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Bij een echt prijzenfestival hoort een

opgetogen commentator en iedereen op

zijn paasbest, of beter nog extravagant

gekleed, want aan gewone feestdagen

doen we niet meer. Een proefschrift

schrijven doe je niet om de tweejaarlijkse

Telesphorusprijs voor het beste proef-

schrift te winnen. Een proefschrift schrij-

ven is wel creatief, al zou je dat er soms

niet van zeggen. Die individuele creativi-

teit heeft deze keer ook de doorslag gege-

ven.

De jury – prof. dr. A.R. Wintzen, prof. dr.

T.H. The en dr. J.O.M. Zaat – lazen 18

proefschriften van huisartsen die ten

tijde van hun promotie als huisarts werk-

ten. De onderwerpen bestrijken het hele

leven – van vroeggeboorte tot palliatieve

zorg – en veel aspecten van de huisart-

senzorg – van implementeren van richtlij-

nen tot het opsporen van bijwerkingen

van geneesmiddelen. 

We beoordeelden alle proefschriften in

twee ronden op originaliteit van de pro-

bleemstelling, relevantie, methoden, toe-

pasbaarheid van de resultaten en op de

vormgeving en leesbaarheid van het

boekje. In de eerste ronde waren er 50

punten te verdienen. Na die ronde bleven

er zes proefschriften over waarvoor we

rapportcijfers met een 8 of hoger gaven:

twee onderzoeken over somatisatie

(Schilte en Blankenstein), één over

implementeren van diabeteszorg (De

Grauw), over de menopauze (Maartens),

dyspepsie (Hurenkamp) en palliatieve

zorg (Van den Muijsenbergh). Bij de twee-

de lezing sprongen de proefschriften van

Gerard Hurenkamp en Maria van den

Muijsenbergh er uit. Twee heel verschil-

lende proefschriften zijn het en daardoor

lastig te vergelijken. 

Hurenkamp onderzocht in een slimme

opzet een manier om patiënten van hun

maagzuurremmers af te krijgen. Dat lukt

met een stapsgewijze benadering vaak

goed en dat is relevant. In mijn FTO-

groep bleek dat een enkeling een dikke

Mercedes (of voor de cultureel onderleg-

den een flinke Steinway vleugel) per jaar

besteedde aan maagzuurmiddelen en de

meesten toch wel een flinke middenklas-

ser. Dat is veel geld, en het is meestal niet

nodig.

Maria van den Muijsenbergh onderzocht

de kwaliteit van palliatieve zorg door

gewone huisartsen in een mooie menge-

ling van kwantitatief en kwalitatief onder-

zoek. ‘Het is een beauty’, zo kenmerkte een

van de juryleden dit proefschrift. Helder

en met veel gevoel voor de kern van het

vak beschreven. Patiënten en hun naas-

ten zijn tevreden, ook al wordt lang niet al

het lijden opgelost, maar dat blijken ze

ook niet van de dokter te verlangen.

Huisartsen blijken ook zonder speciale

opleiding goede zorg te leveren.

Uiteindelijk gaf deze creativiteit en de

herkenbaarheid van dit onderzoek de

doorslag. De Telesphorusprijs 2001-2002

bestaande uit een beeldje en € 2500 ging

dan ook naar haar. Volgend H&W-num-

mer doet ze verslag van haar onderzoek.

(JZ)

And the winner is… 

Rubrieken in dit nummer

LINH-cijfers 5

Ingezonden 44

Cochrane-reviews 47

Boeken 50

Antwoorden kennistoets 51

Huisartsenopleiding
Rotterdam 30 jaar
Dit jaar viert de afdeling Huisarts-

geneeskunde te Rotterdam haar dertigja-

rig bestaan. Op vrijdag 4 april 2003 is er

een dag vol inspirerende en geaccredi-

teerde workshops. De dag wordt afgeslo-

ten met een feestje. De honderden huis-

artsen die sinds 1973 in Rotterdam zijn

opgeleid én hun opleiders zijn uitgeno-

digd om aan deze dag deel te nemen.

Stuur voor een folder met programma en

aanmeldingsformulier een e-mail naar:

vandenbergh@hag.fgg.eur.nl 
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