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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, Tim olde Hartman,

Peter Lucassen, Eric van Rijswijk, François

Schellevis, Ger van der Werf en Joost Zaat.

Mobiliteit van CVA-patiënten is te verbeteren
Actieve begeleiding thuis zorgt ervoor dat

patiënten na een CVA minder aan huis

gekluisterd zijn. De onderzoekers bena-

derden thuiswonende patiënten die in de

afgelopen 3 jaar een CVA hadden doorge-

maakt. Alle patiënten (n=168) hadden een

intakegesprek waarin ze advies, steun en

folders over de lokale vervoersmogelijk-

heden kregen. De interventiegroep (n=86)

kreeg vervolgens nog 6 gesprekken gedu-

rende maximaal 3 maanden. In deze

gesprekken inventariseerde men de ob-

stakels voor de mobiliteit buitenshuis,

formuleerde men doelen en reikte men

hulp aan om deze doelen te behalen. Na 4

en 10 maanden kregen de deelnemers een

vragenlijst waarin de belangrijkste vraag

was: ‘Kan u buitenshuis komen zoveel als

u wilt?’ Patiënten in de interventiegroep

konden dat vaker dan de patiënten in de

controlegroep, zowel na 4 (RR 1,72; 95%-

BI 1,25-2,37) als na 10 maanden (RR 1,74;

95%-BI 1,24-2,44). Ook het aantal uitstap-

jes buiten de deur was significant hoger in

Gegevens alle volkstellingen nu toegankelijk 
Sinds eind 2004 zijn de gegevens van de

Nederlandse volkstellingen over de pe-

riode 1795-1971 toegankelijk via een web-

site (www.volkstelling.nl). Resultaten van

volkstellingen zijn altijd een rijke bron van

informatie geweest over het leven, wonen

en werken van de inwoners van ons land.

Uiteraard zijn er ook gegevens over genees-

kundigen terug te vinden. In 1930 waren er

4752 artsen in Nederland, van wie 28% in

loondienst werkzaam was; in 1947 waren er

7230 artsen en in 1960 12.377 (35 respec-

tievelijk 40% in loondienst werkzaam). De

de interventiegroep. Kortom, een vrij een-

voudige activerende therapie bevordert

de mobiliteit buitenshuis van CVA-patiën-

ten, zelfs op de langere termijn. Werk aan

de winkel dus voor de eerstelijns fysiothe-

rapeuten, ergotherapeuten of praktijkon-

dersteuners. (ToH)

Logan PA, et al. Randomised controlled trial of an

occupational therapy intervention in increase outdoor

mobility after stroke. BMJ 2004;329:1372-5. 

reeks eindigt in 1971, het jaar waarin een

deel van de bevolking de volkstelling boy-

cotte. Een gedicht van Annie M.G. Schmidt

verwoordt – avant la lettre! – dit protest: 

…En sinds die grote ruzie kwam er

niets meer van tellen, is dat niet jammer?

Nu zal je nooit weten, Jan, Piet en Hein

hoeveel spinnen en bijen er zijn...

(‘Insektenbevolkingsregister’ uit Dit is de

spin Sebastiaan, 1951)

Na 1971 verving men de volkstellingen

door gebruik te maken van de bestaande

gegevens uit de gemeentelijke bevolkings-

administraties, aangevuld met resultaten

van een steekproef onder de bevolking. Het

CBS en het NIWI (Nederlands Instituut

voor Wetenschappelijke Informatiedien-

sten) hebben, mede dankzij subsidie van

NWO, veertigduizend pagina’s met volks-

tellingsuitkomsten gedigitaliseerd in de

vorm van ‘images’ en tabellen. De gege-

vens van de laatste twee volkstellingen

(1960 en 1971) zijn ook in de vorm van

gegevensbestanden beschikbaar. Smullen

voor historisch geïnteresseerden! (FS)

Leefstijl bevorder je bij stukjes en beetjes
Wat bevordert de zorg voor patiënten met

een cardiovasculaire aandoening en wat

staat die zorg in de weg? Daarover spraken

Canadese onderzoekers in negen focus-

groepen met een vijftigtal huisartsen.

Volgens de huisartsen zijn patiënten die

een hartinfarct hebben gehad of een ische-

mische hartziekte hebben, makkelijker te

motiveren om leefstijladviezen op te vol-

gen en nieuwe medicatie te slikken dan

patiënten zonder klachten. Die patiënten

hebben soms weerstand tegen het slikken

van pillen, en willen eerst alternatieve

behandelingen proberen. Juist omdat ze

hun patiënten goed kennen, denken de

huisartsen dat zij hun patiënten goed kun-

nen overtuigen van het belang van veran-

dering in medicatie en leefstijl. Huisartsen

kunnen patiënten stukje bij beetje over de

schreef trekken: bij ieder contact één pille-

tje erbij, één leefstijladvies bespreken. 

Richtlijnen voor huisartsen zouden daar

rekening mee kunnen houden door een

gefaseerde aanpak te propageren. Maar

soms komen hart- en vaatziekten in het

contact tussen de huisarts en de patiënt

steeds maar niet ter sprake omdat andere

aandoeningen alle tijd opsouperen: de

comorbiditeit van patiënten met cardio-

vasculaire aandoeningen is soms aanzien-

lijk. De vertrouwelijke verhouding tussen

huisarts en patiënt maakt het soms moei-

lijk steeds weer te beginnen over leefstijl,

roken en pillen. Dan kan een praktijkon-

dersteuner uitkomst bieden. (GvdW)

Putnam W, et al. Evidence-based cardiovascular care;

family physicians’ views of obstacles and opportunities.

Can Fam Physician 2004;50:1397-1405.


