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gewijd aan het voeren van een slecht-

nieuwsgesprek zonder dat het duidelijk 

is hoe dat aan het onderwerp gelieerd is 

– en de breedte van de doelgroep maakt 

het boekje nogal pretentieus.

Het illustratiemateriaal is merkwaardig: 

foto’s van een Duits concentratiekamp, 

van slachtoffers van de tsunami in 2004, 

prachtige foto’s van een bliksemschicht, 

voetstappen in het zand en rotsen aan 

zee.

Medisch-psychiatrische aspecten van 

agressie komen in het geheel niet aan de 

orde. Heel modern, maar evenzo commer-

cieel, is de koppeling aan maar liefst twee 

websites: www.agressiegezondheidszorg.

nl en www.omgaanmetagressie.nl, waar-

mee het gebied op internet min of meer 

ingenomen wordt. Het onderwerp is hot: 

tik het in op Google en je krijgt duizenden 

verwijzingen. Op de een of andere manier 

is agressie net zo iets als seks. Alleen het 

woord al trekt de gretige blik. Dit boek-

je is gemaakt met steun van en steunt  

de Landelijke StichtingTegenZinloosGe-

weld. Van het schrijversechtpaar brengt 

de man zijn ervaring bij de Koninklijke 

Marechaussee in en de vrouw haar erva-

ring als slachtoffer. Ondanks de kantteke-

ningen is het een sympathiek boekje, dat 

met veel betrokkenheid is geschreven. Ik 

betwijfel echter of het mensen leert om 

effectief om te gaan met conflicten of las-

tig en agressief gedrag van patiënten in 

de gezondheidszorg.

Douwe de Vries

 1 Geuk Schuur, Douwe de Vries. Omgaan met con-

flicten en agressie in de medische praktijk. Houten: 

Bohn Stafleu Van Loghum, 2001.

Een avondje poortarts met 
ER the game

ER the game. Mindscape, 2005. Dvd, Engelstalig, 

Nederlands ondertiteld. Systeemvereisten minimaal 

Windows XP, 2.0 GHz Pentium 4 of vergelijkbaar, 

512 MB RAM, 64 MB videokaart. € 29,90. ISBN 

90-546-7437-7.

Denkt u na een druk spreekuur vol func-

tionele klachten wel eens met weemoed 

terug aan uw periode als poortarts, heeft 

u veel tijd over én bent u geen digibeet? 

Dan is ER the game hét computerspel voor 

u.

Dit spel is gebaseerd op de gelijknami-

ge tv-serie, met de stemmen van daar-

uit bekende acteurs als Noah Wyle en 

Mekhi Phifer. Je begint als co-assistent 

op de Spoedeisende Hulp van het Coun-

ty General Hospital in Chicago. In een 

realistische 3D-simulatie word je na een 

kort welkomstwoord losgelaten op de zie-

kenhuisvloer, waar je meteen al te maken 

krijgt met zieke patiënten. Je krijgt allerlei 

opdrachten die je binnen een bepaalde 

tijd moet volbrengen om een berisping of 

zelfs ontslag te voorkomen. De opdrach-

ten variëren van het zien van nieuwe 

patiënten tot het voeren van gesprekken 

met collega’s en eten in de kantine. In het 

begin hebben je patiënten nog eenvou-

dige problemen, zoals schaafwonden en 

kneuzingen, maar gaandeweg krijg je te 

maken met gecompliceerdere gevallen, en 

ontwikkel je jezelf tot volwaardig arts. Bij 

de behandeling van patiënten kun je net 

als in een echt ziekenhuis laboratorium- 

en röntgendiagnostiek laten verrichten, 

waarbij je ‘brancardduwers’ en verpleeg-

kundigen moet inschakelen. Ook komen 

verderop in het spel politieke kwesties en 

ethische dilemma’s aan bod.

Van deze laatste zaken en van de beloof-

de ‘heftige romances’ heb ik tijdens het 

spelen echter weinig gemerkt. Het duurt 

namelijk even voordat je doorhebt hoe 

het spel werkt. Daarbij is een snelle com-

puter of heel veel geduld een eerste ver-

eiste. Mijn gemiddelde computer kon al 

die 3D-beelden namelijk nauwelijks aan. 

