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De Raad voor de Medische Weten-

schappen van de KNAW nam eind april de

nota The societal impact of applied health

research aan. Vorig jaar berichtten we al

over het conceptrapport. Voor onder-

zoeksinstellingen wordt het nu ook echt

belangrijk om aandacht te besteden aan

de verspreiding van resultaten van hun

onderzoek in Nederland zelf. Dat geldt

niet zozeer voor de basale wetenschap-

pen, maar in ieder geval wel voor de huis-

artsgeneeskunde.

Erkende maten voor de maatschappelijke

impact zijn: publicaties in peer reviewed

Nederlandstalige tijdschriften, opname

in richtlijnen van NHG en CBO, opname

van resultaten in documenten van de

overheid en de gezondheidsraad, de

Cochrane Library, en ook leerboeken en

websites. Ook het geven van nascholing

en het schrijven van publieksteksten wor-

den eindelijk tot de taak van onderzoe-

kers gerekend. Het vijfjaarlijkse landelijke

disciplinerapport, waarin alle medische

disciplines de maat genomen werd, ver-

dwijnt op aanraden van een gezamenlijke

werkgroep van de KNAW, NWO en de

VSNU. Faculteiten zijn nu zelf vrij om met

de adviezen van de Raad van de KNAW te

doen wat hen goeddunkt. De verwachting

is echter dat alle faculteiten bij de eigen

kwaliteitscontroles door externe evalu-

atiecommissies aandacht zullen beste-

den aan de maatschappelijke impact van

onderzoek. Die commissies zouden dan

ook belanghebbenden moeten horen

over de maatschappelijke relevantie van

het onderzoek. De redactie van H&W is

inmiddels al bij alle afdelingen huisarts-

geneeskunde op bezoek geweest om hen

van deze ontwikkelingen op de hoogte te

stellen. H&W is immers een van de peer

reviewde tijdschriften die in het rapport

genoemd worden. (JZ)

Werkgroep kwaliteitszorg wetenschappelijk

onderzoek. Kwaliteit verplicht.

www.knaw.nl/edita/pdf/20001045.pdf
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Tv-reclame is 
gewone 
voorlichting
Nadat de Reclamecodecommissie zich

had gebogen over de toelaatbaarheid van

de ‘voorlichtingscampagne’ over schim-

mels van Novartis, de fabrikant van

Lamisyl®, heeft nu ook de gewone kan-

tonrechter in Arnhem zich op 15 mei over

de toelaatbaarheid van de reclame uitge-

sproken. Was het nog zo dat de

Reclamecodecommissie vond dat het

publiek misleid was (H&W 2002;44(2):55),

de kantonrechter ziet het anders. Hij acht

het niet bewezen ‘dat sprake is van het

maken van reclame, zoals omschreven in

artikel 1 van het reclamebesluit.’ Het was

volgens de rechter niet de bedoeling van

de fabrikant om reclame te maken en elke

verwijzing naar de fabrikant ontbreekt.

Novartis laat desgevraagd weten ver-

heugd te zijn en de gestopte reclame-

campagne weer te beginnen. Want het

was geenszins de bedoeling om Lamisyl®

te promoten. De tv-reclame is dus gewo-

ne voorlichting. Het is maar dat u het

weet. Gevolg van alle ‘voorlichting’ was

wel dat Lamisyl® in 2001 een omzet van

32 miljoen euro had (tegen 15 miljoen

euro in 1999). Of Novartis ook op andere

terreinen gerichte ‘voorlichting’ gaat

geven is nog niet duidelijk. Huisartsen

zitten naar mijn idee niet te wachten op

dit soort voorlichting. En patiënten ook

niet, want al die middeltjes helpen maar

weinig zoals we ook al eerder berichtten

(H&W 2001;43(9):370). (JZ)

Ook elders worden visies op de huisarts-

geneeskunde geformuleerd en patiënten

gevraagd wat ze van een huisarts ver-

wachten. Veel van die wensen lijken uni-

verseel. Patiënten in Colorado discus-

sieerden in tien focusgroepen over hun

verwachtingen. De auteurs van het artikel

wonnen de prijs voor de beste voordracht

van de North American Primary Care

Research Group Meeting in 2001.

Huisartsen moeten volgens patiënten

medisch ‘goed’ zijn en de laatste ontwik-

kelingen op hun vakgebied kennen, maar

ze moeten zich ook bekommeren om de

context van de patiënt, om diens culture-

le achtergrond en om zijn behoefte aan

informatie. Huisartsen moeten compas-

sie hebben en naar de hele persoon kij-

ken in plaats van alleen naar de gepre-

senteerde klacht. Patiënten wilden zoveel

mogelijk dezelfde dokter omdat die hen

dan beter kent en de continuïteit beter

gewaarborgd is. Vertrouwen in de dokter

is vooral voor patiënten met een chroni-

sche aandoening belangrijk. Huisartsen

zouden volgens de deelnemers ook een

rol in de gemeenschap moeten spelen en

niet alleen op individueel niveau voor

hun patiënten moeten opkomen. De

auteurs benadrukken het belang van dit

patiëntenperspectief bij hervormingen in

de eerstelijnszorg. Dat geldt in Colorado,

maar vast ook in Nederland. (JZ)
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