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Alle fraaie woorden over genomics ten spijt

denkt het publiek hierbij toch vooral aan

(erfelijke) ziektes, en gelden huisartsen en

andere medici als de betrouwbaarst

geachte informatiebron en ‘bewakingsin-

stantie’. In het afgelopen najaar liet het

Nationaal Regie-Orgaan Genomics de

kennis, opvattingen en attitudes van het

publiek over genomics onderzoeken. 

De Stichting Consument en Bio-

technologie organiseerde focusgroepen,

vraaggesprekken en een telefonische

publieksenquête (n=1014). De resultaten

(www.genomics.nu) zullen geen verbazing

wekken: burgers zijn en achten zich nau-

welijks geïnformeerd over de wetenschap-

pelijke ontwikkelingen op het terrein van

erfelijkheid en genetisch onderzoek. Het

veld is zo groot, dat informatie hierover in

eerste instantie angstgevoelens opwekt.

Men heeft het gevoel het allemaal niet te

kunnen overzien. 

Tussen de vele onderzoeksresultaten is

de rol die aan huisartsen en andere medi-

ci wordt toegekend opmerkelijk (en

bemoedigend?). Bij het stellen van gren-

zen aan ontwikkelingen (onderzoek en

toepassingen) denkt men vooral aan

huisartsen/medici (80%), onderzoekers

(73%) of een ethische commissie (68%).

Daarna volgen universiteiten, patiënten-

en consumentenorganisaties, terwijl nog

geen 40% van de respondenten een rol

ziet voor overheidsinstanties en de poli-

Genomica? Vraag het uw huisarts

Onderzoek heeft weinig nut als niemand

iets met de resultaten doet. Allerlei orga-

nisaties houden zich dus terecht bezig

met het vertalen van onderzoek naar de

praktijk. Zo ook ZonMw, een van de

grootste financiers van onderzoek in de

gezondheidszorg. We weten al lang dat

lezingen met veel mensen in een klein

zaaltje de implementatie van wat dan ook

niet dichterbij brengen. Maar toch bogen

op 19 maart verzekeraars, implementeer-

ders, onderzoekers en een enkele gewone

hulpverlener zich op verzoek van ZonMW

in een dergelijke ambiance over de vraag

hoe je kennis implementeert. Zo’n bij-

eenkomst heeft vooral rituele waarde:

een afsluiting van een onderzoekspro-

gramma van het WOK en de start van een

nieuw initiatief van onder andere de Orde

van Medisch Specialisten. Word je er iets

wijzer? Niet veel. Cees Vos van VWS

opende met een aantal opmerkelijke stel-

lingen: ‘De zorgpraktijk behoeft verbete-

ring; de balans moet zo zijn dat verbete-

ringen ook echt worden ingevoerd en de

patiënt er eindelijk beter van wordt…

Kwaliteitsverbetering

De berichten, commentaren en reacties

in het Journaal richten zich op de weten-

schappelijke en inhoudelijke kanten van

de huisartsgeneeskunde. Bijdragen van

lezers zijn welkom (redactie@nhg-nl.org).

De bijdragen in deze aflevering zijn van

Henriëtte van der Horst, Peter Lucassen,

Henk van Weert en Joost Zaat.

tiek. De overheid werd in de gespreks-

groepen overigens wel als eerste spon-

taan genoemd als het gaat om het bepa-

len van grenzen aan ontwikkelingen. Voor

informatieverstrekking heeft men het

meeste vertrouwen in huisartsen/medici

(80%), onderzoekers (71%) en patiënten-

organisaties (62%). Gegeven de com-

plexiteit en breedte van het genomicson-

derzoek bij micro-organismen, planten,

dieren en mensen rijst de vraag of medi-

ci, in het bijzonder huisartsen, zo blij

(moeten) zijn met de toegedachte rol van

informant en bewakingsinstantie.

Hopelijk wil het NHG helderheid ver-

schaffen wat in deze van huisartsen-

(organisaties) wel en juist niet verwacht

mag worden. (FJM)

Kennis in elementaire vorm is niet te

gebruiken, zo kun je een wetenschappe-

lijk artikel niet in de praktijk gebruiken.’

Richard Grol relativeerde dit geloof in de

vooruitgang terecht: met enige moeite

zijn er soms kleine stapjes te maken en –

geheel in tegenstelling tot de woorden

van VWS – was volgens hem lezen bij 25%

van de onderzochte dokters een aanlei-

ding om dingen te veranderen. 

Gelukkig waren alle hulpverleners die dag

gewoon patiënten aan het beter maken of

aan het lezen. Dat werkt het best. (JZ)

Heupfracturen 
Voor een demente dame in het verzor-

gingshuis zocht ik een heupbeschermer.

In korte tijd had ze zich al een verbrijzel-

de schouder gevallen. Het wachten was

op een heupfractuur. Nu bestaan er effec-

tieve beschermers: broekjes met twee –

verende – schalen op de heupen

(Safehip®). Die blijken volgens een recen-

te kostenbatenanalyse effectief,1 hoewel

een nog recentere Nederlandse RCT dat

weer in twijfel trekt.2 Per jaar heeft

iemand zo’n 3 tot 6 nieuwe beschermers

nodig. Bij de geschatte kosten van min-

der dan € 380 per anderhalf jaar leveren

ze geld op en zelfs bij hogere kosten zijn

ze per gewonnen levensjaar nog kostenef-

fectief. In Nederland kost een broekje

ongeveer € 75. Maar vergoeden… dat is

er niet bij. Eindelijk een effectieve inno-

vatie, kun je het niet invoeren zonder de

familie op kosten te jagen. (JZ)

1 Colón CS, et al. An economic analysis of external

hip protector use in ambulatory nursing facility

residents. Age and Aging 2003;32:47-52.

2 Van Schoor NM, et al. Prevention of hip fractures

by external hip protectors: a randomized trial.

JAMA 2003;289:1957-62.
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