
een van de producten en een uniform

voorschrijven van inhalatieapparaten bij

een patiënt zijn vooralsnog belangrijker. 

In hun eigen commentaar geven de

auteurs aan dat hun eigen review eigen-

lijk al achterloopt. Er zijn nog acht RCT’s

(uit de periode 1999 en 2001) niet in deze

review opgenomen. Het is dus niet

onmogelijk dat een update van deze

review de conclusie doet veranderen. Met

name over het effect van hogere dosis flu-

ticason bij ernstiger astma in vergelijking

met budenoside of beclometason zouden

aanvullende gegevens kunnen komen.

Het is echter niet ondenkbaar dat bij deze

hogere doses van FP meer systemische

bijwerkingen gemeld zullen gaan worden

en meer lokale bijwerkingen zullen blij-

ken te bestaan. Het is nog de vraag hoe

deze verhouding tussen werkzaamheid en

bijwerkingen zal uitpakken. 

Patrick Bindels
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Boeken

Oprichten van gezond-
heidscentrum of HOED

Van de Rijdt-van de Ven AHJ. Handboek: oprichten

van een gezondheidscentrum of HOED. Utrecht: LVG,

2002. 140 pagina’s, ISBN 90-72225-35-x. Te bestel-

len door € 35,- over te maken naar bankrekening

69.93.64.779 t.n.v. LVG Utrecht, onder vermelding

van de titel.

Het handboek bestaat uit twee delen. In

het eerste deel wordt uitgebreid en staps-

gewijs het proces beschreven dat doorlo-

pen wordt bij de oprichting van een

gezondheidscentrum en HOED. Aller-

eerst wordt een visie gegeven over de

‘georganiseerde eerstelijnszorg’ waarin

de verschillende mogelijkheden van

samenwerkingsverbanden worden gege-

ven. Vervolgens wordt aan de hand van

een stappenplan aangegeven welke

beslissingen wanneer genomen moeten

worden. Uitgebreid aan bod komen: het

vormen en onderhouden van draagvlak

bij deelnemers en externe partijen, het

maken en uitvoeren van een visieplan, de

organisatie van de praktijk, samenwer-

king met anderen binnen en buiten de

praktijk, de locatie, het gebouw en de

financiering. In het tweede deel worden

drie scenario’s uitgewerkt van de orienta-

tiefase tot en met de opening en start van

de praktijk. Het gaat dan om de oprich-

ting van een gezondheidscentrum in een

bestaande wijk, de oprichting van een

gezondheidscentrum in een nieuwbouw-

wijk en de overgang van een solo- of duo-

praktijk naar een HOED. De delen zijn

ook afzonderlijk leesbaar.

Het boek is, evenals de vorige publicaties

van de LVG, vlot geschreven met een hel-

der opbouw, waarbij belangrijke zaken

overzichtelijk worden samengevat in de

tekst. Achterin het boek staan bijlagen

met handige schema’s. De schrijver heeft

het boek allereerst geschreven voor ‘trek-

kers’, ‘kwartiermakers’ of projectleiders

voor een te starten gezondheidscentrum

of HOED. Ik vind het geschikt voor iedere

eerstelijnsgroep die erover denkt een

samenwerkingsverband op te zetten of

daar al mee bezig is. Hoewel misschien

niet iedereen zo schematisch en ordelijk

te werk zal gaan als in het handboek staat

beschreven, vormt het een praktische lei-

draad. Het is zonde van de tijd dit alle-

maal zelf te bedenken!

Sonja Voskuil

Praktijkverpleegkundige
zorg voor COPD-patiënten

Guda van Weelderen, Joris IJzermans, Jeroen

Schumacher. Praktijkverpleegkundige zorg voor patiën-

ten met COPD. Triozorg in de praktijk. Utrecht:

NIZW, 2002. 99 pagina’s, € 13,50. ISBN 90-5050-

944-4. Besteladres: NIZW-Uitgeverij, Postbus 19152,

3501 DD Utrecht.

Dit boekwerkje is een verslag van een

kwalitatief onderzoek naar praktijkver-

pleegkundige zorg in de huisartspraktijk

voor patiënten met COPD. Gekozen werd

voor een groepsinterview van twee prakti-

serende huisartsen en vijf verpleegkundi-

gen met een beleidsondersteunende

functie. Interviews per discipline zijn

gehouden met zes praktijkverpleegkundi-

gen, vijf huisartsen en drie praktijkassis-

tentes. Een praktijkassistente werkzaam

in een solopraktijk ontbrak in deze groep.

