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H&W lezen is werk ... maar wel leuk werk 
Het oordeel van lezers over Huisarts en Wetenschap, het NHG-katern en de website 

JOOST ZAAT, MARJOLEIN TASCHE 

Inleiding 

Ontwikkelingen op het gebied van het pu
bliceren van wetenschappelijke informa
tie gaan snel. De elektronische media ruk
ken op, onderzoeken krijgen een grotere 
omvang en er wordt steeds meer gepubli
ceerd in Engelstalige tijdschriften. Tege
lijkertijd ontstaat een scheidslijn tussen 
tijdschriften die vooral of uitsluitend we
tenschappelijke ontwikkelingen archive
ren, en tijdschriften die beogen weten
schappelijk onderzoek toegankelijk te ma
ken voor beroepsbeoefenaren. Het publi
ceren van belangrijke resultaten in 'top
bladen' is weliswaar belangrijk voor we
tenschappers, maar inmiddels wordt dui
delijk dat die resultaten ook toegankelijk 
moeten worden gemaakt voor de werkers 
in het veld.1 Al deze ontwikkelingen raken 
het bestaan van Huisarts en Wetenschap. 

Het NHG-bestuur stelde eind 1999 een 
commissie in die advies zou moeten geven 
over het gehele publicatiebeleid van het 
Genootschap. In dat kader bestond ook be
hoefte aan een oordeel van H&W-lezers 
over het tijdschrift en over de NHG-site. In 
marktonderzoek blijkt H&W onvermin
derd hoog te scoren: huisartsen gaven 
H& Ween 7 ,4 bij de Medicol '98 enquête2 

en bij het lezersonderzoek van Medisch 
Contact zei 86 procent van de responden
ten H&W altijd of regelmatig te lezen. 
Dergelijke cij fers zeggen echter weinig 
over de werkelijke mening van gebruikers 
en het laatste eigen lezersonderzoek is in
middels alweer tien jaar oud.3 

Wij organiseerden daarom een aantal 
focusgroepdiscussies waarbij de volgende 
vragen het uitgangspunt vormden: 
• Hoe gebruiken huisartsen info1matie, 

waar halen ze informatie vandaan en 
hoe passen ze die toe? 

• Welke waardering is er voor H& W als 
geheel en wat is de waardering voor de 
afzonderlijke rubrieken, zowel qua in
houd als qua vorm? 

• Hebben huisartsen behoefte aan een 
elektronische versie van H& W en hoe 
zou die er dan moeten uitzien? 

• Welke suggesties hebben huisartsen om 
inhoud en leesbaarheid van H& W te 
verbeteren? 
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Samenvatting 
Zaat JOM, Tasche MJA. H&W lezen 
is werk ... maar wel leuk werk. Het 
oordeel van lezers over Huisarts en 
Wetenschap, het NHG-katern en de 
website. Huisarts Wet 2000;43(11): 
455-7, 477. 
In maart en april 2000 werd in vijf 
focusgroepsdiscussies nagegaan hoe 
lezers oordelen over Huisarts en 
Wetenschap en over de informatie die 
vanuit het NHG wordt geboden. H&W 
wordt vooral door praktiserende 
huisartsen beschouwd als een belangrijk 
en betrouwbaar medium. Het tijdschrift 
maakt een wat saaie indruk en is niet 
gemakkelijk leesbaar. De deelnemers 
aan het onderzoek vinden dat H& W een 
wetenschappelijk georiënteerd 
tijdschrift moet blijven. Zij willen 
(beter) leesbare artikelen, goede 
samenvattingen, kaders met het 
belangrijkste nieuws en vooral 
afwisseling - naar aard en inhoud van 
de artikelen en naar auteurs. Het 
NHG-katem wordt gewaardeerd als 
verenigingsnieuws. De website werd te 
weinig bezocht om een gedetailleerd 
oordeel te kunnen geven. 

dr. J.O.M. Zaat, voorzitter redactiecommissie 
Huisarts en Wetenschap, 
Postbus 323 1, 3502 GE Utrecht; 
mw.dr. M.J.A. Tasche, huisarts, staflid N'HG. 
Correspondentie: dr. J.O.M. Zaat. 

