effect hebben. In een Nieuw
Zeelandse gerandomiseerde trial met een fol
low-up van zes weken werden 491 deelnemers 
geselecteerd die op grond van hun aandoening 
- zoals adipositas en hypertensie - baat zouden 
kunnen hebben bij meer bewegen. Na voorlich
ting over het nut van bewegen werden twee 
groepen gevormd. Beide groepen kregen mon
delinge, op de individuele situatie toegesneden 
instructies over het vergroten van de lichame
lijke activiteit. Een groep kreeg daamaast een 
schriftelijk advies over de te bereiken doe len 
met betrekking tot het bewegen. Na zes weken 

rapporteerde de laatste groep een iets grotere, 
significante toename in lichamelijke activiteit. 

Ramos noemt enkele methodologische be
zwaren tegen deze studie. Zo wordt niet duide
lijk of ook gezondheidseffecten door meer be
wegen optreden; de selectie van de patienten 
gebeurde door de deelnemende huisartsen, wat 
de generaliseerbaarheid beperkt; verder is niet 
nagegaan of de gerapporteerde activiteit ook 
klopte. Relevant voor de praktijk is echter dat 
een pass end schriftelijk advies om meer te be
wegen, in aansluiting op een mondeling advies, 
ook toegevoegde waarde heeft. 

Jaap van der Laan 

Het patellofemorale pijnsyndroom 

AIToll Bruce, Edwards A. Runner's knee: what is it and 
what helps? [Editorial]. Br J Gen Pract 1999;49:92-3. 

In dit commentaar geven de twee Nieuw-Zee
landse auteurs een samenvatting van de litera
tuur over het patellofemorale pijnsyndroom 
(chondromalacie van de patella, chondropathie 
van de patella, patellofemorale artralgie, pa
tellalgia, runner's knee, anterior kniepijn en re
tropatellair pijnsyndroom). Over deze kwaal 
blijkt weinig wetenschappelijk onderzoek ver
richt te zijn. 

Het patellofemorale pijnsyndroom duidt op 
pijn op of rond de knieschijf, die verergert bij 
hurken, knielen, traplopen en zitten met gebo
gen knieen. Het komt vooral voor bij adoles
centen die veel aan lichaamsbeweging doen. 
Een afwijkende anatomische structuur is niet te 
vinden. De prognose is gunstig. Hoogstens 10 
procent van de patienten houdt gedurende lan
gere tijd hinderlijke klachten. 

Er zijn veel behandelingsvormen. Tapen -
waaronder de McConnell taping - en braces 
zijn geen eerste keus, want ze maken de huid 
vaak kapot en het eindresultaat is twijfelachtig. 
Intramusculaire en intra-articulaire injecties 
komen ook niet als initiele therapie in aanmer
king. De werkzaamheid van chirurgische inter
venties, waaronder het patellaire debridement, 
is ook dubieus. De aanbevolen behandeling is 
conservatief en bestaat uit het verminderen van 
de activiteiten die de pijn uitlokken, waarbij 
weI de algehele conditie in stand moet worden 
gehouden, en spierversterkende oefeningen 
voor de musculus quadriceps. 

Dit commentaar komt feitelijk overeen met 
de richtlijnen aangaande het patellofemorale 
pijnsyndroom zoals gepubliceerd in de NHG
Standaard Niet-traumatische Knieproblemen 
bij Kinderen en Adolescenten. 

Andre Verheij 
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Obstructieve plasproblemen 
bij oudere mann en 

Wolfs GGMC. Obstructive micturition problems in elderly 
male. Prevalence and diagnosis in general practice 
[Dissertatie]. Maastricht: Universiteit Maastricht, 1997; 
127 bladzijden. ISBN 90-5278-230-X. 

Promotie: 5 december 1997. 
Promovendus: G.G.M.e. Wolfs, huisarts. 
Promotoren: prof. dr. lA. Knottnerus, 
prof. dr. R.A. Janknegt. 
Bespreking: A.J. Gercama, huisarts te 
Rijsenhout. 

Tot voor kort leek prostatisme een duidelijke zaak, 
maar inmiddels is veel op losse schroeven komen 
te staan. Het is dan ook van belang dat onderzoek 
wordt gedaan naar deze klachten in de populatie 
zoals de huisarts die ziet. Het besproken proef
schrift levert daartoe een aanzet. Voorlopig blijft 
het echter 'pappen en nathouden' aan de hand van 
de NHG-standaard, in de wetenschap dat de kans 
op een 'patient van de pot' daarmee klein zal zijn. 

Nog niet zo lang geleden leek prostatisme een 
duidelijke zaak. Dat mictieklachten op oudere 
leeftijd door een vergrote prostaat werden ver
oorzaakt, gold als een vaststaand feit. 'Je alter 
wird der Grosspapa, je grosser wird der Prosta
ta' kan ik mij als aforisme uit mijn studietijd 
herinneren. Dat die prostaatvergroting veel on
heil kon aanrichten, was ook duidelijk. Bij Pa
thologische Anatomie circuleerde een pot met 
het uitgeprepareerde urogenitaal systeem van 
een oude man. Een prostaat zo groot als een 
tennisbal, een trabekelblaas, sterk verwijde 
ureters en pyela en tot dunne schilletj es ge
schrompelde nieren legden getuigenis af van 
een desastreuze afloop: dood door uremie. 

Inmiddels is veel op losse schroeven komen 
te staan. Zo zijn de mictieklachten lang niet al
tijd progressief met het ouder worden en is er 
geen relatie tussen de ernst van de klachten en 
de grootte van de prostaat. Probleem is weI, dat 
er weinig vaste grond voor is teruggekomen. 
Zoals beschreven in de NHG-Standaard Be
moeilijkte Mictie bij Oudere Mannen, is de di
agnostiek met name gericht op het uitsluiten 
van andere aandoeningen en de therapie vooral 
een kwestie van 'pappen en nathouden', met 
als ultimum refugium de verwijzing naar de 
uroloog voor een eventuele operatie. 

Het is dan ook van groot belang dat onder
zoek wordt gedaan naar deze klachten in de po
pulatie zoals de huisarts die ziet. Het besproken 
proefschrift levert daartoe een aanzet. Het eer
ste van de vijf artikelen waaruit het bestaat, is 
een geactualiseerde bewerking van een in 1989 
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in Huisarts en Wetenschap gepubliceerd litera
tuuronderzoek, waarin de problematische as
pecten van diagnostiek en therapie van de voor 
de mictieklachten veronderstelde 'grote boos
doener' benigne prostaathyperplasie (BPH) op 
een rij worden gezet. Een aantal van deze as
pecten komt aan bod in de overige artikelen aan 
de hand van de volgende vragen: 
• Wat is de prevalentie van mictieklachten on

der oudere mannen en wat brengt hen ertoe 
om met deze klachten de huisarts te bezoe
ken? 

• Wat is de waarde van diagnostische informa
tie die over BPH kan worden verkregen? 

• Wat is de voorspellende waarde van door de 
huisarts te verzamelen gegevens voor de dia
gnostiek van een klinisch-relevante obstruc
tie van de lagere urinewegen? 

Methoden 
Om de prevalentie te kunnen nagaan, werd een 
vragenlijstonderzoek gedaan onder aile man
nen van 55 jaar en ouder in tien Maastrichtse 
huisartspraktijken. Gevraagd werd naar mic
tieklachten, de frequentie waarin zij optraden, 
en de duur van de klachten. Verder werd ge
vraagd of men voor deze klachten de huisarts 
en/of specialist had geraadpleegd en of men al 
dan niet operatieve ingrepen op urologisch ge
bied had ondergaan. Bij twijfel over de kwali
teit van de informatie werd deze nagetrokken 
bij de huisarts van betrokkene. De responden
ten werden vervolgens opgeroepen voor licha
melijk onderzoek, laboratoriumonderzoek en 
urineflowmeting in de desbetreffende huisart
spraktijk. Verder verstrekten zij aanvullende 
gegevens over mictiegewoonten, klachtbele
ving, algemene gezondheidssituatie, mate van 
psychisch welbevinden en algemene ricicofac
toren (overgewicht, roken, alcoholgebruik). 