Uitgangspunt voor de beschreven zorg is

dat de huisarts de COPD-patiënt ziet en

daarna verwijst naar de praktijkverpleeg-

kundige. Het accent van de praktijkver-

pleegkundige zorg ligt in het bevorderen

van zelfmanagement van de patiënt, met

als belangrijkste interventie het stoppen

met roken. Het spirometrieonderzoek, de

voorlichting en bewaking van de medica-

tie kunnen zowel door de praktijkassis-

tente als door de praktijkverpleegkundige

verricht worden.

Uit het onderzoek bleek dat de invoering

van deze praktijkverpleegkundige zorg

niet direct leidt tot vermindering van de

werkdruk in de praktijk. Er worden name-

lijk drie nieuwe elementen tegelijkertijd

ingevoerd in de huisartspraktijk. Zo wordt

diagnostiek van COPD in de eerste lijn

gehaald, de nieuwe functie van praktijk-

verpleegkundige in de praktijk geïntrodu-

ceerd en krijgt spirometrie een plaats in

de betreffende praktijk. Deze drie nieuwe

aspecten vragen extra tijd, inzet en scho-

ling.

Het onderzoeksverslag merkt op dat de

praktijkverpleegkundige zich moet ver-

diepen in de werkwijze van de huisarts-

praktijk. Het belang van een effectieve

samenwerking van huisarts en praktijk-

verpleegkundige en van de praktijkver-

pleegkundige en praktijkassistente wordt

duidelijk aangegeven. De onderzoekers

hebben uit de reacties van de responden-

ten een aantal essentiële stappen kunnen

afleiden, die kunnen worden toegepast

bij de introductie van de praktijkverpleeg-
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kundige in de huisartspraktijk. 

Als praktijkassistente heb ik dit boekje

met genoegen gelezen. Het levert een

constructieve bijdrage aan het imple-

menteren en het functioneren van de

praktijkverpleegkundige zorg in de huis-

artspraktijk voor patiënten met COPD.

Voor de praktijkverpleegkundige, de prak-

tijkassistente en de huisarts kan dit boek-

je als model dienen voor het verande-

ringsproces in de huisartspraktijk.

Rita van de Polder-Strikwerda, praktijk-

assistente, praktijkondersteuner i.o., Brielle

Rehabilitatie van 
chronisch-psychiatrische
patiënten

Jacques Graste, redactie. Een brug slaan: rehabilitatie

in de praktijk. Assen: Van Gorcum, 2002. 78 pagina’s,

€ 13,50. ISBN 90-232-3796-X.

De aanleiding voor het verschijnen van

dit boekje is een landelijk congres over

rehabilitatie van chronisch-psychiatri-

sche patiënten van de centrale RINO-

groep en het Altrecht in Utrecht op 12

april 2001. Er worden twee onderzoeksre-

sultaten gepresenteerd en voortrekkers

van verschillende benaderingen geven

toelichting. De psychiater Jos Drôes

behandelt het verschil tussen rehabilita-

tie en behandeling. Rehabilitatie is ‘men-

sen met psychiatrische beperkingen hel-

pen beter te functioneren zodat ze met

succes en naar tevredenheid kunnen

wonen, werken, leren en sociale contac-

ten hebben in de omgeving van hun

keuze met zo min mogelijk professionele

hulp’. Behandeling impliceert ook wel

begrippen als zorg en bijstand, maar is nu

toch vooral gericht op het bestrijden van

symptomen en genezing van ziekte. Bij

behandeling denken we aan resultaat op

de korte termijn, bij rehabilitatie aan de

begeleiding op de langere termijn. Het

onderscheid lijkt veel op dat tussen care

en cure. Rehabilitatie is meer dan revali-

datie; het impliceert maatschappelijk

herstel. Detlef Petry schrijft over de kloof

tussen de professionele psychiatrische

optiek en de ervaring en leefwereld van

patiënten en familie. Bij rehabilitatie

gaat het om een emancipatoire bejege-

ning, waarbij mondigheid van patiënten

wordt ontwikkeld en hun zelfgevoel her-

steld. Maar werkt het ook in de praktijk,

hebben patiënten er ook echt wat aan?