Methoden 

Samenstelling focusgroepen 
Omdat de primaire doelgroep van H& W 
en het NHG uit huisartsen bestaat, hebben 
wij alleen ( oud-)huisartsen uitgenodigd 
voor de discussies. Wel streefden we bij de 
samenstelling van de groepen naar een zo 
breed mogelijke spreiding van mogelijke 
meningen. Dat leverde de volgende verde
ling op: 
- een groep met opinieleiders: onderzoe

kers, vertegenwoordigers van instituten 
en huisartsen uit bestuurskringen (n=8); 

- een groep met onderwijsgevers, verte
genwoordigers van DHV-en en huisart
sen uit de wereld van de kwali teitsbe
vordering (n=8); 

- drie groepen praktiserende huisartsen. 
De eerste twee groepen werden samen
gesteld door personen individueel uit te 
nodigen; daarbij werd gestreefd naar een 
evenwichtige spreiding naar leeftijd, ge
slacht, instelling en specifieke deskundig
heid. Voor de andere drie groepen trokken 
we tweemaal at random 120 huisartsen ui t 
het ledenbestand van het NHG. Huisartsen 
uit verre gewesten (Limburg, Zeeland, het 
hoge Noorden) vielen na enkele pogingen 
af in verband met de lange reistijd. Verder 
werd net zolang gebeld tot er drie groepen 
van acht huisartsen konden worden sa
mengesteld, met een redelijke verdeling 
naar leeftijd, geslacht en stad versus plat
teland. 

Vijf huisartsen konden op het laatste 
moment niet deelnemen, zodat twee groe
pen zes deelnemers telden en één groep 
zeven. 

Procedure 
Redactiecommissie en adviescommissie 
stelden een lijst samen met gesprekson
derwerpen die de vraagstèllingen dekten. 

De discussies vonden plaats in Utrecht 
- eind maart, begin april 2000 - onder lei
ding van de uitgever, en duurden 2-2,5 uur. 
Na een uitgebreide ronde over informatie
gedrag en algemene waardering volgde 
aan de hand van twee recente afleveringen 
(de nummers 3 en 4 van de lopende jaar
gang) een discussie over onderdelen van 
H& W, het katern en elektronische media. 

Leden van de redactiecommissie en de 
adviescommissie volgden alle discussies 
via een gesloten tv-circuit en maakten een 
beknopt verslag in de vorm van steek
woorden. Aan de hand van deze verslagen 
maakte de eerste auteur een ui tgebreid 
verslag, dat aan alle waarnemers werd toe
gezonden voor commentaar. Op basis van 
deze deelverslagen werd ten slotte een sa
menvattend verslag geschreven. 

Alle videobanden zijn nadien bekeken 
door de tweede auteur. Zij maakte een sa
menvattend verslag over alle bijeenkom
sten, evenals de discussieleider. 
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De drie samenvattende verslagen bleken 
slechts op details van elkaar te verschillen; 
dit artikel is een compilatie van deze ver
slagen. 

Resultaten 

Informatiegedrag 
Niemand zei te bezwijken aan de infonna
tiedruk of was bang belangrijke zaken te 
missen. Praktiserende huisartsen haalden 
hun informatie vooral door te praten met 
andere (huis)artsen en uit nascholing. In 
alle groepen was vrijwel geen enkele deel
nemer erg gecharmeerd van elektronische 
informatieoverdracht, anders dan om snel 
en gericht iets op te zoeken. 