Bij een duidelijk afwijkende uitslag van de 
urineflowmeting of bij relatief veel mictie
klachten werd de respondent opgeroepen voor 
een aanvullend urologisch onderzoek, bestaan
de uit (opnieuw) een rectaal toucher, echo-on
derzoek van de prostaat en een urodynamisch 
(drukflow) onderzoek. De in het kader van dit 
transversale onderzoek verzamelde gegevens 
fungeren verder als aanzet tot een longitudina
Ie, prospectieve studie. 

Resultaten 
Vit het prevalentie-onderzoek (n=2734; res
pons n=1695, 64,3%) kwam naar voren dat er 
sprake was van een aanzienlijk ijsbergfeno
meen. Slechts 7 procent van de respondenten 
gaf aan geen enkele mictieklacht te hebben. 
Nadruppelen kwam als klacht het meest voor, 
gevolgd door onderbroken straal, moeilijk op 

gang komen, gevoel niet goed uit te kunnen 
plassen en imperatieve urinedrang met inconti
nentie. Ruim 20 procent gaf aan last te hebben 
van de klachten. Het overgrote deel van deze 
groep was hiervoor nooit op het spreekuur ge
weest. Klachten die toch medische aandacht 
behoeven als bloed in de urine of pijnlijke mic
tie waren hierbij zeker niet zeldzaam. Vooral 
klachten van vaak plassen 's nachts of overdag, 
onderbroken straal tijdens de mictie, gevoel 
niet goed uit te kunnen plass en, pijn bij het 
plassen en incontinentie hadden aanleiding ge
geven tot doktersbezoek. 

Inmiddels was 9 procent van de responden
ten - vooral in de oudere leeftijdsgroepen - aan 
de prostaat geopereerd. Het merendeel van hen 
was klachtenvrij. Na uitsluiting van onder an
deren de respondenten die eerder aan de urine
wegen waren geopereerd, werden 1350 man
nen opgeroepen voor het praktijkonderzoek 
(respons 829, 61,4%). Van hen gaf slechts een 
kleine minderheid (3,6%) aan veel hinder te 
ondervinden. De mate van hinder was niet ge
correleerd aan de hoeveelheid klachten, maar 
wei aan doktersbezoek. In de leeftijdsgroep 
55-64 jaar leidde een relatief lage of juist een 
relatief hoge depressiescore tot meer dokters
bezoek. Verder waren een hogere opleiding, 
grotere seksuele behoefte en roken positief ge
correleerd met doktersbezoek. 

Wat betreft de urineflowmeting: slechts in 
de helft van de gevallen lukte het een goed te 
beoordelen curve te produceren. Het meren
deel hiervan was abnormaal in de zin van een te 
geringe flow. Mogelijk heeft faalangst een rol 
gespeeld: men was tevoren gernformeerd dat 
men voor aanvullend urologisch onderzoek 
zou worden opgeroepen wanneer de test afwij
kend zou uitvallen. 

Tenslotte werden 249 respondenten uitgeno
digd voor aanvullend urologisch onderzoek. 
Van hen ondergingen 191 mannen het rectaal 
onderzoek en het echo-onderzoek en 146 daar
naast het urodynamisch onderzoek. Achttien 
personen werden op grond van het aanvullend 
onderzoek verdacht voor prostaatcarcinoom. 
Bij een van hen werd dit ook vastgesteld. Bij 
urodynamisch onderzoek werden twee groe
pen afwijkingen gevonden: namelijk blaasuit
gangobstructie (40%) en blaaszwakte (70%). 
Blaasuitgangobstructie ging meestal gepaard 
met een verhoogde detrusoractiviteit en dus 
juist niet met blaaszwakte. Blaasuitgangob
structie was positief gecorreleerd met een ver
hoogd blaasresidu na mictie (als verwacht) en 
een normaal serumcreatinine (niet verwacht). 
De kans op blaasuitgangobstructie werd groter 
wanneer er meer en ernstiger klachten waren, 
maar er waren geen specifieke klachten die in 
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die richting wezen. WeI was de kans kleiner als 
de patient klaagde over imperatieve urinedrang 
met incontinentie. 

Commentaar 
Het proefschrift biedt een eerste inventarisatie 
van de populatie waaruit de mannen afkomstig 
zijn die de huisarts bezoeken met klachten van 
een bemoeilijkte mictie. Tot driemaal toe heeft 
de schrijver zijn netten uitgegooid. De eerste 
vangst leverde interessante informatie op over 
het ijsbergfenomeen en over het urologisch 
veri eden van de respondenten. Bij de tweede 
keer verdween een derde van de respondenten 
uit het zicht en van de overigen weten we nu 
iets meer over hun klachten in relatie tot dok
tersbezoek en over hun pogingen op comman
do een plas te doen. Dat laatste bleek niet een
voudig (vandaar het enthousiasme voor de 
'thuisflowmeter'l en de informatie over het 
eerste lijkt van betrekkelijke waarde. De retro
spectieve opzet van het onderzoek impliceerde 
immers dat schriftelijk gevraagd werd naar 
doktersbezoek dat jaren geleden kon hebben 
plaatsgevonden. 

Bij de derde keer ging opnieuw een aantal 
respondenten 'overboord'. Gezien de beweeg
redenen die men opgaf om niet verder mee te 
do en (opzien tegen het onderzoek, schaamte, 
angst met een onverwachte ziekte te worden 
geconfronteerd) en het feit dat men relatief 
meer klachten had dan degenen die weI meede
den, is dit te betreuren. Bij degenen die weI on
derzocht werden, kon in 40 procent van de ge
vall en het bestaan van een blaasuitgangob
structie aannemelijk worden gemaakt. Bij 70 
procent werd 'blaaszwakte' vastgesteld. De 
klinische betekenis van deze laatste bevinding 
blijft vooralsnog onduidelijk. Verder kwamen 
er - op een geval van prostaatcarcinoom na -
geen 'Iijken uit de kast'. Er is weliswaareen ijs
bergfenomeen, maar het is kennelijk niet waar
schijnlijk dat deze ijsberg vee I emstige patho
logie herbergt. 

Uiteindelijk blijkt de eerste onderzoeksvraag
betreffende de prevalentie - goed beantwoord 
te zijn, terwijl enige gegevens bekend zijn ge
worden over de redenen voor het doktersbe
zoek. Zoals de schrijver zelf ook aangeeft, 
dient hier nader, meer kwalitatief gericht on
derzoek plaats te vinden. 

Jammer genoeg worden geen gegevens ver
strekt over de uitkomsten van het door de deel
nemende huisartsen uitgevoerde lichamelijk 
onderzoek en laboratoriumonderzoek (met uit
zondering van het serumcreatinine). Dit be
vreemdt, gezien de tweede vraagstelling. De 
derde vraag naar de voorspellende waarde van 
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de door de huisarts te verzamelen gegevens is 
op grond van de verkregen gegevens niet goed 
te beantwoorden, omdat slechts van een be
perkte groep de als 'gouden standaard' functio
nerende gegevens van het urodynamisch on
derzoek bekend zijn. Ook na dit onderzoek 
blijft de samenhang tussen klachten enerzijds 
en (pogingen tot) objectivering anderzijds in 
belangrijke mate onduidelijk. Wat dit betreft 
valt mogelijk meer te verwachten van het lon
gitudinale, prospectieve deel van het onder
zoek. 

Voorlopig blijft het 'pappen en nathouden' 
aan de hand van de NHG-standaard, in de we
tenschap dat de kans op een 'patient van de pot' 
daarmee klein zal zijn. 

AJ. Gercama 

I Wijes WPJ. Micturation variables in the assessment and 
treatment of patients with lower urinary tract symptoms 
[Dissertatie]. Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijme
gen, 1997. 

Reactie 

Op het moment dat het onderwerp 'plasklac
hten bij oudere mannen' aan bod komt, vormt 
dit vaak aanleiding voor sjeuige, ironische en 
macho-kleurige opmerkingen. Zelf pas ik die 
ook graag toe, omdat deze stijlverdiepingen 
meer zeggingskracht hebben dan platte tekst. 

