B o ek b e sp r ek in g
zeer matig ⦁
matig ⦁ ⦁
redelijk ⦁ ⦁ ⦁
goed ⦁ ⦁ ⦁ ⦁
uitstekend ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

optreedt bij somatische aandoeningen zoals kanker. De na-

en betaalbaar. Het boek is hierdoor geen praktische leidraad

en tweedelijnsbehandeling. Een groot gemis is het ontbreken

huisarts. ▪

van een aanzet tot geïntegreerde behandeling door de ver-

schillende disciplines. Cognitieve gedragstherapie als enige
behandeloptie is niet voor alle patiënten haalbaar, gewenst

Tuchtklachten tegen
huisartsen

voor de huisarts maar wel waardevol voor de geïnteresseerde
Waardering:

van Heineman en Hubben 3 en van Van
Leusden et al.4 op deze alarmsignalen

levert het volgende op.

In de periode 1982-1993 waren er 213

De conclusies van Sander Gaal et al.1

uitspraken van het Medisch Tuchtcol-

ring van de diagnostiek van potentieel

calamiteit met een medisch aspect de

- dat we moeten streven naar verbete-

ernstige aandoeningen in de eerste lijn
- kan ik onderschrijven. Een belang-

rijk hulpmiddel in dezen is een veelal
miskend alarmsignaal, namelijk het

tweede consult binnen 24 uur,2 zonder

dat de hulpverlener dat verwachtte.

Een tweede verzoek om een huisvisite
voordat het eerste verzoek is geho-

noreerd, kan hier ook onder worden

lege met een maatregel, waarbij een

oorzaak was (de andere twee aspecten
zijn patiëntrechtelijke en organisato-
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rische). Bij 118 van deze 213 uitspraken
blijkt dat bovenstaand alarmsignaal
niet of onvoldoende werd herkend.

In de periode 1997-2007 waren er 200
uitspraken met een medisch aspect,

waarbij in 81 gevallen dit alarmbelletje
niet ging rinkelen. ▪
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geschaard. Het screenen van de boeken
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In g e zo nd en

druk ligt hierbij op de ernstigere vormen van vermoeidheid
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