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Journaal

‘Even bij oma langs’: soms ver reizen en dus minder hulp

De geografische afstand tussen ouders,

kinderen, broers en zussen, en schoonou-

ders is gemiddeld dertig à veertig kilome-

ter, mits ze in Nederland wonen. Onder

hoogopgeleiden is de afstand tussen

familieleden gemiddeld twee- tot drie-

maal zo groot als onder laagopgeleiden.

Deze gegevens zijn afkomstig uit de

Netherlands Kinship Panel Study, een door

NWO gefinancierd onderzoeksprogram-

ma, waarin wetenschappers van verschil-

lende onderzoeksinstellingen participe-

rand van de samenleving leven over hun

gezondheid en wat is hun ervaring als ze

die problemen voorleggen aan de huis-

arts? Sommige vrouwen voelden zich

gediscrimineerd en niet gehoord door

hun huisarts: het leidde ertoe dat ze zich

tijdens het consult minder actief opstel-

den. Huisartsen die erin slaagden een

gelijkwaardige samenwerking op te bou-

wen werden door de vrouwen gewaar-

deerd om hun aandacht, empathie en

zorg. Temidden van het gevoel de contro-

le over het leven kwijt te zijn, is een der-

gelijk contact een ervaring die moed geeft

om verder te gaan. (GvdW)

Woolhouse S, et al. Women marginalized by poverty

and violence; how patient-physician relationships can

help. Can Fam Physician 2004;50:1388-94.

Continuïteit van zorg en een persoonlijke

benadering door de huisarts is voor

kwetsbare groepen vrouwen van groot

belang, zo concluderen onderzoekers in

Canada. Ze spraken in een aantal focus-

groepen met vrouwen die wegens finan-

ciële of relationele problemen – met

name geweld – in een overgangshuis 

of een blijf-van-mijn-lijf-huis woonden.

Welke zorgen hebben vrouwen die aan de

Continuïteit bij kwetsbare groepen

ren. Voor het onderzoek zijn 9700 volwas-

sen Nederlanders en een steekproef van

hun familieleden ondervraagd. Het oplei-

dingsniveau blijkt ook gerelateerd aan

het aantal face-to-face contacten tussen

ouders en kinderen die niet meer thuis

wonen. Van de laagstopgeleiden heeft

bijna 60% wekelijks of vaker contact, van

de hoogstopgeleiden is dat 32%. De

geografische nabijheid speelt ook een

belangrijke rol bij het krijgen van hulp en

het geven van hulp aan familieleden: hoe

dichter familieleden bij elkaar wonen,

hoe meer hulp ze van elkaar krijgen en

aan elkaar geven.

Als uitwonende kinderen moeten insprin-

gen bij een zieke ouder betekent dat voor

hoogopgeleiden een grotere inspanning

dan voor laagopgeleiden. (FS)

Themanummer Demos ‘Familiebanden belicht’. Den

Haag: Nederlands Interdisciplinair Demografisch

Instituut, december 2004.
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Een colonfoto aanvragen om te screenen,

om de oorzaak van rectaal bloedverlies of

om een anemie op te sporen, lijkt een

kunstfout te worden. Dat kun je con-

cluderen uit een methodologisch goed

opgezet onderzoek: 614 patiënten met

een anamnese van rectaal bloedverlies,

anemie of een familieanamnese met een

colorectaalcarcinoom ondergingen een

CT, een colonfoto én een coloscopie. De

onderzoekers maakten een onderscheid

in kleine afwijkingen (6-9 mm, n=116) of

grote (>10 mm, n=63). Een afwijking bij

één van de drie onderzoeken telde als

positief. De sensitiviteit van de scopie

was voor de grote laesies 98% (95%-BI 91-

100). Die van de colonfoto was maar 48%

(95%-BI 35-61) en van de CT 59% (95%-BI

Coloscopie veel beter dan colonfoto 
46-71). Een scopie spoorde 99% van de

kleine poliepjes op, terwijl dat voor de

foto 35% en de CT 51% was. De specifici-

teit (adenoom of carcinoom) van de sco-

pie was 99%, van de foto 90%. Noch bij de

colonfoto noch bij de scopie traden er

ernstige complicaties op.

De kracht van dit onderzoek (ondanks het

fikse aantal uitvallers; er waren oorspron-
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