In de bespreking van Gercama worden deze 
ook gebezigd en ook hier zijn ze in menig op
zicht illustratief. WeI vrees ik dat ik het houvast 
dat Gercama nog enigszins op dit terrein he eft, 
in deze bespreking verder kan afbrokkelen. 
'Pappen en nathouden' als basishouding bij 
een man die aanleiding ziet om na de gebruike
lijke aarzeling toch op het spreekuur te komen, 
kan niet voldoende zijn. De presentatie van 
plasklachten verhult vaak angst, moeite met 
ouder worden, onzekerheid, seksualiteitspro
blemen en dergelijke. Omdat er tegenwoordig 
zo weinig 'harde' medische argumenten zijn 
voor advisering bij bemoeilijkte mictie, is het 
beter een dergelijk gesprek te zien als leerge
sprek in wederzijdse emancipatie en aanvaar
ding. Zelfs de pathotysiologische catastrofe 
richting dood door uremie (of urosepsis) is met 
klinisch epidemiologisch onderzoek nimmer 
gestaafd. 

Enkele kanttekeningen van Gercama lokken 
wat commentaar van mij uit. De thuisflowme
ter ontwikkelt zich tot instrument met grotere 
informatiewaarde en grotere precisie dan de 
meter die wij in ons onderzoek gebruikten. Ik 
ben van mening dat ook dit apparaat ons geen 
doorbraak in diagnostische onzekerheid gaat 
geven. Enkele bladzijden in mijn proefschrift 
bevatten principieel en praktisch commentaar. 

Hoofdkritiek: plaskrachtmeting selecteert niet 
tussen 'ziek' en 'gezond', zelfs niet bij urologi
sche patienten. 

Uiteraard kan men altijd zeggen dat het jam
mer is dat men moest selecteren. We verricht
ten echter een invasief en zeker niet risico-arm 
gouden-standaardonderzoek. Vanaf het begin 
wist ik terdege hoe dubieus ons 'goud' was. 
Het echte goud zit dan ook in de follow-up, die 
inzicht geeft of mann en met zwakke plasstraal 
of zware symptomen een ander klinisch ver
loop kennen. 

Ook ik vind het jammer dat het onderzoek 
niet verder in de literatuur besproken kan wor
den. Naast de vragen waarop Gercama ver
geefs een antwoord zocht, ken ik vele andere. 
Inmiddels is het geld voor salariering op. Voor
al leed onze studie echter onder vermenging 
van commerciele belangen met wetenschappe
lijke belangen. Nu pas leidt dit aspect van ons 
onderzoek tot gepaste aandacht. 

George Wolfs 

Seksespecifieke 
professionaliteit 

Keizer M. De dokter spreek!. Professionaliteit, gender en 
uitsluiting in medische specialismen. Delft: Eburon, 
1998; 284 bladzijden, prijs NLG 39,90. ISBN 
90-5166-607-1. 

Promotie: 28 november 1997, Universiteit 
Utrecht. 
Promovendus: Myra Keizer, sociaal
wetenschapper. 
Promotoren: prof.dr. S.L. Sevenhuijsen, 
prof.dr. C.D.A. Brinkgreve. 
Bespreking: prof.dr. A.L.M. Lagro
Janssen. 

Veel minder vrouwen dan mannen worden medisch 
specialist. Gangbare opvattingen over medische 
professionaliteit leveren voor vrouwen vaker pro
blemen op en leiden per saldo tot uitsluiting. Maar 
waarom kunnen binnen de huisartsgeneeskunde 
vrouwen wei conform hun verlangens aan het 
werk? Omdat professionaliteit anders wordt inge
vuld of om praktijkorganisatorische redenen? 

De laatste tien jaar zijn evenveel vrouwen als 
mannen afgestudeerd als basisarts. Toch zijn 
momenteel veel minder vrouwen dan mannen 
werkzaam als specialist. Niet omdat vrouwen 
niet zouden willen: in 1990 sprak 60 procent 
van de vrouwelijke basisartsen en 68 procent 
van hun mannelijke collega's de voorkeur uit 
voor een medisch specialisme. Waarom zoveel 
minder vrouwen dan mannen medisch specia-
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list worden, is de vraag waar het in dit proef
schrift om draait. De vooronderstelling was dat 
gangbare opvattingen over medische profess i
onaliteit voor vrouwen weleens vaker dan voor 
mannen problemen zouden kunnen opleveren 
en zouden kunnen leiden tot uitsluiting. 

De onderzoekster formuleert haar vraagstel
ling als voIgt: welke opvattingen van professio
naliteit liggen te grondslag aan de huidige be
roepsuitoefening in medische specialismen, in 
hoeverre spee/t gender een rol in deze opvattin
gen en is er in verband hiermee ruimte voor al
ternatieve invullingen van professionaliteit? 
Professionaliteit vormt dus het kembegrip in 
dit proefschrift, gedefinieerd als 'de specifieke 
combinatie van kennis, kunde, temperament en 
ethos, die noodzakelijk is om binnen een be
paalde professie goed te functioneren.' Daar
mee wordt professionaliteit beschreven als een 
verinnerlijkte norm (men beoordeelt zichzelf 
erop) en als attributie (iets waar men op beoor
deeld kan worden). 

Het proefschrift is een zoektocht naar hoe 
professionaliteit als mechanisme van onder
scheiding en uitsluiting functioneert en naar de 
wijze waarop gender, gezien als 'betekenissen 
die in dagelijkse interactie aan mannelijkheid 
en vrouwelijkheid worden verbonden', dit me
chanisme beYnvloedt. In eerste aanleg werden 
diepte-interviews gehouden met 24 vrouwen 
en 20 mannen: kinderartsen, gynaecologen en 
chirurgen, zowel praktiserend als artsen die het 
beroep verlaten hadden, al dan niet in oplei
ding. Toen bij de analyse van de interviews op
vallende sekseverschillen in de patronen naar 
voren kwamen, werd besloten tot een aanvul
lende enquete onder 500 specialisten; hierbij 
werd gestreefd naar een gelijke verde ling over 
de categorieen manlvrouw, chirurg/kinder
arts/gynaecoloog en wellniet klinisch werk
zaam. 

ResuItaten 
Een van de belangrijkste elementen van de me
disch specialistische professionaliteit is vol
gens de onderzoekster de eis van algehele be
schikbaarheid van dokters voor hun patienten. 
Die algehele beschikbaarheid vloeit voort uit 
de idee dat de arts verantwoordelijk is voor de 
patient en alles dient te doen wat in zijn/haar 
vermogen ligt om de patient te genezen. De 
morele code die de onderzoekster het meest 
heeft aangetroffen, is die van de eenzijdige ver
antwoordelijkheid van de arts voor de patient: 
een controlegerichte professionaliteit. 

Om deze controle optimaal te laten verlo
pen, moet er sprake zijn van een zekere unifor
miteit in benadering. De dokter kan alles, weet 
alles en moet persoonlijk proberen aIle moge-
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lijke hulp aan de patient te geven. Het streven is 
dat de patient zoveel mogelijk door dezelfde 
arts behandeld wordt en dat elke arts dat zoveel 
mogelijk zelf de patient ziet. Dit concept imp li
ceert dat de dokter geen andere verantwoorde
lijkheden he eft dan die de professie stelt. Zorg
verantwoordelijkheden elders - zoals de zorg 
voor kinderen - passen niet binnen dit concept 
en minder willen werken is contrair aan een 
goede patientenzorg. 

