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nende psychotherapie, supported education, 

copingstrategieën en Liberman-modules.

Schizofrenie heeft een hoge somatische 

comorbiditeit, de patiënt is minder goed 

toegerust om zijn belangen te behartigen, 

onttrekt zich nogal eens aan de gespe-

cialiseerde zorg en valt dan terug op de 

huisarts. Al lezend krijgt men echter de 

indruk, dat de rol van de huisarts bij de 

zorg voor patiënten met schizofrenie zeer 

beperkt is. De auteurs benadrukken dat er 

een goede samenwerking moet zijn tussen 

het behandelteam en de huisarts, zonder 

daarbij echter specifiekere richtlijnen te 

geven.

Kortom, de lezer krijgt inderdaad behoefte 

aan een monodisciplinaire richtlijn voor 

huisartsen. Aandachtspunten daarbij 

zouden moeten zijn: de registratie in het 

HIS, therapietrouw en medicatiebewa-

king, aandacht voor zelfzorg en zorg voor 

de somatische comorbiditeit, de invulling 

van periodieke contacten en de zorg voor 

de naasten van de patiënt.

J. Schuling

Van gezondheidsbevorde-
ring naar gezond gedrag

Hans Saan, Willy de Haes. Gezond effect bevorderen. 

Het organiseren van effectieve gezondheidsbevordering. 

Woerden: NIGZ. 302 pagina’s, € 9,95 incl. verzend-

kosten. ISBN 90-6928-239-9.

Gezondheidsbevordering heeft als doel 

om via systematische gezondheidsvoor-

lichting en -opvoeding, soms aangevuld 

met structurele maatregelen, mensen aan 

te zetten tot gezond gedrag. GGD’s en een 

aantal landelijk opererende organisaties 

voeren deze activiteiten uit. Het gaat dan 

om de bevordering van specifiek gezond 

gedrag als niet-roken, sport, gezonde voe-

ding en veilig vrijen.

Na de opstelling midden jaren tachtig van 

het Ottawa Charter – in feite een uitwer-

king van de Health for All-strategie van 

de WHO – heeft gezondheidsbevordering 

een hoge vlucht genomen. Veel van onze 

huidige kennis over gezondheid en ziekte, 

evenals de toename van onze levensver-

wachting, is te danken aan ontwikkelingen 

op dit terrein. Gezondheidsbevordering is 

een van de speerpunten in het gezond-

heidsbeleid, al besteedt onze overheid er 

maar een fractie van het totale gezond-

heidsbudget aan.

Nederland heeft een goede reputatie op 

het terrein van gezondheidsbevordering 

mede dankzij de inzet van Hans Saan 

en Willy de Haes, die de afgelopen jaren 

onder de noemer ‘New Health Promotion’ 

vier conferenties hebben georganiseerd, 

waarop de stand van zaken van het denken 

en handelen op het gebied van effectieve 

gezondheidsbevordering is besproken. In 

dit boek doen ze daar op een systemati-

sche wijze verslag van.

Na een domeinafbakening en een schets 

van de geschiedenis beschrijven de 

auteurs de cruciale veranderingen binnen 

het referentiekader, waarbij het ouderwet-

se begrip ‘voorlichting’ is vervangen door 

‘het stimuleren van gezondheid door mid-

del van sociale processen bij individuen, 

groepen en de gehele bevolking’. Om deze 

benadering kans van slagen te geven, moe-

ten praktijk en onderzoek in goede balans 

verkeren; mislukking ligt om de hoek. Dit 

vereist dat partners in diverse settings, in 

de politieke arena en in de pers intensief 

met elkaar samenwerken. Gezondheidsbe-

vordering is dus een complex proces en 

vereist goede samenhang in programma’s, 

optimale communicatie en continuïteit in 

kennisontwikkeling. In het boek wordt het 

referentiekader helder uitgewerkt, waarbij 

processen voor en resultaten van gezond-

heidsbevordering als leidraad gelden. Bij 

de hoofdstukken over de processen onder-

scheiden ze drie niveaus: het microniveau 

dat de maatschappelijke context, het 

organiseren en interventies (informatie, 

voorlichting, educatie) omvat, het meso-

niveau (gemeenschapsontwikkeling) en 

het macroniveau (beleid). Bij de resulta-

ten bespreken ze gezondheidsvaardigheid, 

sociaal draagvlak en gezond beleid, opvat-

tingen over gezondheid, kwaliteit van 

leven en gelijke kansen.