Daarbij is het erg jammer dat je alleen 

met andere personages kunt commu-

niceren door middel van symbolen als 

‘meeleven’, ‘prijzen’, ‘grap’ of ‘roddelen’. 

De tijdens de huisartsopleiding geleer-

de communicatietechnieken kun je hier 

slecht toepassen, maar misschien zijn die 

technieken ook niet het belangrijkste op 

een Spoedeisende Hulp.

Kortom, voor huisartsen die weer eens 

een avondje poortarts willen zijn, die een 

supersnelle computer hebben, én die de 

tijd en zin hebben om zich te verdiepen 

in een simulatiespel, is ER the game een 

aanrader.

Erwin Klein Woolthuis, aiotho

Mijn vader heeft Alzheimer

Stella Braam. Ik heb Alzheimer. Het verhaal van mijn 

vader. Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 2005. 206 

pagina’s, € 17,50. ISBN 90-388-0338-9.

Dit is een bijzonder mooi boek. Stella 

Braam (schrijver/journalist) beschrijft 

het ziekteproces en de ziektebeleving van 

haar vader, René van Neer. Van Neer was 

kinderpsycholoog en is gewend situaties 

te analyseren en te beschrijven. Dat doet 

hij ook met de symptomen en gevolgen 

van zijn eigen ziekte. We krijgen hierdoor 

inzicht in zijn gedachten en belevingswe-

reld. De emoties variëren van opgewekt-

heid (‘Alzheimer is een avontuur; ik ga 

het aan!’) tot woede (‘Waarom zit ik dan 

opgesloten? Wie heeft dit bedacht? Dit 

is puur getreiter’) en intens verdriet (‘Ik 

heb geen stoprechten meer, ze doen met je 

wat ze willen’). De vergeetachtigheid, de 

taalproblemen, het terugvallen op oude 

vaardigheden, de onrust: het wordt alle-

maal van binnenuit beschreven, en het 

wordt daardoor heel begrijpelijk en komt 

zo heel dichtbij.

Het boek is ook een aanklacht tegen de 

negatieve beeldvorming bij dementie. 

‘Men schrijft te negatief over deze ziekte,’ 
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zegt Van Neer, ‘ik zie het juist als uitda-

ging: wat gebeurt er aan het eind van je 

leven met je geest?’ Braam beschrijft hoe 

we patiënten met dementie marginalise-

ren en negeren. Hoe we ze betuttelen en 

óver hen praten in plaats van mét hen.

Het is ook een aanklacht tegen het geringe 

zorgbudget voor dementerenden. Braam 

laat zien hoe het niveau van de verzorging 

achteruit is gegaan, hoe weinig tijd er is 

om persoonlijke aandacht te geven. Ze 

beschrijft hoe haar vader verschillende 

antipsychotica tegelijk krijgt én een anti-

depressivum om zijn probleemgedrag te 

verminderen, terwijl dit volledig ten koste 

gaat van zijn functioneren en denkvermo-

gen. Het is een zwaktebod. Het is bekend 

dat antipsychotica slechts een zeer gering 

effect hebben en veel bijwerkingen geven. 

Maar het geadviseerde alternatief – per-

soonlijke, belevingsgerichte zorg – is niet 

haalbaar. Toen Van Neer wél een zinvolle 

dagbesteding kreeg, met hulp van familie 

en vrijwilligers, ging het beter met hem.

Braam heeft een vlotte schrijfstijl en 

beschrijft zeer herkenbare situaties. De 

openheid en analytische geest van haar 

vader en het begrip van Braam geven ons 

een beeld van wat dementie inhoudt voor 

de patiënt. Het probleemgedrag krijgt 

een betekenis. Wie iets van dementie wil 

begrijpen, moet dit boek lezen.

Annet Wind

Proefschriften

Praktijkvoering onderzocht

Yvonne Engels. Assessing and improving manage-

ment in primary care practice in The Netherlands and 

in Europe [Proefschrift]. Houten: Bohn Stafleu Van 

Loghum, 2005. 230 pagina’s, � . ISBN 90-9019-

880-9.