Een dergelijke absolute verantwoordelijk
heid voor patienten kan aIleen opgebracht wor
den als de arts voor niemand behoeft te zorgen, 
liefst ook niet voor zichzelf. Daar hoort een 
thuisfront bij en aangezien vrouwelijke specia
listen dit type thuisfront niet hebben, verstoort 
dit de professionele code. Met de spaarzame 
mogelijkheden voor deeltijdwerk moeten 
vrouwen Of kiezen voor geen kinderen 6f de 
zorg voor kinderen zoveel mogelijk delegeren 
aan anderen. Dit laatste willen de meeste moe
ders (en vaders) niet. De more1e code rondom 
ouderschap is er een van persoonlijke zorg voor 
de kinderen en daarmee verstaat een voltijdse 
kinderopvang zich slecht. Omdat moeders zich 
veel meer dan vaders verantwoordelijk voelen 
voor de verzorging van hun kinderen gaan zij 
meestal minder werken. 

De gegevens uit de enquete ondersteunen 
deze gedachtengang. Vrouwelijke artsen wer
ken formeel een dag minder, besteden minder 
tijd aan nevenactiviteiten, leven vaker aIleen en 
hebben aanzienlijk minder vaak kinderen dan 
hun mannelijke collega's, en de combinatie 
werk en gezin is voor hen een doorslaggevend 
argument om minder te gaan werken ofte stop
pen met klinisch werk. Hoe meer kinderen, des 
te kleiner de omvang van de aanstelling, hoe 
meer uren de partner werkt, des te minder uren 
de vrouwelijke arts werkt. De omvang van de 
aanstelling van een vrouwelijke specialist 
wordt bij moederschap vooral bepaald door het 
aantal uren dat haar partner werkt. Voor man
nelijke specialisten kan dat verhaal niet op. 

Deze controlegerichte opvatting van profes
sionaliteit herleidt de auteur op symbolisch ni
veau tot een mannelijk ideaal van autonomie: 
een vrije en ongebonden zelfbeschikking en 
onathankelijkheid van de ander en van de eigen 
omgeving. Zij stelt daar een vrouwelijk ideaal 
van autonomie tegenover, waarbij ik en de an
der altijd op elkaar betrokken zijn, waarbij 
steeds weer evenwicht gezocht moet worden 
tussen altrulsme en egolsme, tussen intimiteit 
en afstandelijkheid. Zij komt uiteindelijk tot 
twee ideaaltypen van professionaliteit: de con
trolegerichte en de relatiegerichte professiona
lite it. 

In deze laatste opvatting weet en kan de arts 

niet alles. Technische kennis en kunde zijn uit
wisselbaar met collega's en algehele beschik
baarheid is dus niet no dig. De patient levert de 
kennis van de eigen leefsituatie, de arts is op dit 
gebied athankelijk van de patient. De relatie 
met de patient is daarom van groot belang; per 
patient en per situatie moet worden ingeschat 
welke houding het contact het meest bevordert. 
Er is geen sprake van een eenzijdige verant
woordelijkheid; arts en patient en collega's on
derling ervaren een gezamenlijke verantwoor
delijkheid. 

Voor deze vorm van professionaliteit wordt 
weinig ruimte in de kliniek gelaten. longe spe
cialisten vinden weliswaar niet hun werk eerste 
prioriteit, maar komen niet toe aan zorgtaken 
thuis: de kliniek vraagt een grenzeloze inzet en 
uit carriereperspectief durft men er zich niet 
aan te onttrekken. 

De conclusie van het proefschrift is dat gen
der een rol speelt in de dominante opvatting 
van professionaliteit in medisch specialismen, 
en dat weinig ruimte bestaat voor een andere 
invulling van professionaliteit. 

Actueel en relevant 
Het is een uiterst actueel en relevant thema, dat 
de auteur in een fraaie stijl en gelardeerd met 
veel sprekende citaten heeft beschreven. Bo
vendien is het een mooi voorbeeld van een ge
combineerd kwalitatieve en kwantitatieve aan
pak, hoewel het kwalitatieve gedeelte de bo
ventoon voert en de meeste nieuwe inzichten 
oplevert. Het geeft een goed inzicht in hoe in
stituties en organisaties bepalend zijn voor op
vattingen over wat professioneel handelen is, 
en in de bijbehorende more1e codes. Het is ui
termate boeiend om naar verhalen te luisteren 
van artsen en hun invulling en beleving van het 
yak. Nog interessanter is het als ze je deelge
noot maken van hun zorgen en worstelingen 
met allerlei ambivalenties. 

Allezend raak je in de ban van het betoog 
van de onderzoekster. Zoals gebruikelijk bij 
een kwalitatieve studie is het de onderzoekster 
die door selectie van het onderzoeksmateriaal 
de richting van het betoog kiest. De auteur 
steekt hierbij niet onder stoelen of bank en welk 
handelen van artsen haar morele instemming 
krijgt. In het laatste hoofdstuk betoont ze zich 
een warm voorstander van een relatiegerichte 
professionaliteit als een panacee voor veel van 
de tevoren besproken problemen. 

Om al te grote selectiviteit en subjectiviteit 
te vermijden, gebruikt men in kwalitatieve stu
dies meestal verschillende bronnen en laat men 
(een deel van) de interviews door verschillende 
onderzoekers analyseren. Dit is in deze studie 
niet gebeurd. Ik ben door de interviews niet 
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echt overtuigd geraakt van de indeling in twee 
ideaaltypen die de auteur maakt, en ook niet 
van de tegenstelling die zij tussen beide typen 
creeert. 

Controlegerichte professionaliteit 
Wat mij in de interviews vooral frappeerde, 
was niet zozeer een controlegerichtheid in de 
zin van een eenzijdige verantwoordelijkheid 
van de arts, maar vee leer het hierarchische kli
maat van het opleidingssysteem binnen het zie
kenhuis. Bovendien zijn er interne tegenstel
lingen binnen de beelden van professionaliteit. 

De volledige beschikbaarheid voor de pa
tient en de persoonlijke continulteit in zorg, ge
schetst als onderdeel van het controlegerichte 
type, is juist iets wat specialisten sinds jaar en 
dag niet waar kunnen maken. De polikliniek 
wordt wisselend bemenst, er zijn verschillende 
werkterreinen als operatiekamer, polikliniek, 
afdeling en acute diensten. Dit alles leidt tot 
discontinuYteit in de persoon van de dokters. De 
noodzaak tot interne overdracht van verant
woordelijkheden is tot voor kort altijd groter 
geweest binnen het ziekenhuis dan in de huis
artspraktijk. De patient ziet, zeer tot zijn onge
noegen, meestal veel verschillende dokters aan 
het bed. Het streven om alles bij een patient zelf 
te willen doen, destilleer ik ook niet uit de inter
views; wei dat de specialisten zich verantwoor
delijk voelen voor hun eigen handel en en bang 
zijn dat iets fout afloopt. 

De auteur stelt dat de controlegerichte pro
fessionaliteit zich graag bedient van uniformi
teit in benadering. Uniformering van beleid fa
ciliteert en vergroot meestal de overdraagbaar
heid naar collega's en de transparantheid van 
handelen naar patienten. En die overdraagbaar
heid past nu juist niet binnen de morele code 
van een controlegerichte professionaliteit. 

Ik twijfel dus aan de betrouwbaarheid van de 
ideaaltypen. Ik krijg de indruk dat de auteur te 
veel bevindingen geforceerd wil onderbrengen 
binnen de theorie van de controle en beheer
smg. 

Relatiegerichte professionaliteit 
Ook de invulling van de relatiegerichte profes
sionaliteit roept vele vragen op. Zo stelt de au
teur dat binnen een relatiegerichte professiona
liteit de arts niet persoonlijk aanwezig behoeft 
te zijn, omdat technische kunde en kennis over
draagbaar zijn. Daar zijn nogal wat kantteke
ningen bij te plaatsen, alsofbijvoorbeeld de ge
neeskundige praktijk niet ook persoonsgeme
dieerde kennis en vaardigheden veronderstelt. 
Bovendien is er kennis over de patient die de 
patient zelf niet kan aandragen. De patient 
heeft dan weI de kennis over de eigen leefsitua-

HUISARTS EN WETENSCHAP 1999; 42(6) 

FORUM 

tie en de eigen klachten, maar er bestaat ook 
kennis (van artsen) over hoe iemand met pijn, 
angst en ziekte omgaat, en hoe klachten met 
leefsituatie en levensloop kunnen samenhan
gen. 