Bij het lezen maakten alle deelnemers 
onderscheid tussen enerzijds iets zoeken 
of toevallig lezen voor de praktijk, en an
derzijds structureel lezen in verband met 
de voorbereiding van onderwijs, onder
zoek ofhet schrijven van een artikel. Daar
mee hing ook samen op welk moment men 
las: 'sommige stukken lees ik in bad en 
voor een echte trial moet ik achter m'n bu
reau. Je gaat óf lezen óf je kijkt een blad 
eens even doo1ê ' 

In de regel beschouwde men informatie 
uit H& Wals betrouwbaar, nuttig en nood
zakelijk. Als andere betrouwbare bronnen 
werden genoemd: het Nederlands Tijd
schrift voor Geneeskunde, Medisch Con
tact, het Geneesmiddelenbulletin, De 
Huisarts in Nederland en de BMJ. Daar
naast bestond belangstelling voor Vade
mecum en in mindere mate voor het Tijd
schrift voor Huisartsgeneeskunde en Mo
dern Medicine, die men beide wel gemak
kelijk leesbaar vond. 

De praktiserende huisartsen hadden een 
duidelijke voorkeur voor praktische en di
rect toepasbare informatie, waarbij het 
meer gaat om de bruikbaarheid van de on
derzoeksresultaten in de praktijk dan om 
de schoonheid van de wetenschappelijke 
methode. Opvallend was dat de opinielei
ders/onderzoekers en onderwijsgevenden 
wel verder gingen in hun wetenschappelij
ke interesse, maar in hun informatiege
drag voor de dagelijkse praktijk toch veel 
leken op hun perifere vakbroeders. 
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Wat is bekend? 

• In eerder onderzoek zei 86% van 
de ondervraagde huisartsen 
H&W meestal of altijd te lezen. 

• Onbekend is hoe lezers de 
inhoud van H&W waarderen. 

Wat is nieuw? 

• H&W wordt beschouwd als een 
ietwat saai, maar belangrijk 
tijdschrift voor huisartsen. 

• H&W moet een wetenschappelijk 
georiënteerd blad blijven . 

• Meer aandacht is nodig voor de 
toegankelijkheid van artikelen 
naar stij l en naar vormgeving. 

Algemene waardering 
Men vergeleek H&W voornamelijk met 
het NTvG, waarbij een meerderheid een 
voorkeur voor H&W uitsprak. Als deelne
mers gevraagd werd naar een spontane ty
pering, noemde vrijwel iedereen de saai
heid in één adem met degelijkheid en be
trouwbaarheid. 'Saaie stukken mogen ook 
best, die sla ik gewoon over'. 'Dat ik iets 
niet lees, wil nog niet zeggen dat het maar 
weg moet. ' H&W is een medium voor de 
standaarden en dankt daaraan een deel van 
de waardering. Ook los van de standaar
den werd H&W gezien als een forum voor 
discussie en verslagen van wetenschappe
lijk onderzoek. Praktiserende huisartsen 
waardeerden het dat in H& W actueel huis
arts geneeskundig onderzoek wordt gepu
bliceerd, maar achtten de directe toepas
baarheid te gering. 

Wetenschap of nascholing? 
De (ervaren) noodzaak om in geïndexeer
de tijdschriften met een hoge impactfactor 
te publiceren, maakt het voor onderzoe
kers aan universiteiten onaantrekkelijk 
voor H&W te schrijven. Overigens merk
ten deze deelnemers wel op dat men vaker 
werd aangesproken door collegae op pu-

blicaties in H& W dan op een artikel in een 
Engelstalig tijdschrift. 

Een blad expliciet voor nascholing of 
kwaliteitsbevordering vond niemand zin
vol: voor nascholing zijn immers altijd 
verschillende bronnen nodig. Evenmin 
had men behoefte aan een tijdschrift als 
middel voor de verspreiding van handlei
dingen voor kwaliteitsverbetering. Ook de 
onderwijsgevenden en praktiserende huis
artsen vonden dat H& W vooral weten
schappelijk georiënteerd moet blijven. 

Relatie H&W-NHG 
Volgens de deelnemers is H& W onaf
hankelijk van de industrie, maar over de 
onafhankelijkheid ten opzichte van het 
NHG hadden sommige deelnemers hun 
twijfels. Het is toch het 'verenigingsblad'. 
Een kleine meerderheid beschouwde deze 
afhankelijkheid niet als storend. Een min
derheid vond de relatie NHG-H& W te on
doorzichtig en meende het gebrek aan on
afhankelijkheid terug te zien in het ontbre
ken van meningen die afwijken van het 
NHG-beleid. 