Wilma Swildens en Albert van Keijzers-

waard beschrijven een onderzoek naar de

toepassing van de Individuele Reha-

bilitatiebenadering (IRB) bij een groep

van 62 patiënten. Twee derde was opge-

nomen bij de start van het onderzoek. In

ruim de helft (55%) van de gevallen was

de diagnose schizofrenie, naast persoon-

lijkheidsstoornissen (13%), manische

(11%) en neurotische depressies (13%).

Het merendeel van de cliënten koos doe-

len op het gebied van wonen, dagbeste-

ding en werk. Zij bereikten de meeste

doelen en functioneerden beter met een

hogere kwaliteit van leven. Maar de auto-

nomie van cliënten nam niet toe en de

arbeidssatisfactie van de maar liefst 26

IRB-begeleiders leverde gemengde uit-

komsten op.

Jeanette Pols en Hans Kroon vergeleken

inhoud en vorm van rehabilitatie in de

praktijk met langdurige zorg en begelei-

ding. Zij deden onderzoek in twee psy-

chiatrische ziekenhuizen via participeren-

de observatie en interviews. In ‘Zeeduin’

ging het om bevordering van autonomie

van individuele cliënten door systemati-

sche begeleiding van verpleegkundigen.

Maar de verpleegkundigen hadden ook

zorgtaken, die niet vanzelfsprekend tot

autonomie en verzelfstandiging leidden.

Op ‘Heuvelzicht’ lag de nadruk op veran-

dering van het netwerk waarin de cliënt

moet functioneren. Problemen ontstaan

wanneer er nauwelijks een netwerk

bestaat. In beide situaties is voldoende

personeel voor de begeleiding de crux.

Rehabilitatie is ‘eerherstel’ en dat klinkt

ideologisch: de psychiatrische patiënt

zijn plaats in de maatschappij terugge-

ven. Eigenlijk is het een idealistisch

geïnspireerde benadering van heel alle-

daagse en banale zaken.

Douwe de Vries

Invloed van marketing op
voorschrijfgedrag

De Laat E, Windmeijer F, Douven R. How does phar-

maceutical marketing influence doctors’ prescribing

behaviour? Den Haag: Centraal Planbureau 2002.

117 pagina’s, € 17,75. ISBN 90-5833-087-7. Te

bestellen bij: CPB, tel: (070) 3 38 33 80.

Aan deze special publication van het CPB

hebben naast de genoemde auteurs veel

deskundigen uit het veld hun medewer-

king verleend door het geven van inter-

views of commentaar. Het rapport

beschrijft opzet en uitkomsten van een

onderzoek naar de effecten van marketing

door de farmaceutische bedrijven op het

voorschrijfgedrag van artsen en gaat na

wat deze betekenen voor ons welvaartsni-

veau. Tevens inventariseren de onderzoe-

kers welke beleidsopties zouden kunnen

bijdragen aan een vermindering van

eventuele negatieve effecten op de wel-

vaart. Het onderzoek maakt deel uit van

een ambitieus project dat ten doel heeft

een model voor de Nederlandse gezond-

heidszorg te ontwikkelen. 

Voor de beantwoording van de vragen

werden verschillende methoden toege-

past: literatuuronderzoek, interviews met

deskundigen en analyse van de beschik-

bare marketinggegevens die betrekking

hebben op artsenbezoek, advertenties en

mailing voor enkele geneesmiddelmark-

ten (onder meer hypertensie, ulcus,

astma, cholesterol en depressie) uit de

periode 1994-99.

De relevantie van het onderwerp is

bekend: farmaceutische bedrijven beste-

den 20% van hun omzet aan marketing.

Deze kosten worden indirect uit de

publieke middelen (premies) gefinan-

cierd doordat iedere Nederlander verze-

kerd is voor de kosten van receptgenees-

middelen.

Marketing leidt in de eerste plaats tot een

positief hoeveelheidseffect: er wordt

meer voorgeschreven. Het verlaagt echter

ook de prijsbewustheid van de arts nog

verder (en daarmee het welvaartsniveau). 

Beleid op dit gebied is dus zeker zinvol.

De auteurs selecteren twee mechanismen

van farmaceutische marketing die moge-
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