De auteurs houden hun eigen referentie-

kader tegen het licht, noemen het eerder 

een wereldkaart dan een wandelkaart, die 

permanent overdenking vergt. Een van 

de problemen is om passend onderzoek 

op dit terrein te ontwikkelen, vooral nu 

de overheid om meer wetenschappelijke 

onderbouwing vraagt. Een RCT zal niet 

zo gauw op dit veld kunnen worden los-

gelaten, maar er kan wel degelijk onder-

zoek worden gedaan naar bevorderende 

en belemmerende factoren in de context, 

aspecten van organiseren en de rol van 

determinanten van gezondheid.

Wie wil weten hoe je gezondheid van de 

bevolking kunt handhaven en zelfs verbe-

teren – dat is iets anders dan diagnostiek 

en behandeling van aandoeningen – vindt 

in dit boek een inspirerende wegwijzer. 

Jammer genoeg opereert het veld van de 

gezondheidsbevordering nogal geïsoleerd 

van de curatieve zorg. Hier ligt een uitda-

ging voor zowel huisartsen als gezond-

heidsbevorderaars.

Koos van der Velden

Wereldwijde ramp

Mackay J, Mensah GAQ. The atlas of heart disease 

and stroke. 122 pagina’s, $ 45. Genève: WHO, 2004. 

ISBN 92-4-156276-8.

Als klein jongetje kon ik lang in een heel 

oude Bosatlas kijken. Hoeveel inwoners 

heeft Borneo en hoe hoog ligt de hoofd-

stad van Equador? Dat gevoel roept een 

atlas van ziekten ook op. In net iets meer 

dan 100 pagina’s schetsen de auteurs, 

werkzaam bij de WHO en het Centre for 
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Disease Control in de VS, een caleido-

scopisch beeld van het voorkomen van 

hart- en vaatziekten en risicofactoren.  

En passant beschrijven ze ook nog even 

de geschiedenis van onderzoek en behan-

deling. In 12 hoofdstukjes van 2 pagina’s 

elk behandelen ze de risicofactoren. Intri-

gerende feiten: in Litouwen is het percen-

tage te dikke jongetjes slechts 0,8% (in de 

VS bijna 14%), maar meer dan 60% van de 

volwassen mannen rookt in Litouwen (VS 

15-29%). De gemiddelde BMI bij volwas-

sen mannen ligt in de VS boven de 27 (net 

als in Tsjechië) en in Litouwen tussen de 

25 en 27. We denken dat we in Nederland 

een diabetesepidemie krijgen, maar in 

een groot aantal landen is die er allang. 

In Griekenland ligt het aantal diabetespa-

tiënten boven de 15%, en in absolute aan-

tallen is India de koploper. Daar zouden er 

31,6 miljoen mensen met diabetes zijn.

Ook in disability adjusted life-years 

(DALY’s), zeg maar ‘verloren gezonde 

levensjaren’, is de last ongelijk verdeeld. 

In voormalig Oost-Europa ligt die tussen 

de 10 en 19 jaar, in voormalige Sovjet-

Unie, Egypte en India tussen de 20 en 29 

en in Afghanistan zelfs boven de 30. In 

heel West-Europa en de VS ligt het aantal 

verloren gezonde jaren onder de 10.

Als praktiserend huisarts kun je niets met 

deze cijfers, maar ze bieden wel perspec-

tief. Elders zijn, en worden hart- en vaat-

ziekten een nog veel groter probleem dan 

hier.

Joost Zaat

Perifeer vaatlijden

Van Oosterhout-Harmsen MJM. Vat op vaatzorg. Wat 

is nodig voor geïntegreerde vaatzorg en hoe kan de zorg 

worden verbeterd? Den Haag: Nederlandse Hartstich-

ting, 2005. 92 pagina’s, gratis.

Uit onderzoek naar leemtes en behoeften 

in de zorg voor patiënten met perifeer 

arterieel vaatlijden (PAV) bleek dat het 

vooral schort aan integraal vasculair risico-

management bij deze patiëntengroep met 

een zeer hoog risico op hartvaatziekten. 

Verder is de zorg vanuit het ziekenhuis vaak 

onvoldoende patiëntgericht, en slechts 

zelden kan de patiënt bezoeken aan ver-

schillende specialisten of onderzoeksafde-

lingen combineren. Dossiers blijken vaak 

slecht bijgehouden, hiaten in diagnostiek 

en behandeling komen vaak voor, even-

als onnodige herhaling van onderzoek. 