Redactioneel beleid 
Het beleid van de redactiecommissie werd 
zeer divers beoordeeld. Zowel een gebrek 
aan redactioneel beleid ( 'alles wordt maar 
gepubliceerd') als een te rigide beleid in 
combinatie met te hoge wetenschappelij
ke normen werd aan de redactiecommissie 
toegedicht. Eigen ervaringen met publice
ren leken hierbij mee te spelen. Men vond 
verder dat er relatief weinig verschillende 
auteurs in H& W publiceren en pleitte voor 
een actief wervingsbeleid. 

Waardering verschillende rubrieken 
De omslag was het enige onderdeel van 
H&W dat ieders instemming had. De in
deling in rubrieken leefde nauwelijks. De 
lezer keek naar onderwerpen, titels en de 
lengte van artikelen, niet naar rubrieken. 
Vooral bij de rubrieken Journaal, Ingezon
den, Referaten en Proefschriften vond 
men de vormgeving saai en miste men 
kleur. Door de lengte van de artikelen en 
het formele taalgebruik vonden de meeste 
deelnemers H&W moeilijk leesbaar. 

De rubriek Journaal werd wisselend ge-
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waardeerd (van 'leuk en journalistiek' tot 
'hap-snap en onduidelijk '). De onder
zoeksartikelen vond men saai en te lang, 
met name de methoden- en resultatensec
ties. Maar ook hier verschilden de me
ningen en zoals een praktiserende huisarts 
stelde: 'H& Wis werken, maar ondanks de 
saaiheid meestal wel leuk werken'. Een 
groot aantal deelnemers miste stevige 
standpunten: het artikel van Boot & Meij
man was een van de weinige artikelen die 
uit de jaargang 1999 zijn blijven hangen.4 

Beschouwingen werden veelal gewaar
deerd. Sommige deelnemers pleitten voor 
het vervangen van de referaten door Coch
rane-reviews. De groepen praktiserende 
dokters spraken zich betrekkelijk positief 
over de referaten uit, al vond men niet dui
delijk hoe de gerefereerde artikelen wer
den geselecteerd. 

NHG-katern 
Het NHG-katem werd zeer wisselend be
oordeeld: van 'leuk en hoort bij de club ' 
tot 'onduidelijk en schept verwarring '. 
Het was voor de meeste deelnemers duide
lijk dat het NHG spreekt in deze blauwe 
pagina's. Deelnemers vonden dat er er
gens NHG-informatie in H&W hoort ofin 
ieder geval beschikbaar moet zijn. De lay
out werd als prettig beoordeeld en werd af 
en toe genoemd als voorbeeld voor de rest 
van het blad. Opinieleiders en onderwijs
gevenden vonden het enigszins storend 
dat de redactionele kolommen soms ande
re geluiden laten horen dan het NHG-ka
tem. De groepen praktiserende dokters ga
ven echter aan dat ze zich in het geheel niet 
storen aan deze verschillende meningen 
en drongen zelfs aan op meer discussie. 

Elektronische media 
Het gebruik van elektronische media was 
bij de deelnemers zeer beperkt. Inciden
teel keek een enkele dokter in de Gein.for
meerde Huisarts of een cd-rom. Niemand 
bleek erg bedreven in het zoeken op inter
net. Slechts een enkeling bezocht met eni
ge regelmaat de NHG-site. 

