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In een periode dat de LHV vrijwel alle

medewerkers ontslaat, huisartsen vol-

gens onderzoek met patiënten naar bed

gaan en dienstenstructuren gebukt gaan

onder kinderziekten, is er ook nog goed

nieuws. Schers et al. tonen in dit H&W-

nummer aan dat huisartsen-in-opleiding

zeer hechten aan continuïteit. Ze ver-

schillen daarin nauwelijks van hun oplei-

ders. Klachten over jonge dokters zonder

hart voor de zaak berusten dus niet op de

werkelijkheid. In H&W besteedden we al

veel aandacht aan het nut van continue

zorg en we zullen dat blijven doen. Een

geheel nieuw argument om zuinig op per-

soonlijke continuïteit te zijn, vond ik in

een recent overzichtsartikel over humor

in de arts-patiëntrelatie: je kunt veel

beter grappen maken in een langduriger

relatie.1 In kortdurende relaties slaan

grappen vaak dood en kan humor snel

contraproductief zijn. Humor kan empa-

thisch zijn en is dan constructief; het ijs

wordt gebroken en een verder gesprek of

onderzoek gaat makkelijker. Humor kan

ook de afstand tussen dokter en patiënt

vergroten, met name wanneer de grap ten

koste van de patiënt gemaakt wordt of

ronduit beledigend is. Maar ook bijtende

humor van de patiënt kan de afstand ver-

groten. Voorzichtig gebruik van humor –

hoe moeilijk ook – is volgens de auteurs

dé manier om de discontinuïteit en ver-

snippering in de zorg enigszins dragelijk

te maken. Volgens onderzoek dat al eer-

der is gedaan, hebben vrolijke dokters

bovendien minder kans op patiënten die

bij de tuchtrechter klagen.2 (JZ)

1 Berger JT, et al. Humor in the physician-patiënt

encounter. Arch Intern Med 2004;164:825-30.

2 Levinson W, et al. Physician-patient communica-

tion. The relationship with malpractice claims

among primary care physicians and surgeons.

JAMA 1997;277:553-9.

Continuïteit en grappen maken 

Bed, slaaphouding en piepen
Synthetische dekbedden bevatten meer

huisstofmijten dan donzen. Een grote

hoeveelheid huisstofmijten in bedden-

goed gaat gepaard met meer luchtweg-

symptomen en longfunctieafwijkingen. Er

is in onderzoek dan ook een verband

gevonden tussen synthetische dekbed-

den en een toename van piepen (wheezing)

op kinderleeftijd. De rol van de slaaphou-

ding werd onderzocht in een dwarsdoor-

snedenonderzoek in Tasmanië, waarin

onderzoekers bij 6378 kinderen van 7 jaar

nagingen of de slaaphouding invloed had

op het veelvuldig voorkomen van piepen

(>12 episodes per jaar).

Veelvuldig piepen was ook in dit onder-

zoek geassocieerd met het gebruik van

synthetische dekbedden, synthetische

kussens en elektrische dekens. Er was

geen verband tussen slaaphouding en

luchtwegsymptomen. Als echter de rela-

tie tussen slaaphouding en beddengoed

erbij wordt betrokken dan blijkt dat de

slaaphouding er toch toe doet: kinderen

die bij voorkeur op hun rug slapen onder

een synthetisch dekbed piepen vaker dan

rugslapers onder een donzen dekbed.

Voor niet-rugslapers maakt de aard van

het dekbed niets uit.

Het idee is nu dat het soort beddengoed

dat zich het dichtst bij neus en mond

bevindt van belang is voor het ontstaan

van luchtwegsymptomen en dat dit te

maken heeft met het inademen van huis-

stofmijt. Kortom: bij piepende kindjes is

aandacht voor dekbed en slaaphouding

gewenst. (PL)

Ponsonby A, et al. The bedding environment, sleep

position and frequent wheeze in childhood. Pediatrics

2004;113:1216-22.
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