Dat de persoonlijke relatie met de patient 
niet overdraagbaar is, is een lastig aspect in een 
morele code waarin de arts juist wel vervang
baar moet zijn. De auteur geeft de volgende op
lossing: 'als de communicatie goed verloopt op 
de momenten dat de arts er wei is, hoeft dat op 
andere momenten dat de arts afwezig is, niet 
problematisch te zijn'. Dat lijkt toeredeneren 
naar een uitverkoren alternatieve professiona
liteit. De meeste patienten betreuren de wi sse
ling van artsen. Het gaat bovendien ook niet ai
leen om de persoonlijke relatie die van waarde 
is bij een continutteit van zorg. Het gaat ook om 
de meerwaarde van al bestaande medische en 
psychosociale kennis over deze patient uit eer
dere contacten die als vanzelfsprekend dit con
tact vergezelt. 

Blijft de interessante vraag waarom binnen 
de huisartsgeneeskunde vrouwen weI conform 
hun verlangens aan het werk kunnen. Omdat 
professionaliteit anders wordt ingevuld of om 
praktijkorganisatorische redenen? 

Toine Lagro-Janssen 

Naschrift 

Bij mijn weten is het ongebruikelijk in kwalita
tief onderzoek om interviews door verschillen
de onderzoekers te laten analyseren; gezien de 
hoeveelheid tijd die met een goede analyse ge
moeid is, is dat ook nauwelijks mogelijk. Het is 
wei gebruikelijk om gemaakte analyses aan 
verschillende personen voor te leggen, inder
daad om te grote selectiviteit en vooringeno
menheid te beperken. Zoals ik in het eerste 
hoofdstuk van mijn proefschrift schrijf, heb ik 
dit in mime mate gedaan. Uiteindelijk is elke 
analyse door minimaal drie andere onderzoe
kers beoordeeld. Ook heb ik wei degelijk van 
verschillende bronnen gebruik gemaakt; ener
zijds is een deel van mijn bevindingen door 
middel van een enquete getoetst in een grotere 
populatie; anderzijds heb ik mij in ruime mate 
gebaseerd op primaire en secundaire literatuur. 

Terecht stelt Lagro-Janssen dat er interne te
genstellingen bestaan binnen beelden van pro
fessionaliteit. Ik schets daarom in mijn slot
hoofdstuk 'twee tegenstrijdige beelden van de 
klinische geneeskunde': aan de ene kant het 
beeld van artsen die lange werkweken maken, 
zich zeer verantwoordelijk vOelen voor het 
welzijn van hun patienten en bang zijn om fou
ten te maken; aan de andere kant het beeld van 

patienten die telkens weer andere artsen aan 
hun bed of op de polikliniek treffen, die regel
matig onheus bejegend worden en bij wie 
(soms ernstige) fouten worden gemaakt. 

Beide beelden kloppen, zijn twee kanten van 
dezelfde medaille. Het is juist deze tegenstel
ling waar ik veel jonge artsen mee heb zien 
worstelen: enerzijds probeert men zoveel mo
gelijk een persoonlijke benadering te vinden, 
anderzijds heeft men het gevoel in deze zoek
tocht aan alle kanten te worden tegengewerkt. 
Het hierarchische opleidingssysteem speelt 
hierin zeker een rol, maar het gaat ook om wat 
men binnen dit systeem probeert over te bren
gen. Technische kennis, kunde en controle 
staan in het ziekenhuis veelal hoger aange
schreven dan de relatie met de patient. 

Natuurlijk zijn technische kennis en kunde 
essentieel in de geneeskunde en is uniformiteit 
hierin - mede in verband met de overdraag
baarheid - heel belangrijk. In het door mij ge
schetste, meer relatiegerichte alternatief maakt 
de relatie tussen arts en patient echter evenzeer 
deel uit van het proces van diagnostiek en be
handeling. Technische kennis en kunde zijn 
overdraagbaar, de relatie met de patient (waar 
de kennis van de arts over de specifieke psy
chosociale situatie van de patient deel van uit
maakt) is dat niet. 

Juist binnen een relatiegerichte professiona
liteit is de persoonlijke aanwezigheid van de 
arts dus van groot belang. Maar tegelijk ver
schijnt hier een paradox (vandaar misschien 
het misverstand). Vooronderstelling van een 
dergelijke professionaliteit is namelijk dat de 
arts haarlzijn eigen persoon in deze relatie in
zet. Zonder wederzijdse persoonlijke inzet be
staat immers geen persoonlijke relatie. Uit veel 
van mijn interviews blijkt echter dat het vrijwel 
niet mogelijk is om deze inzet vol te houden als 
men werkweken van 65 uur maakt. Een andere 
vooronderstelling bij een meer relatiegerichte 
professionaliteit is derhalve dat de arts ook tijd 
voor zichzelfheeft en dus soms niet aanwezig 
is. Omdat de persoonlijke relatie tussen arts en 
patient niet overdraagbaar is, zal het altijd las
tig blijven dat de arts er soms niet is, maar tege
lijk is dit een voorwaarde om deze relatie mo
gelijk te maken. De aan het eind van de bespre
king foutief geciteerde zin luidde dan ook oor
spronkelijk: 'Als de communicatie tussen arts 
en patient goed verloopt op de momenten dat 
de arts aanwezig is, hoeft afwezigheid op ande
re momenten minder problematisch te zijn' 
(nadruk hier aangebracht). 

Tot slot zou ik de vraag die Lagro-Janssen 
aan het eind van haar bespreking stelt, anders 
willen formuleren: kunnen vrouwen - en man
nen! - binnen de huisartsgeneeskunde wei con-
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form hun verlangens werken? De persoonlijke 
relatie tussen arts en patient krijgt hier, in elk 
geval ideaal gesproken, meer ruimte. Het is 
echter best mogelijk dat de organisatie van de 
huisartspraktijk weer andere problemen met 
zich meebrengt en dat er - mede in verband 
hiermee - andere opvattingen van professiona
liteit bestaan die niet minder dwingend zijn dan 
die in de klinische specialismen. lk hoop mij in 
de toekomst te kunnen bezighouden met het 
beantwoorden van deze vragen. 

Myra Keizer 

Almere, poldermodel1 
Sixma HJM. New land, new town, new health care system. 

Primary care based health care planning in a modern, 
industrialized society; a case-study evaluating the health 
care demonstration project in the new Dutch town of 
Almere. Utrecht: Nivel, 1997; 254 bladzijden. ISBN 
90-6905-457-8. 

Promotie: 17 december 1997, Universiteit 
Maastricht. 
Promovendus: H.J.M. Sixma (1949), 
socioloog, werkzaam bij het Nivel. 
Promotoren: prof. dr. 1. van der Zee, 
prof. dr. 1.1. Groenewegen. 
Bespreking: prof.dr. D. Post. 

Structuur, organisatie en financiering van de 
gezondheidszorg zijn onderwerpen die ons na de 
Tweede Wereldoorlog uitgebreid hebben bezig
gehouden. Het onderzoek van Sixma is een voor
beeld van beleidsonderbouwende research. Het 
gaat om een evaluatie van het Experiment Gezond
heidszorg Almere (1983-1993). Sixma was onder
zoeker en samen met anderen verrichtte hij 19 
deelstudies die in de loop der jaren werden 
gepubliceerd. Zijn proefschrift is een totaal
overzicht van de verschillende evaluaties. 

Almere was eind jaren zeventig een nieuwe 
stad in een nieuwe polder. De overheid streefde 
naar herstructurering van de gezondheidszorg 
en legde daarbij de nadruk op de ontwikkeling 
van de eerste lijn. Het was de tijd van de Wet 
Voorzieningen Gezondheidszorg. De zorg zou 
regionaal worden georganiseerd, met de ge
meente als coordinator; overheidsinvloed 
stond centraal. Paste het Experiment Gezond
heidszorg Almere in dit streven, en zijn de oor
spronkelijke doelstellingen - substitutie van 
zorg, goede kwaliteit en minimaal even hoge 
kosten als in de rest van Nederland - bereikt? 

