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zien de auteurs een recent dubbelblind

gerandomiseerd onderzoek naar het

effect van chelatie op angina pectoris, dat

wel volgens de regels van de kunst was

uitgevoerd, blijkbaar waren vergeten.1

Mijn grootste probleem is echter het feit

dat men patiënten wil onderwerpen aan

een invasieve, mogelijk schadelijke en

kostbare behandeling, waarvan op patho-

fysiologische gronden geen enkele werk-

zaamheid behoeft te worden verwacht.

Dat kan nu geschieden met deze Coch-

rane-review in de hand, waarin zelfs

ondersteuning wordt uitgesproken voor

een dergelijk onderzoek. Vooral dat laat-

ste was mij een doorn in het oog. 

De Cochrane Collaboration neemt hier

een wel erg waardevrij standpunt in ten

aanzien van de prioritering van weten-

schappelijk onderzoek. Zij bezit terecht

een bepaalde faam op het gebied van de

weging en beoordeling van onderzoeksre-

sultaten. Als men van mening is dat daar-

bij een min of meer gedachteloze aanbe-

veling hoort over het nut van verder

onderzoek – indien geen aanwijzingen

voor werkzaamheid worden gevonden

moet er vooral meer onderzoek worden

gedaan – en het echte oordeel wil overla-

ten aan ‘het veld’ dan was het redactio-

neel commentaar precies waar men blijk-

baar behoefte aan had.

Henk van Weert

1 Knudtson ML, Wyse DG, Galbraith PD, Brant R,

Hildebrand K, Paterson D, et al. Program to

Assess Alternative Treatment Strategies to Achieve

Cardiac Health (PATCH) Investigators. Chelation

Therapy for Ischemic Heart Disease. A Randomized

Controlled Trial. JAMA. 2002;287:481-6.

Kennis in de huisarts-
opleiding

‘Huisartsopleiding niet inkorten’, met

deze titel begint Joost Zaat een bespre-

king (Huisarts Wet 2003;46:293) van een

door mij geschreven artikel.1 Vervolgens

geeft hij een korte samenvatting van de

resultaten van het onderzoek, waarbij hij

naar mijn mening een essentieel onder-

deel vergeet, om te eindigen met een con-

clusie die, evenals de titel, geheel en al

aan zijn eigen brein ontsproten is.

Daarom bij deze alsnog de kern van het

artikel. Het betreft een onderzoek naar de

huidige driejarige en de vorige tweejarige

huisartsopleiding. De toename van ken-

nis gedurende beide opleidingen is verge-

leken. In beide opleidingen treedt een

gestage groei van kennis op, maar deze

groei is minder tijdens de externe leer-

werkperiode (ELWP) dan tijdens de perio-

des in een huisartsenpraktijk. Omdat de

ELWP in de driejarige opleiding langer

duurt, is de periode van minder groei daar

ook langer. De driejarige opleiding eindigt

uiteindelijk wel met een hoger kennisni-

veau. Deze resultaten vragen om nader

onderzoek naar het effect van de ELWP op

de competentieontwikkeling van huisart-

sen-in-opleiding en naar de doeltreffend-

heid van de opleiding als geheel.

Naar aanleiding hiervan heb ik mij afge-

vraagd wat eigenlijk de bedoeling van het

Journaal is. Voor mij verwijst het naar een

– voorzover mogelijk, neutrale weergave

van de feiten – en niet naar een commen-

taar. Mocht dat niet zo zijn, dan pleit ik in

elk geval voor een duidelijk onderscheid

tussen samenvatting en commentaar.

Anneke Kramer

Kramer AWM, et al. Effect of extension of postgraduate

training in general practice on the acquisition of know-

ledge of trainees. Fam Practice 2003;20:207-12.

Antwoord
In een berichtje van 230 woorden past

slechts een heel klein stukje van een

onderzoek. De nuance die Anneke Kramer

aanbrengt, is daarbij wellicht verloren

gegaan. Toch blijft het de uitkomst van

het onderzoek dat er in een driejarige

opleiding meer kennis wordt vergaard. En

de enige conclusie is dan dat zo maar

schrappen van een jaar consequenties

voor het kennisniveau kan hebben. Die

conclusie is aan mijn eigen brein ont-

sproten, maar lijkt me nogal voor de hand

te liggen. De overgang tussen samenvat-

ting en mening zit in de laatste alinea van

mijn stukje. Misschien had dat nog iets

duidelijker gekund, maar journaalstukjes

zijn altijd een interpretatie van andere

gegevens en zelden kaal nieuws.

