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NHG-nieuws

Quartaire preventie

Preventie is ‘in’ en een speerpunt in het 

beleid van deze minister. Als huisartsen 

worden we geacht ons meer te gaan rich-

ten op preventie. Want voorkomen blijft 

beter dan genezen.

Op wetenschappelijke onderzoeken geba-

seerde richtlijnen leiden tot aanbevelin-

gen die consequenties hebben voor hele 

bevolkingsgroepen. Soms heeft dit bizarre 

uitkomsten. Tijdens het bezoek van LHV 

en NHG aan onze Noorse collega’s werd 

ons eens voorgerekend wat de toepassing 

van de Europese richtlijnen voor preven-

tie van hart- en vaatziekten betekent voor 

de Noorse bevolking. Vrijwel iedereen in 

Noorwegen zal op zeker moment behan-

deld moeten gaan worden. En dat terwijl 

Noren tot de langst levende volkeren ter 

wereld behoren!

De combinatie van preventierichtlijnen 

rond verschillende aandoeningen leidt 

vanzelfsprekend tot nog meer, soms con-

flicterende behandelingsadviezen. Naast 

primaire, secundaire en tertiaire preventie 

is er dus meer aandacht nodig voor de 

quartaire preventie: het voorkomen van 

schade door preventie. Individueel beoor-

delen wat wenselijk en nodig is door mid-

del van continue, integrale en persoonlijke 

zorg. Goede huisartsgeneeskunde dus. Een 

mooi speerpunt voor het beleid van deze 

minister!

IGZ-Congres over patiëntveiligheid:

Actieplan veiligheid huisartsenzorg

NHG-Agenda 2008 (aanvangs)datum
Cursus ‘Starten met stoppen’ 18 september

Asklepion-Leergang ‘Ken je standaard’ 16 september

Asklepion-Leergang ‘Op weg in je praktijk’ 9 oktober

Asklepion-Leergang ‘Ervaren in de praktijk’ 3 december

Algemene Ledenvergadering 3 december

NHG-Congres ‘Kijk op kids’ 12 december

Meer informatie over deze activiteiten vindt u op www.nhg.org.

Op 19 juni hebben Arno Timmermans en 

Willem Schopman aan Diana Monissen, 

Directeur-Generaal Curatieve Zorg van 

VWS, het Actieplan veiligheid huisartsen-

zorg aangeboden. Dit door haar een vei-

ligheidshelm op te zetten en een ‘veilig-

heidskoffer’ aan te bieden, als variant op 

de NHG-Kwaliteitskoffer.

De koffer bevatte plannen en verschillende 

concrete producten die een bijdrage leve-

ren aan het vergroten van de veiligheid in 

de huisartsenpraktijk en op de huisartsen-

post. Bijvoorbeeld het Nederlands Triage 

Systeem, een leidraad voor infectiepreven-

tie, informatie over de NHG-Praktijkaccre-

ditering, de richtlijn Adequate Dossiervor-

ming met het Elektronisch Medisch Dossier, 

een overzicht van de NHG-Standaarden en 

informatie over geneesmiddelen en rijvaar-

digheid. Verder kreeg mevrouw Monissen 

te horen dat NHG en LHV gezamenlijk een 

Handreiking Patiëntveiligheid ontwikkelen 

die begin 2009 klaar zal zijn.

De uitreiking vond plaats op het congres 

‘Patiëntveiligheid in de eerste lijn, vanzelf-

sprekend’, georganiseerd door de Inspectie 

voor de Gezondheidszorg. In diverse pre-

sentaties en workshops werden interventies 

belicht die helpen om vermijdbare schade 

terug te dringen. Zo waren er workshops 

over de thuis vallende oudere, herhalings-

medicatie, polyfarmacie en triage op de 

huisartsenpost. Overigens waren enkele 

van deze onderwerpen al eerder gepresen-

teerd, namelijk tijdens de Asklepiondag 

2008.

Arno Timmermans
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