
510 nr 11 /  oktober  2001 H u i s a r t s  &  W e t e n s c h a p

Boeken

Over de schreef

Lens P, Kahn PhS, redactie. Over de schreef, over func-

tioneren en disfunctioneren van artsen. Utrecht: Van

der Wees, 2001; 515 pagina’s, NLG 125,-. 

ISBN 90-5805-043-2.

Sinds enige jaren bestaat er een toene-

mende belangstelling voor het (dis)func-

tioneren van artsen. In dit boek geven een

dertigtal auteurs, vanuit hun eigen posi-

tie en perspectief, hun visie weer op

vraagstukken rond dit onderwerp. Het

boek is opgebouwd uit vier delen. In deel

I wordt de sociale en juridische context

besproken waarin de (aankomend) arts

functioneert. In deel II zijn burn-out,

stress, ongewenst intiem gedrag, fraude,

missers en andere verschijningsvormen

beschreven waarbij de arts, al of niet tij-

delijk, over de schreef gaat. In het derde

deel worden vanuit de optiek van ver-

schillende organisaties handreikingen

beschreven die goed functioneren zou-

den kunnen bevorderen. Het laatste deel

bevat een bloemlezing van diverse onder-

werpen: de rol van de media, maar ook de

persoonlijke ervaringen van een specia-

list die het functioneren van zijn maat-

schap beschrijft, een klokkenluider en een

verslaafde arts.

De verschillende hoofdstukken zijn, op

een enkele uitzondering na, als afzonder-

lijke beschrijving zeer lezenswaardig. De

geïnteresseerde lezer die wat meer wil

weten over een bepaald deelaspect van

disfunctioneren zal in dit boek al gauw

iets van zijn gading vinden. Bezwaarlijk

voor de lezer die het hele terrein van dis-

functioneren zou willen overzien is de

enorme overlap tussen de diverse hoofd-

stukken. Het totale aantal pagina’s zou

gemakkelijk tot twee derde van het huidi-

ge volume kunnen worden teruggebracht,

zonder dat de kwaliteit van de verschil-

lende hoofdstukken er onder lijdt. Een

tweede beperking is dat de auteurs blijk-

baar alle vrijheid hebben gekregen in hun

benadering van het beschreven deelon-

derwerp. Zodoende worden hoofdstukken

van meer beschouwelijke aard min of

meer lukraak afgewisseld door richtlijn-

achtige stappenplannen.

Het boek levert echter een belangrijke bij-

drage aan de discussie, in alle openheid,

over het (dis)functioneren van artsen. Het

is voor iedere huisarts en huisarts in

opleiding de moeite waard er kennis van

te nemen, maar dan na een gerichte keuze

voor die capita selecta die aansluiten bij

de individuele informatiebehoefte.

Wim Stalman

Vermoeidheid

De Ridder D, Schreurs K, Schaufeli W. De psychologie

van vermoeidheid. Assen: Van Gorcum, 2000; 110

pagina’s, 32,50 NLG. ISBN 90-232-3601-7.

Dit boek over vermoeidheid pretendeert

een tot op heden ontbrekend overzichts-

werk te zijn, dat zoveel mogelijk facetten

van vermoeidheid probeert te belichten,

gebruikmakend van de kennis uit relevan-

te wetenschapsgebieden en met een spe-

ciale rol voor de psychologie. De schrij-

vers hebben zich daar waar mogelijk laten

leiden door wetenschappelijke bevindin-

gen.

In vier hoofdstukken passeert inderdaad

een veelheid aan facetten de revue.

Allereerst wordt vermoeidheid in een his-

torisch en maatschappelijk kader

geplaatst, aangezien de betekenis die

mensen verlenen aan hun vermoeidheid

gekleurd wordt door historisch specifieke

sociale en culturele omstandigheden. In

het volgende hoofdstuk staat de nadere

begripsomschrijving van vermoeidheid

centraal, waarbij van de verschillende

‘soorten’ moeheid steeds de fysiologi-

sche, psychologische en sociale aspecten

aan bod komen. Het derde hoofdstuk

borduurt voort op het tweede, in die zin

dat ook hier verschillende soorten en

indelingen van vermoeidheid beschreven

worden. In dit hoofdstuk wordt tevens

aandacht besteed aan de mogelijkheden

om moeheid te meten en aan het vóórko-

men van vermoeidheid in verschillende

‘settingen’ (vermoeidheid in de bevol-

king, onder huisartspatiënten, bij chro-

nisch zieken en in de arbeidssituatie).

Het laatste hoofdstuk staat in het teken

van de behandeling van vermoeidheid,

waarbij een onderverdeling wordt

gemaakt in zelfzorg, behandeling door de

huisarts en behandeling van burnout en

het chronisch vermoeidheidssyndroom.

Het is mijns inziens een prettig te lezen

boek, geschikt voor de bovengemiddeld

in vermoeidheid geïnteresseerde lezer.

Leuk, maar niet een ‘must-have’ voor elke

praktiserende huisarts, vooral omdat het

weinig praktisch van aard is.

Helen Koch

Gezond zonder 
gezondheidszorg

Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Gezond zonder

zorg; advies en achtergrondstudie. Zoetermeer, augus-

tus 2000. NLG 20,- per deel. 

De gezondheidszorg staat vaak aan het

eind van een keten van gebeurtenissen

die tot ongezondheid hebben geleid. Veel

daarvan speelt zich af buiten de invloeds-

sfeer van de eerstverantwoordelijke voor

volksgezondheid, het ministerie van VWS.

Denk maar aan leefstijl, voeding, wonen,

vrijetijdsbesteding en arbeid, verkeer,

opleiding en armoede. Het advies Gezond

zonder zorg van de Raad voor de

Volksgezondheid en Zorg (RVZ) gaat over

de mogelijkheden om beleid van anderen

(ministeries, belangenorganisaties) op

het gebied van de gezondheid en gezond-

heidszorg te beïnvloeden. Dergelijk

beleid heet ‘facetbeleid’.

Het rapport bestaat uit twee delen: het

rapport in engere zin met enkele bijlagen

en – in een apart deeltje – drie onderzoe-

ken: een analyse van het beleid van (cen-

trale) overheid, een beschrijving van een

achttal gemeentelijke projecten en een

beschrijving van internationale ontwikke-

lingen op het terrein van Health Impact

Assessment. 

De RVZ toont zich een pragmatisch

realist: facetbeleid vereist langetermijn-

denken en vraagt de uitvoerders om over

de grenzen van het eigenbelang heen te

kijken. Niemand is tegen gezondheid,

maar de portefeuillehouders van het

beleid waar het facetbeleid van volksge-


