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De berichten, commentaren en reacties in het Journaal 
richten zich op de wetenschappelijke en inhoudelijke kanten 
van het vak. Bijdragen van lezers zijn van harte welkom 
(redactie@nhg.org).

Jan van Es-prijs naar 
Linda Kiers

Linda Kiers won tijdens de NHG-We-

tenschapsdag op 9 juni 2012 de Jan van 

Es-prijs voor de beste Critically Appraised 

Topic (CAT). Zij schreef deze over de be-

handeling van chalazion.

 Sinds jaren wordt er tijdens de jaar-

lijkse NHG-Wetenschapsdag een prijs 

uitgereikt voor de beste scriptie en 

sinds 2008 voor de beste geschreven en 

gepresenteerde CAT door een huisarts-

in-opleiding. De prijs is vernoemd naar 

prof.dr. J.C. van Es, de eerste hoogleraar 

huisartsgeneeskunde van Nederland 

en grondlegger van de specialistische 

beroepsopleiding voor huisartsen. Ieder 

jaar kunnen aios een CAT insturen via de 

huisartsinstituten. Per instituut worden 

maximaal twee beste CAT’s ingestuurd 

voor selectie door de jury van de Jan van 

Es-prijs. De jury selecteert maximaal 4 

CAT’s voor presentatie tijdens de NHG-

Wetenschapsdag. Dit jaar waren dat: 

 ▪ Botoxbehandeling: van transpiratie 

naar inspiratie? (A. Geraedts, R. Ver-

meulen)

 ▪ Lymfoedeem na okselklierdissectie: 

is manuele lymfdrainage (MLD) een 

effectief onderdeel van compressie-

therapie? (S. Leenman)

 ▪ Fissura ani: nitraten versus calcium-

antagonisten (V. Do)

 ▪ Behandeling van chalazion: cortico-

steroïden of incisie en curettage? (L. 

Kiers-van den Heuvel)

De jury reikte de Jan van Es-prijs uit aan 

Linda Kiers vanwege haar interpretatie 

van de uitslagen en het goed ingelezen 

zijn in de achtergronden, gecombineerd 

met een zeer goede presentatie. Haar 

conclusie is dat een corticosteroïdinjectie 

een vergelijkbaar behandelresultaat laat 

zien als incisie en curettage bij de be-

handeling van een chalazion. 

 Naast de Jan van Es-prijs bestaat er 

sinds dit jaar een Publieksprijs voor de 

beste CAT. Die viel op dezelfde presenta-

tie als de juryprijs, zodat Linda twee prij-

zen (waaronder de Jan van Es-penning 

en een cheque van € 1000,-) in ontvangst 

kon nemen! We hopen dat deze uitrei-

king een stimulans is voor huisartsen-

in-opleiding om het komende jaar weer 

veel en goede CAT’s in te sturen. ▪

Femke Hohmann

Urine-incontinentie 
meestal niet bekend 
bij huisarts
De meeste vrouwen die last hebben van 

urine-incontinentie melden zich niet 

bij hun huisarts. Ze hebben er relatief 

weinig last van, hebben een manier 

gevonden om ermee om te gaan, of ze 

vinden dat het bij de leeftijd hoort. 

 Groningse onderzoekers ontdekten 

dat van de vrouwen van 55 jaar en ouder 

die last hadden van urine-incontinentie 

64% geen hulp had gezocht bij hun huis-

arts. Ze onderzochten allerlei variabelen 

die daarmee samen konden hangen.  

 Uit een multivariate analyse bleek dat 

oudere vrouwen en vrouwen met meer 

last van de incontinentie iets vaker bij 

de huisarts kwamen. Toch vonden de 

onderzoekers opvallend weinig voor-

spellende variabelen. Gevraagd naar de 

redenen waarom ze geen hulp zochten 

gaven slechts weinig vrouwen aan dat 

ze het uit schaamte niet meldden, of dat 

ze bang waren dat de huisarts hen niet 

serieus zou nemen. Een kwart veronder-

stelde dat er geen goede behandeling zou 

zijn. De onderzoekers concluderen dat de 

resultaten wellicht aanleiding zijn om 

een screeningsprogramma te starten 

naar urine-incontinentie bij 55-plussers. 

Uiteraard moet daar dan eerst de ef-

fectiviteit en doelmatigheid van worden 

aangetoond. ▪

Henk Schers

Visser E, et al. Systematic screening for urinary 

incontinence in older women: who could benefit 

from it? Scand J Prim Health Care 2012;30:21-8.
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