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De elementen 'wetenschap' en 'zorg' zijn in de genees
kunde, en zeker in de huisartsgeneeskunde, onlosma
kelijk met elkaar verbonden. Ze vormen een paar met 
als connotaties objectief-subjectief, methodisch-intuï
tief, afstand-nabijheid, generaliserend-bijzonder, auto
nomie-afhankelijkheid. 1 Maar is wetenschap werkelijk 
alleen maar objectief, methodisch of afstandelijk? En is 
zorg louter subjectief, intuïtief en nabij? 

Wetenschap 

De wetenschappelijke methode, in het bijzonder de na
tuurwetenschappelijke methode, is sinds het midden van 
de vorige eeuw in toenemende mate de belangrijkste pijler 
van de geneeskunde geworden.2 Na eeuwen waarin voor
al het grote placebo-effect van de arts-patiëntrelatie de ef
fectiviteit van interventies bepaalde, ontwikkelde zich een 
vooral anatomisch georiënteerd ziektebegrip. Vanaf die 
tijd werd een objectiever kijken naar zieken mogelijk, on
dersteund door auscultatie en percussie. Sectie maakte de 
observaties achteraf soms controleerbaar. Een volgende 
stap in de ontwikkeling van de geneeskunde als natuurwe
tenschap hing samen met het inzicht dat ook levende we
zens zich gedragen volgens fysische en chemische wetten, 
een inzicht dat uiteindelijk ruimte gaf aan het ontstaan van 
de pathofysiologie. Kennis van pathofysiologische mecha
nismen leidde tot belangrijke therapeutische successen en 
doet dat nog steeds. 

De beperking van deze benadering - niet elke correctie 
van een pathofysiologische ontsporing leidt tot genezing 
(het werkt wel, maar het helpt niet3 ) - schiep ruimte voor 
de klinisch epidemiologische benadering, die sterk leunt 
op statistiek en waarschijnlijkheidsleer. Dokters moeten 
hun handelen baseren op resultaten verkregen uit onder
zoek van grote groepen mensen. De randomized con
trolled trial (RCT) en de meta-analyse worden verheven tot 
gouden standaard: volgens het paradigma van de klini
sche epidemiologie leveren zij het beste bewijsmateriaal 
voor de werkzaamheid van een behandeling. 

In de slipstream van deze ontwikkeling worden wereld
wijd steeds meer richtlijnen voor klinisch handelen gepu
bliceerd. Evidence based medicine - omschreven als 'the 
conscientious, explicit, and judicieus use of current best 
evidence in making decisions about the care of individual 
patients"4 - als meest uitgesproken exponent van de kli 
nisch epidemiologische benadering komt tot grote bloei. 
Uitingen van de toenemende invloed van de klinisch epi
demiologische benadering zijn onder andere de NHG
standaarden, de inaugurele rede van Thomas5 en de stij
ging in het aanbod van literatuuroverzichten aan Huisarts 
en Wetenschap. 6 In lijn hiermee zullen vanaf dit nummer 
regelmatig samenvattingen van voor de huisarts relevante 
Cochrane-reviews worden gepubliceerd, steeds in combi-
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natie met een commentaar van een terzake kundige huis
arts. 

Deze ontwikkelingen vallen samen met de toenemende 
mogelijkheden van elektronisch publiceren. De redactie
commissie zal zich dan ook oriënteren op het bevorderen 
van de toegankelijkheid van Huisarts en Wetenschap via 
deze nieuwe media. 

De andere zijde 

Tot hier valt wetenschap samen met begrippen als 'objec
tief', 'methodisch' en 'afstandelijk'. Maar de medaille heeft 
twee zijden. Mensen zijn geen wezens die alleen karakteri
seerbaar zijn via metingen van biologische of psychoso
ciale eigenschappen . 'Mensen worden gekarakteriseerd 
door hun mogelijkheid hun eigen gedragingen en omstan
digheden te interpreteren en zin te geven. Deze zo belang
rijke mentale activiteiten, deels rationeel en deels irratio
neel, zijn kenmerkend voor de menselijke geest, en zijn 
niet of nauwelijks te kwantificeren''.1 