Op 8 november 2005 verdedigde Yvonne 

Engels, gezondheidswetenschapper en 

voormalig verloskundige, haar proef-

schrift over het meten en verbeteren van 

de praktijkvoering. Het proefschrift bouwt 

voort op de ontwikkeling van het Visita-

tie Instrument Praktijkvoering (VIP). In 

het eerste deel van het proefschrift gaat 

Engels in op de praktijkvoering in Neder-

landse huisartsenpraktijken, in het twee-

de deel bespreekt ze de verbetering van 

de praktijkvoering, en in het derde deel 

de internationale aspecten.

Ze gaat in op de werkbelasting van huis-

artsen en de taakdelegatie (deze hoofd-

stukken verschenen eerder in artikelvorm 

in dit blad in 2003 en 2004), op de oor-

delen van patiënten over de toegankelijk-

heid en de service van de huisartsenprak-

tijk en op de vergelijking van de praktijk-

voering tussen solo- en groepspraktijken. 

De werkbelasting is tussen 1997 en 2002 

afgenomen door de kortere werkweek van 

huisartsen, door minder diensturen en 

door taakdelegatie. Patiënten zijn over 

dezelfde periode minder tevreden gewor-

den, met name over de organisatie van 

de zorg buiten kantooruren. Bij een ver-

gelijking van de kwaliteit van de praktijk-

organisatie tussen solo- en groepsprak-

tijken bleek er een discrepantie tussen 

de kwaliteit van de praktijkvoering en het 

oordeel van patiënten. Afgemeten aan 

de verschillende dimensies van de VIP 

is de kwaliteit van de praktijkvoering in 

groepspraktijken hoger dan in soloprak-

tijken, maar de patiënten van solo-huis-

artsen zijn tevredener dan de patiënten 

van groepspraktijken.

Om de praktijkvoering te verbeteren ont-

wikkelde Engels een interventiestrategie 

waarbij de huisarts op basis van de resul-

taten van de VIP verbeterpunten selec-

teert en – onder begeleiding van een 

coach – stapsgewijs veranderingen in de 

praktijkvoering aanbrengt en evalueert. 

Engels testte deze interventie in een RCT 

waaraan 49 huisartsenpraktijken deelna-

men. De interventie bleek een statistisch 

significant effect te hebben op het aantal 

en de kwaliteit van de ‘verbeterprojecten’ 

en op de gestelde doelen. Deze effecten 

werden niet bevestigd door betere VIP-

scores omdat de gekozen onderwerpen 

niet allemaal met de VIP zijn te meten. 

Uit een procesevaluatie bleek dat maar 

de helft van de praktijken met de kwa-

liteitsverbeterende projecten doorging 

nadat de coach zich teruggetrokken had.

Het derde deel van het proefschrift 

beschrijft een Delphi-onderzoek om indi-

catoren te ontwikkelen waarmee men de 

kwaliteit kan meten van de praktijkvoe-

ring in verschillende Europese landen. 

Dit bleek inderdaad mogelijk en op grond 

daarvan is het EPA (European Practice 

Assessment) instrument ontwikkeld en 

getest in negen landen. 

In haar beschouwing laat de promovenda 

ten onrechte na om de kwaliteit van de 

praktijkvoering in een breder perspectief 

te plaatsen. In de huisartsenpraktijk gaat 

het uiteindelijk om de zorg voor patiën-

ten en enige reflectie over de vraag of de 

praktijkvoering bijdraagt aan de (kwali-

teit van de) patiëntenzorg en/of aan de 

uitkomsten daarvan zou op zijn plaats 

zijn geweest. Een andere methodologi-

sche tekortkoming waarop de auteur niet 

ingaat, is dat de VIP’s meestal zijn afge-

nomen bij daartoe gemotiveerde huisart-

sen. Hetzij uit eigen belangstelling, hetzij 

om externe redenen, bijvoorbeeld om te 

voldoen aan de criteria om een praktijk-

ondersteuner aan te stellen. Om deze 

reden zijn de gepresenteerde gegevens 

niet zonder meer representatief voor de 

Nederlandse huisarts.

Met dit proefschrift wordt het meten van 

de kwaliteit van de praktijkvoering verder 

wetenschappelijk onderbouwd en wordt 

een internationale dimensie toegevoegd. 

Het is duidelijk dat de Nederlandse VIP 

hierin een voortrekkersrol heeft gespeeld. 

En dat is zonder meer een verdienste van 

Engels en het Centre for Quality of Care 

Research (WOK) waar dit instrument is 

ontwikkeld.

François Schellevis