Ter beantwoording van deze vragen werd 
een analyse verricht van het gezondheidszorg
beleid in de periode 1945-1983. De auteur 
geeft een interessant beeld van de gedachten 
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die in overheidskringen leefden vlak na de 
Tweede Wereldoorlog, toen de regering met 
het Beveridge-rapport uit Engeland kwam en 
de commissie-van Rhijn een volksverzekering 
voorstond. We zien dat de opvatting in de jaren 
zeventig was dat de overheid de organisatie van 
de gezondheidszorg ter hand zou moe ten ne
men. En daarmee paste het project in Almere 
precies in het toenmalige beleid. Toen dit be
leid in de jaren tachtig totaal werd gewijzigd, 
moest ook in Almere de knop worden omgezet. 
Men heeft daar niettemin de uitgangspunten 
van meer eerste lijn en minder nadruk op de 
ziekenhuiszorg ingepast in de nieuwe, markt
gerichte ideeen van overheid en veld. 

Wat is ervan terechtgekomen? 
Er is veel nadruk gelegd op een sterke eerste 
lijn. Heeft dit nu tot gevolg gehad dat er meer 
substitutie plaatsvond? Helaas kon dat niet 
worden vastgesteld. In Almere consumeert de 
bevolking eigenlijk evenveel zorg in de tweede 
lijn als in de rest van Nederland. En de kwaliteit 
van de zorg? Moeilijk om goed te meten, stelt 
de onderzoeker. Maar duidelijk is weI dat men 
zich in Almere niet beter aan de standaarden 
houdt dan elders, dat de coordinatie tussen de 
zorgverleners er niet beter is dan in andere 
plaatsen waar gezondheidscentra zijn, en dat de 
bevolking steeds meer weerstand vertoonde te
gen de manier waarop de huisartspraktijken 
werden gerund. Opvallend is dat er meer huis
artsen per inwoners zijn, terwijl de tevreden
heid over de bereikbaarheid van de huisartsen 
geringer is. Is het dan toch zo dat het werken in 
loondienst tot een grotere bureaucratie leidt, tot 
een afgeperkter aantal uren en daardoor minder 
beschikbaarheid en tot een lagere interesse? 
Het zou goed zijn om dat nog eens expliciet bo
ven water te krijgen. Ook leidde de andere ma
nier van werken niet tot kostenbesparingen. 

De auteur komt tot de conc1usie dat de ambi
tieuze doelstellingen voor het grootste dee! niet 
zijn waargemaakt, ook al is er wei het een en 
ander van de grond gekomen, zoals de over
koepelende Stichting Eerstelijns Voorzienin
gen Almere (EVA) en de Stichting lnformatie 
en Ondersteuning Patientengroepen (SlOP). 
Niettemin zal Almere zich, nu aile subsidies 
zijn verdwenen, moeten voorbereiden op een 
meer marktgerichte gezondheidszorg. 

Commentaar 
lk mis onder de conc1usies wat dit alles nu in
houdt voor het huidige gezondheidszorgbeleid. 

Belangrijk is de uitkomst dat substitutie van 
de tweede naar de eerste lijn moeizaam van de 
grond komt. In een setting als in Almere - ster
ke eerste lijn, relatiefklein ziekenhuis - had dat 

toch moeten lukken. Of stuiten we hier op een 
beleidsmythe, een soort dogma, dat niet te be
wijzen valt? Is het wei waar dat we een sterke 
eerste lijn moeten hebben om de gezondheids
zorg kwalitatief en kwantitatief te beheersen? 
Blijkt niet uit dit experiment dat een sterke eer
ste lijn de patienten toch niet aanspreekt? Mis
schien geloven we met elkaar toch nog het 
meest in de technische geneeskunde en zijn het 
aileen beleidsstukken waarin de waarde van de 
eerste lijn wordt opgehemeld. 

In de loop van het experiment zijn de be
leidsuitgangspunten sterk gewijzigd: zelfstu
ring en concurrentie in plaats van sturing door 
de overheid. Maar juist deze veranderingen 
zullen de positie van de huisarts nog meer on
der druk zetten. Ais de patient niet gelooft in 
een sterke eerste lijn, zal hij bij meer vrijheid 
van keuze sneller geneigd zijn direct de tweede 
lijn te bezoeken. 

Almere was en is geen eiland in Nederland 
en daarom zullen sommige zaken ook niet goed 
uit de verf zijn gekomen. De regelgeving was 
moeilijk aan te pass en en dat gaf belemmerin
gen. Maar ook de werkers in de zorg waren niet 
bijzonder, in die zin dat ze een speciale oplei
ding hadden gehad om in een nieuwe gezond
heidszorg te gaan werken. Illustratief in dat op
zicht is het feit, dat de specialisten niet in loon
dienst wilden, terwijl dat toch de uitgangsfilo
sofie was. 

Het proefschrift geeft een gedetailleerd over
zicht van het verloop van het experiment. Het is 
daarom jammer dat het in het Engels is ge
schreven. Voor een snelle kennisname door het 
veld - huisartsen, specialisten en beleidmakers 
- is toch de eigen taal het meest geschikt. En 
overigens zie ik nauwelijks enige reden om een 
dergelijk evaluatieonderzoek in het Engels te 
publiceren; het overgrote deel van de litera
tuurlijst bestaat uit Nederlands werk. 

Nog meer mis ik de lessen die we uit dit ex
periment kunnen leren. Het beleid heeft input 
nodig, juist uit dergelijke experimenten. Een 
beschouwing over de positie van de huisarts in 
relatie tot de resultaten van dit onderzoek had 
ik graag gelezen. Almere is geweest, maar wel
licht komt er nog eens ge!egenheid om blanco 
te beginnen. Nederland poldert we! verder in. 
Ook nieuwe stadsde!en wachten op beleidsex
perimenten die de weg kunnen wijzen naar ver
nieuwing in de zorg en dat ook kunnen realise
reno Het zou dan ook goed zijn om de conse
quenties die we uit het Almeerse experiment 
kunnen trekken, nog eens uitgebreid op schrift 
te zetten. Het kan een les zijn bij het opzetten 
van nieuwe experimenten. 

Doeke Post 

HUISARTS EN WETENSCHAP 1999; 42(6) 



Palliatieve zorg 

Schuit KW. Palliative care in general practice [Dissertatie]. 
Groningen: Rijksuniversiteit Groningen, 1999; 115 
pagina's. ISBN 90-74114-18-0. 

Schuit he eft een aantal onderzoeken uitge
voerd naar de symptoomlast van kankerpatien
ten in de palliatieve fase van hun ziekte en wat 
daaraan te verbeteren is. Dit is het eerste Ne
derlandse onderzoek naar poliklinische patien
ten na het onderzoek van Dorrepaal naar pa
tienten die waren opgenomen in een kankerzie
kenhuis (1989). 

De eerste studie beschrijft cross-sectioneel 
187 opeenvolgende polikliniekpatienten die 
hetzij door de auteur zelfthuis werden bezocht 
met een vragenlijst naar symptomen, hetzij een 
vragenlijst per post ontvingen. Met deze ver
schillende manieren van onderzoek wordt ver
der weinig gedaan. Het ziet emaar uit dat er ge
randomiseerd moest worden, kon niet schelen 
wat. De kankerpatienten werden vergeleken 
met een controlegroep van niet-kankerpatien
ten. Van de kankerpatienten had 20 pro cent 
emstige pijn, van de controlegroep had ook 20 
procent veel pijn. Het voorkomen van andere 
emstige symptomen was evenmin erg hoog, 
10-20 pro cent. Wellicht is er toch niet zo ase
lect ingesloten als gewenst, maar er zijn geen 
gegevens over de verwachte aantallen, noch 
over de niet-ingesloten patienten. Een andere 
mogelijkheid is dat deze gegevens wei degelijk 
de werkelijkheid weergeven, maar dat de veel 
hogere cijfers uit de literatuur vertekend zijn 
door selectie. 