Wat kan er verbeterd worden? 
Er zijn veel suggesties ter verbetering ge
daan, waarvan we hier alleen de belang-

HUISARTS EN WETENSCHAP 2000; 43(11) 

LEZERSONDERZOEK 

rijkste noemen. Uitgangspunt is dat H& W 
een wetenschappelijk georiënteerd tijd
schrift moet blijven, maar dat het tegelijk 
de wetenschap toegankelijker moet ma
ken en in een context moet plaatsen. 
• Vormgeving: betere indeling in rubrie
ken, meer kaders, sober maar meer kleur
gebruik, grotere letter in samenvattingen, 
meer illustraties, prominentere inhouds
opgave met een leeswijzer. 
• Inhoud: dubbelpublicaties of korte ver
slagen van oorspronkelijk Nederlands on
derzoek, meer discussie en afwijkende 
standpunten, ruimte voor lichtvoetiger on
derwerpen. Het nieuws moet bondiger en 
actueler. Als nieuwe rubrieken worden ge
noemd: Tips en trucs voor de praktijk, een 
verbeterde ( evidence based) versie van de 
vraag-en-antwoorden uit het Vademecum, 
nieuwe ontwikkelingen rond standaarden 
en huisartsgeneeskunde over de grens. 
• Toegankelijkheid: strikte voorschriften 
over de omvang van artikelen, strenge 
eindredactie, goed titelbeleid, tussenkop
jes en minder tabellen. Veel deelnemers 
wilden heldere samenvattingen en kaders 
met kernpunten of met 'wat is er bekend ' -
en 'wat is er nieuw/wat voegt het toe' -tek
sten. 

Ideeën over wat men van internet en het 
NHG wil , werden in geen van de groepen 
spontaan gefonnuleerd. In tweede instan
tie kwam men tot: een elektronisch archief 
met een zoekfunctie en het plaatsen van 
'saaie' stukken zoals methodensecties en 
tabellen op het net. Of er behoefte is aan 
bewegende beelden (bijvoorbeeld instruc
ties over injectietechnieken) werd niet 
duidelijk. Standaarden zouden op het web 
moeten staan, maar meer ten behoeve van 
de buitenwereld. In de praktijk van alledag 
had men meer behoefte aan een goede in
tegratie van standaarden in het HIS . 

Beschouwing 

De vijf discussies waren uiterst geani
meerd. De deelnemers fileerden H& W, 
het NHG-katern en de website tot op het 
bot en dat leverde veel nuttige en vrolijke 
momenten op. Ondanks de soms verre
gaande kritiek op onderdelen van H& W, is 

er sprake van een grote instrumentele en 
emotionele bladbinding. Deze emotionele 
band wordt veroorzaakt door de sterke 
binding met het NHG als wetenschappe
lijke beroepsvereniging. De instrumentele 
bladbinding wordt vooral gevormd door 
de mate waarin een tijdschrift nuttig is 
voor de praktijk. Deze binding komt voor
al door de NHG-standaarden en wat min
der door andere onderdelen van H&W. 

Op de methodologie van dit onderzoek 
is wel het een en ander aan te merken.Naar 
goed kwalitatief gebruik is de selectie van 
de huisartsen niet willekeurig geweest: er 
zijn twee groepen speciaal samengesteld, 
en men mag aannemen dat de groepen 
praktiserende dokters H& W en het NHG 
goed gezind waren (al wil dat niet zeggen 
dat ze altijd H&W van voor tot achter la
zen). Ook bleek in deze groepen een aan
zienlijk deel van de deelnemers actief in 
nascholing en onderwijs. 

Door de aard van ons onderzoek konden 
we uiteraard niet vaststellen hoe dé Neder
landse huisarts over H& W, katern en web
site denkt. Voor ons doel - wat moet er aan 
H&W veranderen? - was dat echter ook 
minder van belang. 

Conclusie 
H& W is ( of lijkt) saai, maar wordt deson
danks gewaardeerd. Het kan echter beter 
en daartoe zijn uiteenlopende suggesties 
gedaan. Een deel daarvan is inmiddels al 
verwezenlijkt. 

Met de resultaten van dit onderzoek 
gaat de redactiecommissie vlijtig aan de 
slag, opdat H&W niet alleen hoog wordt 
gewaardeerd, maar straks ook als een goed 
leesbaar blad wordt gezien - een tijd
schrift dat wetenschap vertaalt en toe
gankelijk maakt voor 'gewone' dokters. 
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aan de discussies komt uiteraard de grootste 
dank toe. 
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