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Journaal

Hoe deftiger een universiteit en hoe spe-

cialistischer het onderzoek, hoe minder

huisartsen een universiteit opleidt. Elk jaar

publiceert de American Academy of Family

Physicians (AAFP) een lijst met het aantal

huisartsen-in-opleiding per universiteit.

Ook in de VS loopt het aantal basisartsen

Prestigieuze universiteiten leiden
geen huisartsen op

In de NHG-Standaarden duikt steeds

vaker de aanbeveling op om cognitief-

gedragtherapeutische technieken toe te

passen bij mensen met lichamelijk onver-

klaarde klachten. Over de effectiviteit van

deze aanpak is het laatste woord nog niet

gezegd. Raine et al. schreven een goede

systematische review over de effectiviteit

van diverse psychotherapeutische inter-

venties voor rugklachten, het prikkelbare-

darmsyndroom (PDS) en het chronische-

vermoeidheidssyndroom (CVS). Twee

derde van de 61 onderzoeken is in de

tweede lijn verricht. Vaak zijn het niet de

hulpverleners zelf die de interventie toe-

pasten. Dat noopt tot voorzichtigheid bij

het trekken van conclusies over effectivi-

teit en toepasbaarheid. Cognitieve

gedragstherapie (CGT) en gedragsthera-

pie, de meest toegepaste interventies,

blijken beide effectief bij lage-rugklach-

ten. De resultaten zijn in de tweede lijn

beter dan in de eerste lijn. CGT en in min-

dere mate gedragstherapie bleken bij het

CVS vooral in de tweede lijn effectief. Bij

het PDS spreken de onderzoeksresultaten

elkaar nogal tegen waar het de effectivi-

teit van CGT betreft. Om de effectiviteit

van CGT in de spreekkamer van de huis-

arts onomstotelijk te kunnen vaststellen

is meer onderzoek nodig, en daar wordt

op diverse plaatsen hard aan gewerkt.

Het NHG heeft inmiddels al wel een cur-

sus over de cognitief-gedragstherapeuti-

sche aanpak bij lichamelijk onverklaarde

klachten ontwikkeld voor huisartsen die

zich daarin willen bekwamen. (HvH)

Raine R, et al. Systematic review of mental health inter-

ventions for patients with common somatic symptoms:

can research evidence from secondary care be extrapola-

ted to primary care? BMJ 2002;325:1082-93.

Psychotherapie
bij functionele
klachten

terug dat huisarts wil worden. In 2002

waren er 2983 plaatsen, waarvan er 2357

werden opgevuld. Het is het vijfde jaar 

dat het aantal huisartsen-in-opleiding

afneemt. Interessant is de lijst met univer-

siteiten: prestigieuze universiteiten als

Harvard, Yale en John Hopkins University

leveren nauwelijks huisartsen af (1-2,7%

van het aantal afgestudeerde basisartsen).

Ze hebben alledrie zelfs niet eens een afde-

ling huisartsgeneeskunde. Universiteiten

zonder duidelijke structuur voor huisartsen

en privaat gefinancierde universiteiten

hadden het kleinste aantal huisartsen-in-

opleiding. De universiteit met het hoogste

percentage huisartsen-in-opleiding is de

East Carolina University (27,1%), tien keer

zoveel dus. Bij onderzoek liggen de verhou-

dingen duidelijk anders: vanaf 2001 zijn er

in Pubmed bijna 300 keer zoveel referenties

van onderzoekers uit Harvard ( ruim 9000)

dan van deze universiteit te vinden. Basaal

en klinisch hoogwaardig onderzoek is

nodig, maar dat stimuleert studenten blijk-

baar niet om huisarts te worden. Dat kan

wellicht een waarschuwing zijn voor

Nederlandse universiteiten die allerlei

speciale voorzieningen willen. (JZ)

McPherson DS, et al. Entry of US medical school

graduates into family practice residencies 2001-

2002 and 3-year summary. Fam Medicine

2002;34:575-83.

WONCA-
website
Al enige tijd heeft de WONCA – de

wereldwijde koepel van huisartsenorga-

nisaties zoals het NHG – een nieuwe

website in de lucht: 

www.globalfamilydoctor.com met uitge-

breide en actuele informatie voor huisart-

sen. Er is een aardige journal watch met

korte samenvattingen van relevante arti-

kelen uit een groot aantal tijdschriften.

Maar er is ook een groot nascholingsdeel

met videofilmpjes, een apart stukje met

ethische en filosofische vragen en uiter-

aard allerlei nieuws over huisartsgenees-

kunde in verschillende landen. Het is

vaak wel even zoeken want net als een

gewone praktijk is het niet altijd even

praktisch georganiseerd. (JZ)
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