
Zijn ze nou helemaal
beschimmeld?

Er wordt heel wat geïnformeerd in

Nederland. Dat is niet erg, want goed

geïnformeerde patiënten zijn een zegen: zij

komen met gerichte vragen en staan meer

open voor de deskundigheid en informatie

van de huisarts. Maar geïnformeerde

patiënten blijken helaas niet altijd goed

geïnformeerd.

Zo is er de laatste tijd opvallend veel geïn-

formeerd over schimmelnagels. Pedicures

zijn vast en zeker goed geïnformeerd, want

buitengewoon vaak komen patiënten

rechtstreeks bij hen vandaan met vragen

om pillen voor de behandeling van schim-

melnagels. 

Deze zomer werd de bevolking via televi-

siereclame nog eens extra geïnformeerd:

‘Raadpleeg uw huisarts; die kan u helpen

de nagel weer gezond te maken.’ Wakkere

collega’s hebben bij de Reclame Code

Commissie gelukkig bezwaar gemaakt

tegen deze vorm van informatievoorzie-

ning. De gedaagde partij blijkt toevallig

een producent van antimycotica. Zou het

misschien dezelfde organisatie zijn die de

pedicures zo goed heeft geïnformeerd?

Informatie over gezondheidsproblemen

onderscheidt zich van reclame als de voor-

lichtende instantie een zekere onafhanke-

lijkheid heeft. Opportunistische motieven

als omzetvergroting horen in ieder geval

geen rol te spelen.

De huisarts mag het allemaal uitleggen,

en de boodschap dat het meestal vooral

een cosmetisch probleem is, is voor de

patiënt vaak een teleurstelling. Dat vraagt

dus weer veel tijd en aandacht, en hoe

dan ook betekent het meer werk voor de

huisarts. Die tijd kan wel beter besteed

worden. Bijvoorbeeld aan echte gezond-

heidsproblemen.

Uit welk budget zou de betreffende orga-

nisatie die reclamespotjes eigenlijk beta-

len? Marketing misschien?

Arno Timmermans
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Het zal niemand zijn ontgaan dat in het

afgelopen jaar vele discussies hebben

plaatsgevonden over hoe de inhoud van

de huisartsgeneeskunde en het takenpak-

ket van de huisarts er over pakweg tien

jaar zouden moeten uitzien. Er werden

‘toekomstscenario’s gebouwd’ en tijdens

de Visiedagen in de districten en op de

universitaire Huisartsinstituten bogen

velen zich over de ‘receptuur’ voor de toe-

komst. Van dit alles werden de lezers van

H&W op de hoogte gehouden in het

NHG-katern.

De resultaten van dit ‘Visieproject’ wor-

den tijdens de Inhoudelijke Leden-

vergadering aan de NHG-leden voorge-

legd. Gepoogd wordt voort te borduren

op de succesformule van de Leden-

vergadering van vorig jaar, toen zo’n hon-

derddertig leden meepraatten over de

inhoud en prioritering van het NHG-

Beleidsplan 2001–2006. 

Bij de komende Ledenvergadering zullen

de discussies vooral gaan over de vraag

wat nu de rol van het NHG zal moeten

worden om aan de toekomstige huisarts-

geneeskunde gestalte te kunnen geven.

Maar ook over prioriteitstelling en

inhoud zal kunnen worden meegepraat.

Ook uw mening is van belang waar het

gaat om de toekomst van het vak. Het

NHG nodigt u dan ook graag uit tot het

bijwonen van de Ledenvergadering, die

op 24 januari 2002 in de (vroege) avond

zal worden gehouden. 

U kunt zich voor de Inhoudelijke Leden-

vergadering aanmelden via email: evene-

menten@nhg-nl.org. Of neem contact op

met de NHG-evenementenorganisatie,

tel. 030–288 17 00.
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In memoriam 

Ineke Lindeboom-Erkelens

Geschokt en met groot verdriet namen

wij kennis van het plotseling overlijden

van Ineke Lindeboom-Erkelens. Haar

vriendelijkheid, deskundigheid en

enthousiasme maakten haar tot een

zeer gewaardeerd lid van het Algemeen

Bestuur van het NHG. Onze diepste

gevoelens van medeleven gaan uit naar

haar echtgenoot en kinderen en wij

wensen hen alle kracht toe.

Bestuur en medewerkers NHG


