
Uw broeders 
hoeder?

Langzamerhand hebben we als huisartsen

het gevoel gekregen dat we te veel moeten

doen. Te veel ook moeten we ons bezig-

houden met zaken waarvan we vinden 

dat we daar niet voor zijn, zoals adminis-

tratieve handelingen, automatisering en

consulten over schimmelnagels door

reclame op televisie.

Tegelijkertijd vinden we het normaal om

druk te zijn met het behandelen en

controleren van aandoeningen die vanzelf

overgaan. Wij steken veel energie in

preventieve activiteiten die een beperkte

gezondheidswinst opleveren. En andere

kansen laten we liggen. Want waarom

zouden we bijvoorbeeld patiënten helpen

bij het stoppen met roken? Dat is toch de

verantwoordelijkheid van de patiënt zelf? 

In 1999 gingen er wereldwijd naar

schatting vier miljoen mensen dood ten

gevolge van roken. In de laatste twintig

jaar is in de EU onder vrouwen de sterfte

door roken verdubbeld tot honderd-

duizend per jaar. In Nederland roken

steeds meer vrouwen en jongeren. 

De sterfte ten gevolge van roken zal ook 

in ons land in de komende jaren dus nog

stijgen. Maar ja, dat hoeft natuurlijk geen

invloed te hebben op het werk van de

huisarts... of toch wel?

De WHO heeft roken erkend als versla-

vingsziekte. Het tegengaan daarvan is vele

malen (kosten-)effectiever dan een groot

deel van onze andere behandelingen. 

Arno Timmermans
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Bij deze vierde Frans Huygen-lezing zal

het woord worden gegeven aan Sir

Dennis Pereira Gray, hoogleraar huisarts-

geneeskunde te Exeter en voormalig

president of the College of General

Practitioners in Engeland. De lezing zal

de verhouding tussen universiteit en

huisartsgeneeskunde tot thema hebben.

Voorafgaand aan de lezing worden enkele

korte voordrachten gehouden door

prof.dr. F. Gribnau, lid van de raad van

bestuur van het UMC St. Radboud, dr. T.

Van Essen, huisarts en voorzitter van het

NHG, en prof.dr. W. Van den Bosch, huis-

arts en verbonden aan zowel het NHG als

de universiteit Nijmegen.

De Frans Huygen-lezing werd in 1992 in

het leven geroepen door de ‘Corona’ van

mensen die bij Huygen waren gepromo-

veerd. Na enkele jaren stilte zal de lezing

nu weer tweejaarlijks worden georgani-

seerd. Financieel wordt dit evenement

mogelijk gemaakt door de Frans Huygen

Stichting, die de nalatenschap van

Huygen beheert. De organisatie van de

lezing ligt in handen van de Vakgroep

Huisartsgeneeskunde van het UMC St.

Radboud te Nijmegen.

Naast vertegenwoordigers van universi-

teit en huisartsgeneeskunde, zullen ook

andere belangstellenden vanuit weten-

schap en beleid worden uitgenodigd. Wilt

ook u de lezing bijwonen, of wilt u meer

informatie over de lezing, neem dan con-

tact op met de secretaris van de Frans

Huygen Stichting, tel. 024 – 361 63 32.
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