Joost Zaat

Boeken

Van acariasis tot varicella

Protocollen infectieziekten, editie 2003. Utrecht: Lande-

lijke Coördinatiestructuur Infectieziektebestrijding,

2003. 529 pagina’s. ISBN 90-807463-1-2. Te bestel-

len door overmaking van € 25 op 46.33.03.600 St

Instituut GG Nederland.

Een buitengewoon handig boekje over

infectieziekten is dit protocollenboek van

de Landelijke Coördinatiestructuur Infec-

tieziektebestrijding. Ondanks de ruim 500

pagina’s is het een handzaam boek met

gestandaardiseerde besprekingen van 65

verschillende infectieziekten variërend

van erythema infectiosum tot de pest, van

impetigo tot modderkoorts en van hoofd-

luis tot Krim-Congo hemorragische

koorts. Systematisch worden per aandoe-

ning besproken: ziekte en klinisch beeld

(inclusief de incubatieperiode), de micro-

biologie, besmettingsweg, desinfectie-

mogelijkheden, epidemiologie, behande-

ling, primaire preventie, te nemen maat-

regelen door GGD, noodzaak tot verzuim

van werk of school en meldingsplicht.

Infectieziekten staan weer volop in de

belangstelling. Huisartsen hebben bij de

diagnostiek van en voorlichting over

infectieziekten een belangrijke rol. Zo’n

boekje helpt om snel iets op te zoeken,

niet alleen over de rariteiten maar ook de

gewone dagelijkse zaken als ‘wat is de
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incubatietijd bij impetigo?’ Jammer dat er

in de vrije verkoop maar 500 exemplaren

zijn. Snel bestellen dus en wie achter het

net vist, kan alle protocollen downloaden

als pdf-bestand van www.infectieziekten.

info.

Joost Zaat

Voeding en genetica

Vermolen J, redactie. Voedingsgenomicsonderzoek in

Nederland. Mogelijke producten en maatschappelijke

aspecten. Den Haag: Rathenau Instituut. Werkdocu-

ment 89, 2003. 122 pagina’s, € 15,90. 

ISBN 90-806772-7-2.

Vermolen J, redactie. Genen voor je eten – Eten voor je

genen. Maatschappelijke vragen en dilemma’s rondom

voedingsgenomics. Den Haag: Rathenau Instituut.

Werkdocument 90, 2003. 182 pagina’s, € 20,50. 

ISBN 90-77364-01-3.

Beide boeken gaan uitvoerig in op de

genetische aspecten van voeding. Zowel

de genetische gevoeligheid voor voe-

dingsgerelateerde ziekten alsook de ge-

netische manipulatie van voedings-

(grond)stoffen komen aan de orde.

In het eerste boek komt aan de orde wat

voedingsgenomics zijn en welk onderzoek

daarnaar in Nederland gedaan wordt.

Ook worden maatschappelijke onderwer-

pen op het gebied van voedingsgenomics

besproken. Het tweede boek gaat in op

de (on)mogelijkheden voor maatschap-

pelijke keuzes bij voedingsgenomics,

mondiale duurzame voedselzekerheid en

de relatie tussen genomics en onze

omgang met dieren. Ook worden de lot-

gevallen van de voedselconsulent en de

kloof tussen de publieke opinie en de

mening van experts besproken. Eten voor je

genen besluit met een overzicht van maat-

schappelijke vragen en dilemma’s van

voedingsgenomics.

Voedingsgenomics wordt onderverdeeld

in drie velden: onderzoek naar de effecten

van voedingsingrediënten (nutriënten) op

de gezondheid; genotyping (onderzoek

naar de individuele genetische verschil-

len tussen mensen en het effect van deze

verschillen op voeding en dieet) en de rol

van darmbacteriën op de gezondheid.

Voedingsonderzoekers gebruiken vooral

statistische, epidemiologische methoden

om de relatie voeding, ziekte en gezond-

heid duidelijk te maken. De variaties in

het menselijk genoom zijn van belang om

de genetische basis van de individuele

verschillen te kunnen begrijpen. Boven-

dien is het op termijn mogelijk genetisch

gevoeligen van ongevoeligen te onder-

scheiden en aldus de interventie te indivi-

dualiseren. Daarnaast bieden uitkomsten

van de voedingsgenomics de mogelijk-

heid nieuwe voedingsmiddelen te ontwik-

kelen met specifieke aangrijpingspunten.

