
voor de echte hulpvragen en het oplossen van problemen die

zich in het preventieprogramma voordoen. Dat doet recht aan de

talenten en de kennis van huisartsen. 

Het NHG zou snel een integrale opzet voor secundaire preventie

moeten ontwikkelen, waarbij uitgegaan wordt van individueel

risico. Daarbij moet een aantal problemen opgelost worden. Zo

moet de inhoudelijke boodschap nog zorgvuldiger en eenduidi-

ger geformuleerd worden. Het moet niet meer mogelijk zijn dat

door allerlei inhoudelijk geruzie deze boodschap in het water

valt. 

Gezien het gebrek aan ontwikkeling van de automatisering in de

huisartspraktijk, zou gezocht kunnen worden naar andere moge-

lijkheden om gegevens voor preventieve doeleinden te gebrui-

ken, zoals het gebruik van medicatiegegevens van de apotheek

om diabetespatiënten beter te controleren.

Er blijft een ethisch probleem. Er zal een verdedigbaar compro-

mis gevonden moeten worden tussen de volstrekte autonomie

van de patiënt aan de ene kant en een paternalistisch oproep-

systeem vanuit de huisarts aan de andere kant.

Patiëntenautonomie blijft altijd uitgangspunt, maar de mensen

moet wel een juiste en beargumenteerde keuze aangeboden

worden, zodat hun autonomie ook concrete inhoud heeft.

Dubbele of onduidelijke boodschappen en slechte organisatie

doen mensen afhaken, die anders wel degelijk mee zouden

doen. Misschien is het duidelijker met name secundaire preven-

tie veel meer als behandeling dan als preventie aan te bieden.

Kortom, huisartsen zullen preventieve activiteiten moeten blij-

ven ondernemen. Het is zaak voor die activiteiten te kiezen die

voldoende nuttig en uitvoerbaar zijn. Voor een aantal activitei-

ten die min of meer met een protocol te regelen zijn, zullen

huisartsen met hulpkrachten moeten leren werken. Aan patiën-

ten en de politiek moet zeer zorgvuldig worden uitgelegd waar-

om preventieactiviteiten al of niet zinvol zijn. 

Misschien komt het dan na meer dan veertig jaar toch nog goed. 
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Het preventief ruimen en vervolgens op één hoop gooien van

koeien door de veterinaire dienst, nadat MKZ is geconstateerd,

komt niet overeen met het beeld dat de meeste mensenhebben

van een veestapel.
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