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In de praktijk/NHG-nieuws

Europa en zijn
huisartsen
De opkomst bij de Europese verkiezingen
heeft laten zien dat Europa niet erg leeft in
Nederland. De Europese politiek zal echter
in toenemende mate het gezondheidszorgbeleid in de lidstaten beïnvloeden. De economische uitgangspunten van de EU (vrij
verkeer van personen en goederen) staan
daarbij op gespannen voet met het sociale
nationale gezondheidszorgbeleid. Dit geldt
in het bijzonder voor een eerstelijnsgezondheidszorg die toegankelijkheid, bereikbaarheid en solidariteit als belangrijkste uitgangspunten heeft.
Willen we die uitgangspunten ook in
Europa overeind houden, dan vraagt dat
dus ook om een Europese aanpak.
Huisartsen-in-opleiding
uit
diverse
Europese landen hebben begrepen dat ze
onderdeel uitmaken van een Europese
huisartsgeneeskunde, en dat ze – ondanks
de culturele en sociale verschillen – een
gemeenschappelijke basis hebben.
Het uitwisselen en delen van ervaringen tijdens de WONCA-Conferentie in Amsterdam heeft hen geïnspireerd en doen besluiten tot het bundelen van de krachten en
een gezamenlijke aanpak in een Europese
beweging van junior doctors. Als hun
‘European Junior Doctor Organization’
wordt gerealiseerd, is alleen daarom al de
WONCA Europe 2004 Conference in
Amsterdam geslaagd te noemen.

Arno Timmermans

nhg-86

WONCA-special

WONCA Europe 2004 Conference:

Vier dagen leren van elkaar
Ruim tweeduizend deelnemers verzamelden zich van 1 tot en met 4 juni in de RAI te
Amsterdam. Onder hen iets meer dan twaalfhonderd buitenlanders van heinde en verre, en
zo’n vijfhonderd haio’s die regelmatig voor een frisse wind zorgden. Het was een congres met
weinig wanklanken en enkele bijzondere hoogtepunten. Onderstaand een verslag in vogelvlucht (een uitgebreider weergave van een aantal lezingen is te vinden op de WONCA-website:
www.woncaeurope2004.nl).
Preconferences en VIP-meeting
Op 1 juni vinden verschillende preconferences plaats.Het Nivel heeft een bijeenkomst over de
Tweede Nationale Studie georganiseerd; de junior doctors ontmoeten elkaar vandaag tijdens een
eerste bijeenkomst (zie pag. nhg-91) en Europese vrouwelijke huisartsen discussiëren met elkaar
over hun carrièremogelijkheden (zie pag. nhg-90). Ook is er een VIP-meeting voor zo’n tachtig
genodigden uit kringen van de politiek, patiëntenorganisaties, partijen in de zorg en verzekeraars.
De toekomst van de jonge huisarts
Ook de Belangengroep Niet-Gevestigde Huisartsen (BNGH) ‘De
Jonge Huisarts’ was uitgenodigd voor de preconference van het
Junior Doctor Project. De BNGH heeft veel ervaringen uitgewisseld
en contacten gelegd met jonge collega’s uit alle hoeken van
Europa. Belangrijk leerpunt was dat we het in Nederland nog lang niet zo slecht hebben. Het
meest relevante hoogtepunt was de geboorte van de ‘European Junior Doctor Organization’,
waarmee jonge huisartsen in Europa, onder andere via internet, met elkaar in contact zullen
blijven. De BNGH hoopt dat hiermee ook meer aandacht zal komen voor de toekomstvisie op
de huisartsgeneeskunde van jonge huisartsen. Het gaat immers om hún toekomst!
Ruud Vollenberg, namens de BNGH
(www.dejongehuisarts.nl)

Opening van het congres
Vroeg in de avond wordt het congres geopend. In de zaal veel professoren en andere prominenten uit de huisartsgeneeskunde, onder wie oud-minister Els Borst, maar vooral ook talloze huisartsen uit alle landen van Europa én ver daarbuiten.
Arno Timmermans heet de aanwezigen welkom. Hij gaat kort in op het ‘cadeau’ van de jubilerende SBOH, waardoor niet alleen Nederlandse haio’s voor een sterk gereduceerde prijs aan het
congres kunnen deelnemen, maar waarmee tevens het Junior Doctor Programme financieel mogelijk is gemaakt (zie pag. nhg-91).
Phil Evans, voorzitter van WONCA Europe (zie het interview op pag. nhg-89) verricht de formele opening van het congres. Hij bedankt het NHG voor de organisatie ervan en schetst de snelle
wereldwijde groei van WONCA. Binnenkort komt er ook een WONCA Asia, en de Europese
organisatie telt inmiddels 38 aangesloten landen.
Ook Evans gaat in op het grote aantal aanwezige haio’s dat te danken is aan het initiatief van
het NHG. ‘Zij zijn onze toekomst, dus is het zeer belangrijk dat ze er in zo grote getale zijn.’
Tot slot bespreekt Wim Stalman, voorzitter van de Wetenschappelijke Programmacommissie,
het belang van en de samenhang tussen de drie thema’s van het congres: klinische vaardigheden, communicatie en attitude, en praktijkmanagement.
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