Zo kunnen voedingsmiddelen worden

verrijkt om de voedingswaarde te verho-

gen ten behoeve van hoogrisicodragers.

Tomaten kunnen genetisch worden gema-

nipuleerd om het ijzer- of caroteengehalte

ervan op te voeren om nog maar te zwij-

gen van bananen waaraan geneesmidde-

len zouden kunnen worden toegevoegd .

Dat deze ontwikkeling niet te stuiten is,

maar ook een stortvloed van medische,

ethische, maatschappelijke en milieu-

kundige vragen oproept, is zonneklaar. 

De uitkomst van deze wetenschap is het

personal diet. Alleen al om die reden is het

een terrein dat de huisarts ten volle raakt. 

De beide boekjes bieden een voortreffe-

lijk overzicht van de huidige stand van

wetenschap en denken.

Jaap van Binsbergen

Richtlijn COPD in de huis-
artsenpraktijk

Te Lintel Hekkert M, Schumacher J, Pool A , IJzermans

C, Bindels P. Richtlijn zelfmanagement van patiënten

met COPD in de huisartspraktijk. Utrecht: NIZW,

2003. 107 pagina’s, € 13,50. ISBN 90-5957-038-3.

Te bestellen via bestel@nizw.nl.

Richtlijnen over COPD in de huisartsen-

praktijk zijn te vinden in diverse NHG-

Standaarden en LTA’s, en straks ook in

een CBO-consensus. Het valt de huisarts

en zijn eventuele praktijkondersteuner(s)

echter niet mee om deze richtlijnen in de

praktijk te brengen. Deze NIZW-richtlijn

Zelfmanagement van patiënten met

COPD in de huisartspraktijk voorziet in

een behoefte. Verpleegkundigen en huis-

artsen, allen met onmiskenbare ‘klinische

expertise’ op het hobbelige terrein van

COPD in de huisartsenpraktijk, zijn er de

schrijvers van. 

Gedragsverandering is de sleutel tot suc-

ces bij COPD, te beginnen bij de grote

groep ‘milde’ COPD’ers. De richtlijn

omvat vijf kernbegrippen: ‘ernst van

COPD’, ‘veranderingsbereidheid’, ‘samen-

werking’, ‘begeleidingsmogelijkheden’ en

‘competenties’. De auteurs concretiseren

deze globale begrippen tot een aanpak

die cruciaal is voor succes bij begeleiding

en behandeling van COPD-patiënten in

de huisartsenpraktijk. Het gesprek van de

huisarts over ‘roken’ bij een beginnende

COPD-patiënt heeft een heel andere

dynamiek dan het gesprek met de verstok-

te roker in zijn slotfase. 

Wellicht is dit een open deur. Maar wat

dacht u van ‘motiverende gespreksvoe-

ring’ met ‘onvoorwaardelijke acceptatie’

(van de patiënt), gevolgd door ‘construc-

tieve zelfconfrontatie’? Het beheersen

van een dergelijke gesprekstechniek leidt

als vanzelf tot een meer plezierig consult

van huisarts en praktijkondersteuner bij

patiënten met COPD. Een ander sterk

punt van deze richtlijn is de consequente

toepassing van de voorgestelde methode

in alle stadia van COPD: van mild en

matig tot ernstig. Ook is de richtlijn geba-

seerd op het werkzame concept dat de

fase van verandering of veranderingsbe-

reidheid van de patiënt (voorbeschou-

wing, overpeinzing, voorbereiding, actie-

ve verandering en stabilisatie) koppelt

aan de mogelijkheden tot begeleiding. 

Deze richtlijn verdient een plaats in de

huidige opleiding en vorming tot praktijk-

ondersteuner. Ook de huisarts zelf, die

zich verantwoordelijk voelt voor COPD in

zijn praktijk en voor de plek van de prak-

tijkondersteuner daarbij, kan zijn voor-

deel doen met dit boekje. Het gebruik van

dit boekje in enige opleidingssituatie

leidt – via constructieve zelfconfrontatie

van de huisarts – tot onvoorwaardelijke

acceptatie van de rol van de huisartsen-

praktijk bij COPD.

Ben Ponsioen
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