Het tweede onderzoek, ook gerandomi
seerd, heeft betrekking op het effect van een 
schriftelijk advies van de onderzoeker aan de 
huisarts van de patient op de ernst van de symp
tom en. Dit werkte niet. Verder zijn er twee on
derzoeken opgenomen naar het effect van een 
workshop op het kennisniveau (neemt toe) en 
de prescriptie van de deelnemers (verandert 
niet). 

Schuit he eft vee I ervaring kunnen opdoen 
met de symptoomlast en de bijbehorende be
perkingen van deze groep kankerpatienten. Het 
blijkt niet eenvoudig te zijn een generaliseerba
re beschrijving te geven van hun klachten, en 
het blijkt nog minder eenvoudig dit te vertalen 
in zinvolle bijscholing. 

Ondanks de meettechnische problemen, het 
onderzoeksontwerp en de twijfels over de sa
mens telling van de onderzoeksgroep, is dit 
proefschrift lof waard. Het is moeilijk onder
zoek doen bij deze heterogene groep, waarvan 
de klinische toestand voortdurend verandert. 
Schuits' beschrijving van een Nederlandse po
pulatie van poliklinische kankerpatienten in de 
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palliatieve fase is een goede start voor verder 
onderzoek. 

N .P. van Duijn 

Onbegrepen pijn 

Passchier J, Trijsburg RW, De Wit R, Eerdmans-Dubbelt 
SLC, redactie. Psychologie van onbegrepen chronische 
pijn. Assen: Van Gorcum, 1998; 244 bladzijden, prijs 
NLG 55,-. ISBN 90-232-325-6. 

Deze bundel is afkomstig uit het Kenniscen
trum voor Pijn Rotterdam en het Pijnbehandel
centrum AZR. Het algemene deel biedt een ge
degen overzicht van de theorieen over het ont
staan, de dynamiek, de diagnostiek en de psy
chologische behandeling van chronische pijn. 
Het hoofdstuk over de psychiatrische invals
hoek is uitstekend. Vervolgens worden uiteen
lopende soorten pijnproblemen besproken, zo
als hoofdpijn, nek- en schouderpijn, whiplash, 
rugpijn, pijn op de borst, buikpijn en fibromy
algie, dit alles onderbouwd met veel en recente 
literatuur. Uit dit deel komt een algemeen beeld 
naar voren: de verschillende soorten chroni
sche pijn zijn feitelijk allemaal hetzelfde. Ont
staan en aanpak lijken sterk op elkaar, al ver
schillen kleur en detaillering. 

De redactie neemt afstand van de diagnose 
'chronisch benigne pijn', omdat 'onbegrepen 
chronische pijn de kwaliteit van leven zodanig 
aantast dat het leven van de patient volledig 
'verziekt' wordt'. Deze fraai geformuleerde en 
dubbelzinnige stellingname zet de toon voor 
het boek. De patient wordt volledig serieus ge
nomen, zoals dat hoort bij psychologen. De rol 
van artsen blijft grotendeels buiten be schou
wing, en het hoofdstuk dat is gewijd aan de rol 
van de huisarts, is helaas het zwakste; er wordt 
wat tekst overgeschreven uit een NHG-Stan
daard, er wordt grijze literatuur aangehaald, en 
recente publicaties worden nauwelijks ge
noemd. Wei wordt de theorie van de somati
sche fixatie weer eens kritiekloos verkondigd, 
alsof er niet meer over te zeggen valt. Jammer, 
maar belangrijk is het niet. Het is namelijk 
vooral een boek geworden over de psychologi
sche achtergronden en de behandelwijzen in 
tweede en derde lijn. Dit he eft betekenis voor 
de kijk van huisartsen op deze groep patienten. 

Dit is een grondig, actueel en leesbaar boek 
over de achtergronden van een belangrijk ge
neeskundig probleem. De carrieres van de vaak 
trieste groep patienten met onbegrepen chroni
sche pijn beginnen in de huisartspraktijk en 
eindigen daar ook, wanneer een eind is geko
men aan alle diagnostiek en behandeling. In die 
zin is de huisarts ook het eind van de pijplijn, 
net als de in onbegrepen chronische pijn gespe-

cialiseerde psychotherapeut dat is. Misschien 
hebben ze wat aan elkaar. Het boek verdient 
mijns inziens een vervolg, dat zou moeten gaan 
over een gezamenlijke aanpak door huisartsen 
en specialisten, daarbij ondersteund door psy
chologen. 

N.P. van Duijn 

EssentiiUe geneesmiddelen 

The uSe of essential drugs. Eight report of the WHO 
Expert Committee (including the Revised model list of 
essential drugs). Technical report Series No 882; 1998, 
VI; 77 bladzijden. ISBN 92-4-120882-1. 

Deze lijst van essentiele geneesmiddelen is 
vooral bedoeld voor ontwikkelingslanden. De 
lijst bestaat uit opsommingen per anatomische 
hoofdgroep. Helaas worden de geneesmidde
len niet met ATC gecodeerd. Kennelijk negeert 
de ene WHO-groep het werk van een andere, 
de Collaborating Centre Drugs Methodology, 
en dat is jammer. In totaal zijn circa 300 medi
camenten opgenomen. Helaas volstaat de lijst 
niet, waar dat mogelijk is, met een advies voor 
een groep geneesmiddelen (ATC 3-4e niveau). 

Deze tiende versie is op vijftig punten gewij
zigd ten opzichte van de vorige lijst (1996); 
deze wijzigingen worden in het rapport onder
bouwd. Probleem bij het uitgeven van nieuwe 
versies van farmacotherapeutische adviezen 
(formularia, geneesmiddelenlijsten, standaar
den) is dat enerzijds de modemere middelen 
met een betere werking of minder neveneffec
ten een p laats dienen te krij gen, terwij 1 ander
zijds 'nieuw' vaak identiek is met duurder; ze
ker in ontwikkelingslanden is dat een pro
bleem. 

Terecht wordt benadrukt dat regeringen zich 
dienen te beijveren dat de in hun land werkelijk 
essentiele geneesmiddelen te allen tijde be
schikbaar zijn, in voldoende hoeveelheden, 
van goede kwaliteit, tegen aanvaardbare kos
ten en in een adequate uitvoering. Het rapport 
waarschuwt tegen vervalsingen en bepleit geen 
medicamenten van obscure herkomst te ge
bruiken, maar geneesmiddelen uitsluitend te 
betrekken van bekende fabrieken of hun (inter
nationaal) erkende agenten. Daamaast wordt 
uiteraard gepleit voor het gebruik van generie
ke preparaten. 

Yoor de Nederlandse situatie is de lijst te be
perkt en daardoor niet toepasbaar. Bovendien 
bevat de lijst een groot aantal geneesmiddelen 
die in Nederland nauwelijks belangrijk zijn: 
middelen tegen tuberculose, tegen lepra, tegen 
trachoom, tegen darminfecties, tegen malaria, 
tegen protozoa ire infecties. Daarmee wordt 
duidelijk gelllustreerd hoe verschillend de ge-

287 



BOEKEN 

zondheidsproblemen zijn waarmee ontwikke
lingslanden en landen als Nederland worden 
geconfronteerd. 

G.B. Kamps 

Spoedeisende situaties 

Buntinx F, Dekelver J, Redactie. Urgentieschema's voor 
huisartsen. Vijfde, volledig herziene druk. 
LeuveniAmersfoort: Acco, 1997; 152 bladzijden, prijs 
NLG 40,75. ISBN 90-334-3792-9. 

In achttien hoofdstukken worden de meest 
voorkomende spoedgevallen in de huisart
spraktijk behandeld; een negentiende hoofd
stuk is gewijd aan de inhoud van het ampulle
netui en hulpmateriaal als blaassondes, gluco
semeter en Mayo-tubes. Het boekje is de neer
slag van de bespreking van urgentieschema's 
in de Huisartsenvereniging van Maasmechelen 
in Belgie. Om de editie voor Nederland beter 
bruikbaar te maken, zijn ook de Nederlandse 
merknamen vermeld. 

