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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

Roger Damoiseaux en Joost Zaat.

Huisartsen scoren beter als zij onderwijs geven
Huisartsen die co-assistenten of huisart-

sen-in-opleiding begeleiden, scoorden

beter op een kwaliteitstest dan huisart-

sen zonder onderwijsactiviteiten. In

Nieuw-Zeeland zijn 176 huisartsen, van

wie er 57 betrokken waren bij onderwijs,

beoordeeld op hun praktijkvoering. De

criteria hierbij waren onder andere vol-

doende cervixuitstrijkjes voor screening,

het aantal gevaccineerden voor influenza,

het coderen van diagnoses en het hebben

van een arbeidsomstandigheden plan.

Deze score werd gebruikt om de kwaliteit

te verbeteren van huisartsen die zijn aan-

gesloten bij een eerstelijns gezondheids-

organisatie. De onderzoekers hebben

gekeken of er een verschil in die score

was tussen huisartsen met en huisartsen

zonder onderwijstaken. Van de 100 te

behalen punten hadden de onderwijzen-

de huisartsen gemiddeld 95 punten en de

anderen 88 (p<0,005).

De bevinding is slechts een associatie en

of de huisarts nu beter scoort op de kwa-

Blanke kinderzieltjes
Als je aan kinderen tussen de 9 en 11 jaar

vraagt hoe je ziekteverwekkers die infec-

ties veroorzaken moet bestrijden, ant-

woorden zij het vaakst dat daarvoor pillen

nodig zijn. Onderzoekers in Nieuw-Zee-

land hebben 66 kinderen gevraagd hoe

infectieziekten verspreid worden en hoe

ze bestreden moeten worden. Met teke-

ningen en stukjes tekst konden kinderen

hun ideeën kenbaar maken. De kinderen

werden via school benaderd en kwamen

uit verschillende lagen van de bevolking.

Als oorzaak van infectieziekten gaven de

meeste kinderen (66%) hoesten en niezen

aan. Het delen van voedsel werd ook vaak

genoemd. Slechts 7 kinderen noemden

het achterwege laten van handen wassen.

De meeste kinderen (83%) denken dat er

pillen nodig zijn om een infectie te

bestrijden. Hoe blank zijn de kinderziel-

tjes nog als het gaat om het geloof in her-

stel van het eigen lichaam? Voorlichting

moet dus niet tot de ouders beperkt blij-

liteitstest als hij onderwijs geeft, of dat

de huisarts die onderwijst sowieso een

andere instelling heeft als het om kwali-

teit gaat, moeten we verder uitzoeken.

Het is dan ook nog te vroeg om het

betrokken zijn bij onderwijs nu al als kwa-

liteitindicator mee te nemen. (RD)
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ven. Het is nodig dat ook kinderen voor-

lichting krijgen over de aard en de bestrij-

ding van infectieziekten. (RD)
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Oproep klinische lessen gevraagd
We streven ernaar om in elke H&W een kli-

nische les te publiceren. Dat lukt natuur-

lijk alleen als huisartsen die ook schrij-

ven. De basis van wetenschap begint met

goed kijken, en dat doen we de hele dag.

Klinische lessen kunnen gaan over zeldza-

me ziektebeelden of bijzondere behande-

lingen, maar ook – en misschien wel voor-

al – over gewone aandoeningen met een

bijzondere verschijningsvorm, of over

algemene principes van huisartsgenees-

kundige zorg. Huisartsen die wel een idee

hebben maar onzeker zijn over de uit-

werking ervan, kunnen altijd contact

opnemen met de redactie (redactie@

nhg-nl.org). We geven graag advies. (JZ)
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