
42760 ja ar huis art s &  we tensch ap

jo
u

r
n

a
a

l

60(9) sep tember 2017

Aios stellen toekomst 
centraal in jarig H&W

H&W bestaat zestig jaar. Om deze 
mijlpaal te vieren, vormden acht aios 
en aiotho’s de redactie van dit jubi
leumnummer. Zij kozen ervoor om de 
toekomst centraal te stellen: hoe ziet 
de huisarts(geneeskunde) van de toe
komst eruit? Met deze vraag als uit
gangspunt maakten zij dit bijzondere 
nummer.
Uit de reacties die wij op onze oproep 
voor het gastredactieschap ontvingen, 
sprongen deze aios en aiotho’s er direct 
uit vanwege hun kennis en kunde. Een 
groot deel rondde recent een promotie-

traject af of is hiermee nog bezig, en al-
len deelden hun bijzondere interesse in 
de wetenschap achter de huisartsenzorg.

Tijdens het NHG-congres in novem-
ber kwam de kersverse commissie voor 
het eerst bijeen om te brainstormen 
over de mogelijke invulling van het ju-
bileumnummer. Al snel werd duidelijk 
dat de jonge aios niet te veel wilden 
terugblikken, maar de pijlen juist op 
de toekomst wilden richten. Want alle 
jonge artsen vragen zich af: hoe ziet 
onze toekomst er in een zo snel veran-
derende samenleving uit en met welke 
(on)mogelijkheden moeten we rekening 
houden?

De een vroeg zich hierbij af welke 
rol medische apps gaan spelen bij de 

diagnostiek en follow-up, terwijl een 
ander benieuwd was hoe farmacogene-
tische profielen ingezet kunnen worden 
bij personalised medicine. Andere actuele 
kwesties: welke rol speelt leefstijladvies 
in het spreekuur van de toekomst en 
hoe gaan we om met de steeds ouder 
wordende patiëntenpopulatie?

Om op deze, en vele andere, vragen 
antwoord te krijgen, hebben zij diverse 
auteurs benaderd met het verzoek een 
bijdrage aan dit speciale nummer te 
leveren. Referenten en de reguliere 
redactiecommissie lazen mee om de 
artikelen te beoordelen. ▪
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De gastredactie voor de ingang van de Domus Medica. Van links naar rechts, van boven naar onder: Hanneke Borgdorff (voorzitter), aios LUMC Lei-
den; Danka Stuijver, aios UMC Utrecht; Claudia Bijen, aios Erasmus MC Rotterdam; Lisanne Jonker, aios AMC Amsterdam; Loes Wouters, aiotho UMC 
Utrecht; Chantal Panman, aiotho UMCG Groningen; Marcelle van Eupen, aios Radboudumc Nijmegen; Tobias Bonten, aios en postdoc LUMC Leiden.


