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Boeken

Voor elke huisartsen-
praktijk

Goudswaard AN, In ’t Veld CJ, Kramer WLM. Hand-

boek verrichtingen in de huisartsenpraktijk. Houten: 

Prelum Uitgevers, 2009. 404 pagina’s, € 125,-. ISBN 

978 90 8562 037 2.

Doelgroep Huisartsen.

Inhoud De huisarts vult zijn dag groten-

deels met praten. Het is heerlijk om dit 

praten van tijd tot tijd te kunnen afwisse-

len met het plaatsen van een spiraal, de 

behandeling van een ingegroeide nagel 

of het verwijderen van een naevus. Tegen-

woordig is er ook een financiële prikkel 

om verrichtingen zelf te doen; we kunnen 

veel verrichtingen namelijk apart declare-

ren. Dat is veel goedkoper dan een verwij-

zing en niet op de laatste plaats is het erg 

gemakkelijk voor de patiënt. Vanzelfspre-

kend dient u wel voldoende bekwaam te 

zijn voor het uitvoeren van deze verrich-

tingen.

Dit boek levert elke huisarts de handvat-

ten om de kwaliteit van zijn ingrepen te 

toetsen en zo nodig te verhogen. Het 

boek kan ook een prikkel zijn en als lei-

draad dienen om het arsenaal aan ver-

richtingen uit te breiden. Voor sommige 

verrichtingen, zoals vasectomie en oog-

lidcorrectie, volstaat het boek niet en is 

aanvullende scholing of het volgen van 

een cursus noodzakelijk.

Het boek beschrijft niet alleen de ver-

richtingen zelf; er is ook ruime aandacht 

voor alle noodzakelijke randvoorwaarden 

zoals anesthesie, (reiniging en sterilisa-

tie van) het instrumentarium en niet in 

de laatste plaats de praktijkorganisatie. 

Helaas zijn in het hoofdstuk ‘Anticoagu-

lantia’ weinig concrete aanwijzingen te 

lezen over hoe om te gaan met anticoa-

gulantia rond een ingreep, ook al omdat 

evidence-based richtlijnen hierover ontbre-

ken.

De eerste 17 hoofdstukken met algemene 

aspecten zoals endocarditisprofylaxe, 

elektrochirurgie en sluiten van de huid, 

worden gevolgd door 52 hoofdstukken 

met daarin de bespreking van evenzoveel 

verrichtingen; variërend van de behande-

ling van epistaxis, injecties in de schou-

der tot repositie van schouderluxaties 

en ascitespunctie. Elk hoofdstuk kent 

een systematische indeling met achter-

gronden, (contra-)indicaties, valkuilen, 

voorbereidingen, een beschrijving van de 

verrichting gevolgd door complicaties en 

nazorg, en een overzicht van recente lite-

ratuur. Een beschrijving van het instru-

mentarium en de materialen die nodig 

zijn voor de ingreep en een casus die het 

boek wel verlevendigt, maar niet altijd 

toegevoegde waarde heeft, sluiten het 

hoofdstuk af.

Oordeel Dit boek heeft een zeer heldere 

beschrijvingswijze en is prachtig en rijk 

geïllustreerd met foto’s en tekeningen. 

Ondanks zijn stevige prijs behoort dit 

boek in elke huisartsenpraktijk aanwezig 

te zijn.

Wim Lucassen

Waardering ✱ ✱ ✱ ✱ ✱

Internationale gezondheids-
indicatoren vergeleken

Harbers MM, Wilk EA van der, Kramers PGN, Kuun-

ders MMAP, Verschuuren M, Eliyahu H, Achterberg 

PW. Dare to compare! Benchmarking Dutch health 

with the European Community Health Indicators 

(ECHI). Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2008. 

303 pagina’s, € 59,50. ISBN: 978 90 313 6185 4.

Doelgroep Onderzoekers en beleidsma-

kers die geïnteresseerd zijn in gezond-

heid in Europa.

Samenvatting Zoals de titel aangeeft 

is dit een gewaagd boek. Het geeft ant-

woord op de vraag: hoe goed scoort 

Nederland op indicatoren voor gezond-

heid in vergelijking met andere Europese 

landen? Maar een belangrijkere vraag is 

of je die vergelijking wel kunt maken. De 

kaft van het boek laat dat al zien: kunnen 

we appels en peren en sinaasappels wel 

met elkaar vergelijken?

Het valt te waarderen dat onderzoekers 

van het RIVM vanuit hun ervaring met het 

opstellen van de Volksgezondheid Toe-

komst Verkenningen als eersten in Europa 

een serieuze poging hebben gedaan om 

op internationaal niveau gezondheidsin-

dicatoren met elkaar te vergelijken. Het 

boek is het resultaat van vele jaren werk: 

het ontwikkelen, selecteren en definiëren 

van indicatoren en de kwaliteit beoorde-

len van de gegevens waarop de indicato-

ren zijn gebaseerd, voor alle 27 landen 

van de Europese Unie. Het resultaat is 

een degelijk overzicht van de scores op 

82 indicatoren, gegroepeerd in de hoofd-

stukken Gezondheidstoestand, Deter-

minanten van gezondheid (bijvoorbeeld 

leefstijlindicatoren), Zorg en preventie, en 

Populatie en sociaal-economische facto-

ren. In twee extra hoofdstukken presente-

ren de auteurs deze groepen indicatoren 

ook nog voor kinderen en jongeren tot 19 
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✱ = zeer matig ✱ ✱ ✱ ✱ = goed
✱ ✱ = matig ✱ ✱ ✱ ✱ ✱  = niet te
✱ ✱ ✱ = redelijk   missen

jaar en voor ouderen (65-plussers).

