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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
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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




