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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

en Joost Zaat.

Hans Harmsen, huisarts in Rotterdam-

Zuid, won de tweejaarlijkse Telesphorus-

prijs voor het beste proefschrift dat door

een huisarts werd geschreven. De jury –

Edo Meinders, hoogleraar interne

geneeskunde in Leiden en Han Mensink,

emeritus hoogleraar urologie in Gronin-

gen en Joost Zaat, hoofdredacteur van

H&W – las 17 proefschriften die vanaf

eind 2002 tot half september 2004 ver-

schenen. Tijdens de NHG-wetenschaps-

dag op 5 november kreeg Harmsen zijn

prijs: € 2500 en een bronzen beeldje van

Telesphorus. De jury vond zijn proef-

Onderzoek over interculturele com-
municatie wint prijs beste proefschrift

Vrouwelijke huisartsgeneeskunde
Op 28 september hield Betty Meyboom-de

Jong haar afscheidscollege in Groningen.

Bij haar benoeming in 1991 was zij de eer-

ste vrouwelijke hoogleraar huisartsgenees-

kunde in Nederland. Voor de meeste toe-

hoorders kwam het thema van haar

afscheidscollege niet uit de lucht vallen: de

emancipatie van de (huisarts)geneeskun-

de. Beginnend bij Aletta Jacobs, die als eer-

ste vrouw met speciale toestemming van

de minister van Onderwijs in 1871 werd

toegelaten aan de Groningse Universiteit,

schetste zij de deelname aan en de beteke-

nis van vrouwen voor de geneeskunde.

Duidelijk is dat de perspectieven voor vrou-

wen in hogere posities nog steeds niet

rooskleurig zijn. De belemmerende facto-

ren zijn bekend: onvoldoende mogelijkhe-

den om carrière en zorgtaken te combine-

ren, het ontbreken van rolmodellen voor

vrouwen en het old boys network, maar de

oplossingen zijn minder duidelijk.

Meyboom heeft een grote rol gespeeld bij

de totstandkoming van het rapport De arts

van straks, waarin het medisch opleidings-

continuüm wordt beschreven. Als we de

aanbevelingen uit dat rapport uitvoeren,

hebben we straks niet alleen een betere en

schrift When cultures meet in medical practice

bij uitstek de complexiteit van de huisart-

senpraktijk weergeven. Goed onderzoek,

met aandacht voor methodeontwikkeling,

maar ook met een mooie interventie. De

uitkomst is in zekere zin verrassend: de

meeste communicatieproblemen zijn er

met de groep die ‘half’ ingeburgerd is.

Binnenkort verschijnen zijn resultaten

ook in H&W. Het onderzoek van Saskia

Mol over posttraumatische stress, van

Lex Goudswaard over diabetes en van

Jako Burgers over richtlijnontwikkeling

werden door de jury ook zeer gewaar-

deerd. De Telesphorusprijs is in 1996

ingesteld door professor G.J. Bremer,

emeritus hoogleraar huisartsgeneeskun-

de in Groningen, en door het NHG en

wordt elke 2 jaar uitgereikt. De promo-

vendus moet een praktiserend huisarts of

huisarts-in-opleiding zijn. (JZ) 

Een Belg als 5-sterren-dokter en een
Nederlander als Wonca-baas
Jan De Maeseneer, huisarts in een achter-

standswijk in Gent en hoogleraar huis-

artsgeneeskunde aldaar, kreeg tijdens de

WONCA 2004 in Orlando op 15 oktober

voor het eerst de WONCA International

Award of Excellence in Health Care – the

5-Star Doctor. Genomineerden voor deze

prestigieuze prijs moesten praktiserende

huisartsen zijn die onderzoek doen,

onderwijs geven, actief zijn in zorgver-

nieuwing én internationaal samenwerken.

efficiëntere aansluiting tussen basis- en

vervolgopleidingen, maar neemt ook de

kans toe dat dokters op flexibele wijze hun

carrière kunnen plannen. Meyboom be-

sloot haar afscheidsrede met de opmerking

dat ze een oratio pro domo leek te houden.

Dat klinkt of het eigenlijk niet mag, maar in

dit geval is het volkomen terecht. Zij heeft

zich altijd met veel verve ingezet voor de

positie van de vrouw, en in het licht van de

dreigende tekorten in de zorg is het gege-

ven dat het vrouwelijk kapitaal niet benut

wordt, volstrekt absurd. (HvdH)

Meyboom-de Jong B. Emancipatie van de

[huisarts]geneeskunde. Afscheidscollege gehouden op 

28 september 2004. www.rug.nl/med/nieuws/archief.

De Maeseneer praktiseert nog steeds, kan

al die andere dingen er ook bij doen en hij

is buitengewoon aardig. Bovendien was

hij lange tijd lid van de redactiecommissie

van H&W, maar dat vergat het juryrapport

te vermelden. Tijdens diezelfde WONCA

werd Chris van Weel, hoogleraar huisarts-

geneeskunde in Nijmegen, gekozen tot

voorzitter – van 2007 tot 2010 – van de

WONCA. Niet slecht voor zo’n klein

Vlaams/Nederlands uithoekje van de

wereld. Het wordt tijd dat we wat meer

samen gaan werken. (JZ)

Jan De Maeseneer
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