Los van dit essentiële punt geldt dat kennis die is verkre
gen door RCT's en meta-analyses, moeilijk toepasbaar is 
op de individuele patiënt. RCT's worden meestal uitge
voerd bij homogene groepen patiënten, waarbij met name 
ouderen en mensen met veel co morbiditeit vaak (moeten) 
worden uitgesloten. De uitkomsten van dergelijke trials 
zijn dan ook niet zonder meer van toepassing bij de oudere 
patiënten met veel comorbiditeit die de huisarts in zijn 
praktijk heeft.7 Bovendien gaat niet iedere patiënt hetzelf
de om met de mededeling dat er een bepaald risico op 
ziekte bestaat, en kan een kleine kans op groot onheil de 
gezondheidstoestand van de patiënt nadelig beïnvloeden. 

Ten slotte is het idee dat de veelheid aan gegevens rela
tief eenvoudig leidt tot richtlijnen, vooralsnog een fictie . 
Een poging van de KNMG om sluitende richtlijnen en be
handelschema's te maken voor het toch als goed onder
bouwd beschouwde begrip 'stabiele angina pectoris' is 
gestrand. Er bleken zoveel opties te zijn dat de beslisboom 
een bijna oneindig aantal takken zou hebben en er bleek 
voor een onverwacht belangrijk deel van de te maken keu
zen toch geen bewijsmateriaal aanwezig.8,9 

Uiteindelijk vereist een op natuurwetenschappelijke uit
gangspunten gebaseerde huisartsgeneeskunde, naast 
een objectieve bril, een subjectieve interpretatie, naast 
methodisch werken, de mogelijkheid te kunnen afwijken 
van standaarden, en naast distantie nabijheid. Het alge
mene en alledaagse wordt dan eens te meer een uitda
ging.10 

Zorg 

Zorg voor zieken is eeuwenlang geïnterpreteerd als het 
met veel opofferingsgezindheid verplegen van de zieke 
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medemens. Zorg weerspiegelt hier in de eerste plaats sub
jectiviteit, intuïtie en nabijheid. Het domein 'zorg' is echter 
ruimer dan verpleging van zieken. Zorg zou meer in alge
mene zin opgevat kunnen worden als het betrokken zijn 
van mensen op elkaar, als 'een typisch menselijke activi
teit, die alles omvat wat we doen om onze wereld en ons
zelf in stand te houden, te continueren en te herstellen op
dat we zo goed mogelijk kunnen leven'. 1 

Persoonlijke zorg van huisartsen en aandacht voor ver
schillen tussen mensen vallen onder deze omschrijving. 
Onder het begrip kwaliteitszorg kunnen in feite alle objec
tieve factoren worden verstaan die de patiëntenzorg opti
maliseren: van op evidence based medicine gebaseerde 
richtlijnen tot praktijkmanagement, klantvriendelijkheid 
en 'patient partnership'. 11 Zo zijn van een patiëntgerichte 
consultvoering - gekenmerkt door aandacht voor sympto
men, opvattingen, angsten en verwachtingen van de pa-
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tiënt en gezamenlijk overleg over probleemomschrijving 
en behandeling - positieve effecten aangetoond op thera
pietrouw en tevredenheid van de patiënt, belangrijke 
voorwaarden voor de effectiviteit van interventies.12 Mo
gelijk is deze vorm van consultvoering een belangrijk ele
ment in het placebo-effect van de dokter. 13,14 

Ook zorg heeft dus duidelijk objectieve, methodische en 
afstandelijke kanten. Maar ook hier rijzen problemen. Alle 
bezwaren die genoemd zijn voor het domein 'wetenschap' 
gelden mutatis mutandis ook voor kwaliteitszorg. Zorg die 
alleen als meetbaar en te implementeren product wordt 
gezien, reduceert patiëntvriendelijkheid tot klantvriende
lijkheid, een ontwikkeling waarbij de wezenlijke relatie tus
sen arts en patiënt uit het zicht verdwijnt.15 Arts en patiënt 
zijn dan exemplaren van een species, geen personen van 
vlees en bloed. Echte kwaliteitszorg wordt dan ook aller
eerst gekenmerkt door wederzijdse betrokkenheid en ver-
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trouwen. Dit is misschien wel het meest karakteristieke 
van goede huisartsgeneeskundige zorg. 