Per hoofdstuk wordt op de rechter pagina's 
in korte, duidelijke schema's aangegeven hoe 
te handelen bij een spoedgeval; waar no dig 
wordt op de linker pagina nadere uitleg gege
yen. De keuze van de behandelde aandoenin
gen wordt niet verantwoord. Naast de spoedge
vallen rond hart, longen en hersenen is er aan
dacht voor acute pijnen, verdrinking, verbran
dingen, intoxicaties, traumata en anatylacti
sche reacties. Twee hoofdstukken behandelen 
acute complicaties bij chronische aandoenin
gen en diverse spoedgevallen: complicaties bij 
diabetes, antistolling, heroi'neverslaving, nier
dialyse, chemotherapie, diepe veneuze trom
bose van het been, gastro-intestinale bloeding, 
adderbeet, meningokokkenmeningitis en be
vallingen. 

Er zijn enkele duidelijke verschillen met de 
richtlijnen die in Nederland gelden: aminotyl
line bij astma, buscopan bij galsteenkolieken 
en heel veel foto's maken bij traumata. In de li
teratuurlijst ontbreken de NHG-standaarden 
dan ook. 

Dit boek geeft een uitgebreide lijst van 
spoedeisende situaties die men in de praktijk 
het hoofd moet weten te bieden. Daarmee is het 
een goede onderlegger om het eigen handelen 
(of dat van de Hagro) tegen het licht te houden 
en eventueel aan te passen. Voor aantekenin
gen is voldoende plaats op de (veelal blanco) 
linkerpagina's. De vereiste theoretische kennis 
kan aan de hand van deze schema's regelmatig 
worden opgefrist. 

Karel Rosmalen 
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Ontvangen proefschriften 

Aankondigingen van ontvangen proefschriften, 
los van een eventuele latere bespreking in de 
rubrieken Forum of Boeken 

Hyperhomocysteinemia, diabetes and cardiovascular 
disease 
The Roorn study 
158 bladzijden. ISBN 90-9011790. 
Promotie: II december 1998, Vrije Universiteit. 
Promovendus: E.K. Hoogeveen 

Gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen in het 
dagelijks leven 
Determinanten. gevolgen en de rol van de huisarts 
213 pagina's. ISBN 90-5681-047-2. 
Promotie: 17 december 1998, Universiteit Maastricht. 
Promovendus: FH.lA. Vissers (J 946), huisarts. 
Promotor: prof. dr. lA. Knottnerus; 
copromotoren: dr. R.F van der Grinten, 
dr. G.G.E.M. van der Horst. 

Improving care for patients with asthma and COPD in 
general practice 
181 pagina's. ISBN 90-76316-05-8. 
Promotie: 29 januari 1999, Katholieke Universiteit 
Nijmegen. 
Promovendus: I.1.M. Smeele (1956), huisarts. 
Promotoren: prof.dr. R.P.T.M. Grol, 
prof.dr. W.lH.M. van den Bosch, 
prof.dr. C.P. van Schayck. 

Infantile colic in primary care 
Occurrence, causes, treatments 
135 bladzijden. ISBN 90-5070-032-2. 
Promotie: 3 februari 1999, Vrije Universiteit. 
Promovendus: P.L.BJ. Lucassen (J 952), huisarts. 
Promotor: prof.dr. J.Th.M. van Eijk. 

Dietary protein and renal function in type 2 diabetes 
mellitus 
116 bladzijden. ISBN 90-9012297-4. 
Promotie: 5 februari 1999, Vrije Universiteit. 
Promovendus: L.Th.J. Pijls (1967), epidemioloog. 
Promotoren: prof.dr. J. Th.M. van Eijk, 
prof.dr. A.J.M. Donker; 
copromotor: dr. H. de Vries. 

Falls in the elderly 
A primary care-based study 
202 bladzijden. ISBN 90-5278-246-6. 
Promotie: 5 februari 1999, Universiteit Maastricht. 
Promovendus: P.A. Stalenhoef (1947), huisarts. 
Promotoren: prof.dr. H.FJ.M. Crebolder, 
prof. dr. lA. Knottnerus; 
copromotor: dr. J.P.M. Diedriks. 

Diagnosing asthma or COPD in patients with 
persistent cough: variations on a theme 
170 bladzijden. ISBN 90-9012346-6. 
Promotie: II februari 1999, Rijksuniversiteit Leiden. 
Promovendus: H.A. Thiadens (1947), huisarts. 
Promotoren: prof.dr. M.P. Springer, 
prof.dr. D.S. Postma. 

Management of mental health problems in primary 
care 
The doctor, the patient, and the medical model 
240 bladzijden. ISBN 90-367 -10 17-0. 
Promotie: 17 februari 1999, Rijksuniversiteit Groningen. 
Promovendus: B.G. Tiemens (1963). 
Promotoren: prof.dr. J. Ormel, prof.dr. W. van den Brink. 

AGENDA 

Mededelingen voor de Agenda in nummer 8 
(juli) moeten op uiterlijk 24 juni in het bezit zijn 
van het redactiesecretariaat. 

Ontwikkelen van een systematic review 
Amsterdam, 9 juni. 
Workshop Dutch Cochrane Centre. 
Inlichtingen en aanmelding; Ingrid van 
Wijngaarden-Parsan, Dutch Cochrane Centre, 
J-2-221, Academisch Medisch Centrum, Postbus 
22660, 1100 DD Amsterdam; tel. 020 5665602; 
fax 020 6912683; e-mail: cochrane@amc.uva.nl. 
De multiculturele huisartspraktijk 
Utrecht, 10juni, 15.00-20.30 uur. 
Congres Nivel en Forum, Instituut voor 
Multiculturele Ontwikkeling. 
Informatie: mw. E. Zoer, tel. 0302729751. 
The 28th Annual Scientific Meeting of the 
Association of University Departments of 
General Practice 
London, 14-16 julio 
Inlichtingen: AUDGP 99, tel. +44-1865-331040; 
fax +44-1865-331125; e-mail audgp99@kcl.ac.uk; 
website pcsc.umds.ac.ukiaudgp99.htm. 
Tussen evidence based practice en integrale 
kwaliteitszorg? Implementatie van effectieve en 
doelmatige zorg 
Nijmegen, 10 september. 
Conferentie 10 jaar WOK. Inlichtingen: Mary 
Bluyssen, Bureau Congresorganisatie KUN, 
tel. 0243612184; fax 024 3567956; 
e-mail M.Bluyssen@buro.kun.nl. 
Referatendag voor Vlaamse Huisarts Research 
Antwerpen, 25 september. 
Inlichtingen: Anne-Marie Ryckaert, 
tel. +32-3-2811616; fax +32-3-2185148; 
e-mail secret.wvvh@medmail.medconf.be. 
Closing the loop 
Toronto, 1-3 oktober 
Third international conference on the scientific 
basis of health sciences. 
The best evidence for health care: the role of the 
Cochrane Collaboration 
Rome, 6-90ktober. 
VII Cochrane Colloquium. 
Inlichtingen: Eurosymposia Sri, Via di Tor 
Fiorenza, 31, 00199 Roma; tel. 0039-6-86328042; 
fax 0039-6-86386644; 
e-mail eurosy.congres@f1ashnet.it. 
• 10 jaar Hoorn-studie 
Amsterdam, Koninklijk Instituu! voor de Tropen, 
14oktober, 12.30-21.15 uur. 
Symposium Vrije Universiteit. Inlichtingen: mw. 
L.J.'van't Hull, tel. 0204440533, fax 020 4440502; 
e-mail endocr@avu.nl. 
Research on general practice care of the elderly 
Hannover, 14-17 oktober. 
Najaarsbijeenkomst European General Practice 
Research Workshop (EGPRW). 
WONCA Europe regional conference 2000 
Wenen, 2-6 juli 2000. 
Inlichtingen: Gerda Maierhofer, Wiener Medizi
nische Akademie, Aiser Strasse 4, A-I 090 Wien; 
tel. +43 1405138310; fax. +43 1405138323. 

• betekent: eerste vermelding. 
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