
denking op een diepe veneuze trombose. 

ZonMW denkt vooral aan classificatieon-

derzoek (ofwel ‘wie is er ziek en wie niet?’)

en aan diagnostisch prognostisch onder-

zoek. 

Onderzoeken moeten bijdragen aan het

rationeel gebruik van diagnostiek en alle

onderzoeksvoorstellen moeten duidelijk

beschrijven hoe de resultaten in het veld

ingevoerd zullen worden. Naast dit speci-

fieke huisartsendeel kunnen huisartsen

ook voorstellen indienen op andere terrei-

nen zoals therapietrouw bij niet-medica-

menteuze behandelingen, patiëntveilig-

heid, organisatie van het professionele

handelen, bewegingsapparaat en oogaan-

doeningen. 

Het lijkt me een uitgelezen kans voor

instituten, maar ook voor gewone huisart-

sen met een goed idee en sluimerende

ambities om onderzoek te doen. Die huis-

artsen bellen gelijk het huisartseninsti-

tuut in de buurt om hun idee ook daad-

werkelijk uit te werken. U heeft een hele

zomervakantie de tijd…(JZ)

De vooraanmeldingen moeten voor15 september bij

ZonMW zijn. Inlichtingen bij dr. Karin Jansen,

ZonMW, 070-3495260. 
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Voor zomerse zonzoekers zijn ze ver-

trouwd: de wegen in Zuid-Europa waar-

voor tol betaald moet worden bij tolpoor-

ten met lange-rijen-wachtenden-voor-u.

Italiaanse onderzoekers waren bezorgd

over de invloed van blootstelling aan

zoveel luchtvervuiling op de kwaliteit 

van het sperma van de tollenaars. Gecon-

ZonMW start een groot onderzoekspro-

gramma over doelmatigheid in de zorg

(www.zonmw.nl/doelmatigheidsonder-

zoek). Voor het hele programma is maar

liefst 11,55 miljoen euro beschikbaar. Een

deel daarvan (1,8 miljoen euro) is bestemd

voor de financiering van onderzoek naar

diagnostiek in de huisartsenpraktijk. Met

een richtbedrag van € 250.000 per project

kunnen dan 6-8 projecten worden gefinan-

cierd. 

De voorbereidingscommissie heeft vijf

thema’s benoemd: hoesten, kortademig-

heid, buikklachten, knieklachten en de ver-

Oproep doelmatigheidsonderzoek ZonMW

troleerd onderzoek wees inderdaad uit

dat het sperma op de gebruikelijke tests

lager scoorde dan dat van mannen van

dezelfde leeftijd in dezelfde regio. Met

name bleek het hogere gehalte aan me-

themoglobine en lood in het bloed gecor-

releerd aan de lagere spermakwaliteit. De

onderzoekers doen geen aanbevelingen,

maar er zijn er wel een paar te bedenken:

gebruik van gasmaskers verplicht stellen,

tol met plastic geld betalen, automati-

sche tolheffing invoeren of de tolwegen

gewoon afschaffen. (FS)

De Rosa M, et al. Traffic pollutants affect fertility in

men. Human Reproduction 2003;18:1055-61.

De berichten, commentaren en reacties in

de rubriek Journaal richten zich op de

wetenschappelijke en inhoudelijke kan-

ten van de huisartsgeneeskunde. Bij-

dragen van lezers zijn welkom (redactie@

nhg-nl.org). De bijdragen in deze afleve-

ring zijn van Roger Damoiseaux, Peter

Lucassen, François Schellevis, Henk van

Weert en Joost Zaat.

Comorbiditeit pleit tegen disease
management
Wie aan één chronische aandoening lijdt,

heeft 45% kans tegelijkertijd ook nog een

tweede aandoening te hebben. Voor een

grote groep patiënten is focus op een

enkele aandoening weinig effectief, zo

schrijven Starfield et al. in een nieuw en

vrij toegankelijk Amerikaans huisartsen-

tijdschrift (www.annfammed.org). Comor-

biditeit heeft meer invloed op het gebruik

van gezondheidszorg dan de inhoud van de

indexziekte. Naarmate er meer comorbidi-

teit aanwezig is, neemt de zorgbehoefte toe.

De onderzoekers gingen de rol van huisart-

sen en specialisten na bij alle patiënten

jonger dan 65 jaar met een chronische ziek-

te binnen een grote HMO-organisatie in de

VS. Huisartsen blijken het merendeel van

de medische zorg te leveren, zowel voor de

indexziekte als voor comorbide aandoenin-

gen. Bij de wat vaker voorkomende ziekten

speelt specialistische zorg slechts een klei-

ne rol; deze neemt toe bij de meer zeldzame

aandoeningen zoals MS en diabetes melli-

tus bij kinderen. Zeer opvallend is dat –

afgezien van zeer zeldzame ziekten – alle

patiënten vaker de huisarts bezoeken dan

de specialist. Dat verschil wordt met name

verklaard door het bestaan van andere aan-

doeningen dan de indexziekte. Het aantal

consulten voor andere aandoeningen was

gemiddeld 4-5 maal groter en vrijwel zonder

uitzondering was de huisarts de zorgverle-

ner. De resultaten zouden gevolgen moeten

hebben voor de inhoud van disease-

managementprogramma’s.

Zorgprogramma’s zouden moeten worden

afgestemd op het bestaan van comorbidi-

teit. Met name de selectie van patiënten op

basis van een enkele aandoening biedt

geen perspectief voor patiënten met de

grootste behoefte aan zorg. Juist zij blijken

behoefte te hebben aan generalistische

zorg en deze behoefte neemt toe naarmate

er meer comorbiditeit is. Bij omvangrijke

comorbiditeit is de huisarts dus onmisbaar.

(HvW)

Starfield BS, et al. Comorbidity: implications for the

importance of primary care in ‘case’ management.

Ann Fam Med 2003;1:8-14.

Zomernieuws: tolwegen
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