Medisch-inhoudelijk is er nog onbegrijpe-

lijk veel variatie tussen behandelaars. Lan-

delijke richtlijnen zijn niet beschikbaar of 

de artsen volgen ze onvoldoende. Kortom, 

niet iets om vrolijk van te worden.

Om de zorg rond patiënten met PAV te 

verbeteren beveelt de Hartstichting de 

volgende zaken aan:

– een landelijk leefstijlprogramma vas-

culair risicomanagement;

– de ontwikkeling van landelijke richtlij-

nen;

– de vorming van patiëntvriendelijk 

georganiseerde multidisciplinaire 

vaatcentra in ziekenhuizen;

– het gebruik van ICT en invoering van 

het EPD;

– bevordering van kennis van ziekte 

en risico op hartvaatziekten van de 

patiënt en zijn naasten;

– financiële afspraken tussen zorgverze-

keraars en instellingen;

– de ontwikkeling van DBC’s;

– de deskundigheidsbevordering van 

professionals;

– de integratie en uitbreiding van het 

onderzoek in de vaatzorg;

– onderzoek naar doelmatigheid.

De meeste constateringen in dit boekje 

zijn waarschijnlijk gewoon waar, en de 

aanbevelingen liggen voor de hand. Het 

is allemaal wel erg vanuit de manage-

menthoek in ambtelijke stijl opgeschre-

ven. De slogan ‘geen woorden maar 

daden’ dringt zich op.

E.P. Walma

Niet lekker in je vel

Roland Rogiers, Liliane Van Broeck, Dirk Van Dup-

pen, Hilde Habraken. Als het lijf niet meewil. De niet-

medicamenteuze aanpak door de huisarts van hypo-

chondrie, lichamelijk onverklaarde klachten, moeheid 

en slaapproblemen. Gent: Academia Press, 2005. 224 

pagina’s, € 23,50. ISBN 90-382-0686-0.

Van alle patiënten die bij de huisarts 

komen, heeft een kwart tot de helft een 

lichamelijk onverklaarde klacht. Voor deze 

patiënten heeft de huisarts geen NHG-

Standaard met richtlijnen voor een effec-

tieve behandeling. Vanuit de tweede lijn 

is wel een serie behandelingsstrategieën 

beschikbaar met daarin protocollen voor 

lichamelijk onverklaarde klachten (soma-

toforme stoornissen).1 Roland Rogiers 

et al. hebben gepoogd voor de huisarts 

behandelopties aan te dragen voor een 

breed scala aan lichamelijk onverklaarde 

klachten. Rogiers is docent aan de uni-

versiteit van Gent en heeft ervaring met 

het trainen van huisartsen. In het boek 

is de uitleg over diagnostiek en behan-

deling opgebouwd rondom de verschil-

lende klachten en de auteurs illustreren 

de behandeling met eigen casuïstiek 

en voorbeelden uit de literatuur. In elk 

hoofdstuk staan behandelschema’s van 

meer dan tien cognitieve-gedragsmatige 

therapieën met een kort overzicht van de 

belangrijkste kenmerken van de aanpak.

Het belangrijkste gemis van het boek is 

een overkoepelend theoretisch kader; hoe 

verhouden de verschillende klachten zich 

tot elkaar en wat is een gemeenschap-

pelijke achtergrond voor de behandeling. 

Volgens de auteurs is er voor de behan-

deling met cognitieve gedragstherapie 

in de huisartsenpraktijk een ‘evidence 

level-1’ (Cochrane). Dit is misleidende 

informatie want nagenoeg alle reviews 

zijn gebaseerd op tweedelijns- of zelfs 

derdelijnsbehandeling met psychothera-

peuten die 8-16 sessies uitvoerden van 

een uur. Misschien zijn om deze reden 

de tijdsinvesteringen voor de huisarts en 

praktische details van de uitwerking van 

de behandeling in het boek achterwege 

gelaten. Want zo’n behandeling is onver-

gelijkbaar met de mogelijkheden van 

de huisarts. Ook vinden de auteurs dat 

hypochondrie, lichamelijk onverklaarde 

klachten, moeheid of slaapproblemen zo 

verschillend zijn dat er meer dat tien ver-

schillende behandelmethoden met sche-

ma’s en literatuurverwijzingen aan te pas 

moeten komen. Wat de auteurs niet ver-

melden, is dat uit de literatuur blijkt dat 

de door de huisarts uitgevoerde cogni-