Nederland scoort relatief goed op indi-

catoren wat betreft het voorkomen van 

hart- en vaatziekten, (verkeers-)ongeval-

len, de leefstijlindicatoren bewegen en 

overgewicht, en enkele indicatoren voor 

de kwaliteit van zorg (overleving met kan-

ker, sterfte na opname in het ziekenhuis 

vanwege een myocardinfarct). Relatief 

minder goed scoort Nederland op kanker 

en COPD als doodsoorzaak (met name 

bij vrouwen), roken, gebruik van stimule-

rende middelen en het geven van borst-

voeding. De auteurs wijzen geen Euro-

pese ‘winnaar’ aan, maar geven wel aan 

dat Zweden wat hen betreft de grootste 

kanshebber is.

Slechts een enkele indicator raakt direct 

de huisartsenzorg in Nederland: de con-

tactfrequentie met de huisarts, de instel-

ling van diabeten, de vaccinatiegraad van 

de influenzavaccinatie en de opkomst 

voor de screening op baarmoederhals-

kanker.

Mogelijk nog belangrijker is de conclu-

sie van de auteurs dat slechts een kwart 

van de Nederlandse indicatoren goed 

vergelijkbaar zijn op Europees niveau. 

Nederland scoort overigens wel hoog op 

de beschikbaarheid van gegevens om de 

indicatoren te berekenen. Dit is mede 

dankzij de gegevens uit huisartsregistra-

ties in Nederland; wat dat betreft heeft 

Nederland een voorbeeldfunctie. Er is 

dus nog veel ontwikkelingswerk te doen 

om een brede en valide vergelijking op 

Europees niveau mogelijk te maken.

Oordeel Rekening houdend met alle 

beperkingen die de auteurs goed onder-

bouwen, is dit boek een primeur op dit 

terrein. Aan te bevelen aan eenieder die 

wat betreft gezondheid over de lands-

grenzen wil kijken.

François Schellevis

Waardering ✱ ✱ ✱ ✱

Intermezzo

Marktwerking
Marktwerking in de zorg betekent concurrentie tussen thuiszorg-

instellingen. Dit leidt volgens de regering tot een betere kwaliteit 

van zorg. Verpleegkundigen zouden beter hun werk doen als ze 

ertoe gedwongen worden op straffe van werkeloosheid. Maar wat 

is beter? Wat is kwaliteit? Goede thuiszorg is bijvoorbeeld dat je 

een vereenzaamde licht dementerende mevrouw toe laat groeien 

naar opname in een zorgcentrum. Niet te lang wachten, want dan 

is ze te dement voor een gewone zorgwoning. Een goede wijk-

verpleegkundige praat met mevrouw en familie, ze regelt op tijd 

de indicatie voor plaatsing. Ze zorgt dat de familie met mevrouw 

gaat kijken in een paar zorgcentra om sfeer te proeven. Ze over-

legt met verpleeghuisarts, wachtlijstcommissie en huisarts. Ze 

vraagt huisbezoek aan van de verpleeghuisarts. Allemaal gratis, er 

is geen tarief voor dit soort verpleegkundig regelwerk. Bovendien 

betekent opname in een zorgcentrum het einde van de inkomsten 

van de thuiszorg. Deze familie had een commercieel thuiszorgbe-

drijfje ingeschakeld, niet de thuiszorg uit ons gezondheidscen-

trum. Maar ja, dit thuiszorgbureautje vroeg indicatie aan voor 

meer thuiszorguren door henzelf, niet voor opname in een zorg-

centrum. Na een half jaar bleek dat er helemaal niets gebeurde, 

de verkeerde indicatie, geen overleg, geen wachtlijst, geen ver-

pleeghuisarts, geen bezoek bij zorgcentra, helemaal niets. Alleen 

maar meer uren omzet voor dat thuiszorgbureautje. Marktwerking 

en concurrentie in de zorg leidt hier dus tot slechtere zorg. Markt-

werking is vraagsturing en concurrentie. Hoe kan niet schelen, 

als het maar meer omzet geeft. Dan krijg je regelmatig slechtere 

zorg. Want zorg is vakwerk en maatwerk. Geld verdienen is een 

voorwaarde, geen doel. Zorglogica is heel wat anders dan markt-

logica. Daarom werkt zorglogica slecht in de autohandel. Dan gaat 

de autohandelaar failliet. Net zo werkt autohandellogica slecht 

in de zorg. Dan zijn dementerenden de dupe, en gaat goede zorg 

failliet.

Nico van Duijn

H&W 10 01.indb   67H&W 10 01.indb   67 16-12-2009   15:14:5316-12-2009   15:14:53