Jammer genoeg wordt er door huisartsen niet al te veel 
over geschreven, terwijl juist de huisarts als participerend 
observator bij uitstek zicht heeft op dit terrein. 

Synthese 

Zowel de wetenschap als de zorg hebben objectiviteit, me
thodisch werken en afstandelijkheid nodig om te kunnen 
komen tot een zinnige benadering van patiënten. Beide 
kunnen echter niet zonder intuïtie, betrokkenheid en vrij
heid van denken. Huisarts en Wetenschap wil ruimte bie
den aan beide zijden van de medaille- het objectieve en al
gemene in commentaren, onderzoeksartikelen, literatuur
verslagen en nascholingsartikelen, en het subjectieve en 
bijzondere in beschouwingen en casuïstiek - en daarbij 
streven naar een synthese van beide domeinen. De redac
tiecommissie beschouwt het als haar voornaamste taak 
om de kwaliteit en huisartsgeneeskundige relevantie van 
het gebodene te waarborgen . Hierbij wordt gestreefd naar 
inhoudelijke discussies met bijzondere aandacht voor de 
manier waarop gediscussieerd wordt. 

Voor een extra gedegen inhoudelijke beoordeling van 
de ingestuurde manuscripten raadpleegt de redactiecom
missie met grote regelmaat externe adviseurs, meestal 
huisartsen met een specifieke inhoudelijke deskundig
heid. Bijna iedereen die hiervoor wordt benaderd, rea
geert snel en goed. Op deze plaats past een dankwoord 
aan allen die ons de afgelopen twee jaren op deze wijze 
hebben geholpen; hun namen zijn vermeld op pagina 3. 

Nico van Duijn 

De redactie van een wetenschappelijk tijdschrift moet on
afhankelijk zijn, een eigen visie hebben en originele ideeën 
ventileren. Hoe meer de leden beschikken over deze eigen
schappen, des te beter kan zo'n redactie haar taak vervul
len. 

Zo bezien was Nico van Duijn de personificatie van een 
goed redactielid: onafhankelijk, ondogmatisch en niet ge
neigd richtlijnen en standaarden slaafs te volgen. Tijdens 
redactievergaderingen borrelden altijd wel enkele origine
le ideeën bij hem op, die met de nodige humor en zelfspot 
werden gebracht, maar in een taal die aan duidelijkheid 
niets te wensen overliet. Met uitspraken over 'regenten en 
implementen', 'nascholingsaccrediteu rs' en 'huisartsen
apparatsjiks' gaf hij - veelal met een brede grijns - uiting 
aan zijn hartgrondige afkeer van iedere vorm van bureau
cratie. Het contact met en de vraag van de patiënt stonden 
(en staan) voor hem op de eerste plaats; in die zin toonde 
hij zich steeds opnieuw een vertegenwoordiger bij uitstek 
van het met uitsterven bedreigde species 'huisdokter'. 
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De lezer kent Van Duijn vooral uit zijn talloze bijdragen 
voor Huisarts en Wetenschap: naast beschouwingen, com
mentaren en onderzoeksartikelen, de laatste jaren ook 
veel 'journaaltjes'. Dat hij hierbij niet monomaan was, 
moge blijken uit de veelheid van onderwerpen: borstkan
kerscreening, loketgeneeskunde versus anticiperende ge
neeskunde, het gebruik van ergotamine en triptanen bij 
migraine, erfelijke kanker, cystitis en resistentieontwikke
ling, het effect van choorethyl bij pijnbestrijding, abces
drainage (als middel tegen burnout), bovenste-luchtweg
infecties, voorschrijven op stofnaam en psychosociale 
problemen bij kinderen. En niet vergeten mag worden dat 
onze vaktaal door Van Duijn met minstens één neologisme 
is verrijkt: 'afarmacobetisme'. 

Nico van Duijn heeft Huisarts en Wetenschap per 1 januari 
verlaten, aan het eind van zijn reglementaire termijn van 
vijf jaar; de redactiecommissie verliest in hem een gewaar
deerd lid. Als opvolgers verwelkomen wij Ger van der 
Werf en Joost Zaat. Wij zijn ervan overtuigd dat zij door 
hun inbreng de eigenheid en deskundigheid van de redac
tiecommissie op zijn minst op peil zullen houden; hun on
afhankelijkheid en kritische zin staan daar borg voor. 
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