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De redactie werkt volgens een redactiestatuut dat
de onafhankelijkheid van de redactie waarborgt.
De NHG-Standaarden, In de praktijk en het
NHG-nieuws vallen onder de verantwoordelijkheid 
van het NHG.

Interim
In dit eerste nummer van de vijftigste jaar-

gang van Huisarts en Wetenschap zou u een 

feestelijk commentaar verwachten. Helaas 

is deze aflevering tegelijkertijd de eerste 

die verschijnt na het aftreden van de voltal-

lige redactiecommissie. Alle betrokkenen 

betreuren deze gang van zaken zeer. Joost 

Zaat heeft, met de redactie en de redactie-

staf, H&W tot een fantastisch wetenschap-

pelijk blad voor huisartsen gemaakt. De 

inhoud en de leesbaarheid van H&W zijn 

de afgelopen jaren sterk in kwaliteit toe-

genomen en de inbreng van Joost Zaat is 

daarbij van groot belang geweest.

Het voortbestaan van H&W is voor de 

Nederlandse huisarts van groot belang. Er 

is daarom een interim-redactie benoemd, 

waarvan u de samenstelling kunt lezen in 

het colofon hiernaast. Deze redactie zal 

werken volgens het redactiestatuut, dat 

nog niet zo lang geleden (2004) is vastge-

steld. De redactionele onafhankelijkheid is 

daarin gegarandeerd.

Inmiddels hebben de NHG Verenigings-

raad en de leden zich kunnen uitspreken 

over de ontstane situatie. Een commissie 

is benoemd, bestaande uit leden van de 

Verenigingsraad, de Adviesraad van H&W, 

de afgetreden redactie en de interim-

redactie. Deze zal advies uitbrengen aan de 

ledenvergadering over de werkwijze en het 

redactiereglement. Zodra er duidelijkheid 

is over de kaders waarbinnen H&W kan 

doorgaan, zal een nieuwe redactie worden 

gezocht.

De interim-redactie zal haar uiterste best 

doen om het verschijnen van H&W te 

garanderen. Misschien zullen de eerste 

nummers wat dunner zijn dan u gewend 

bent. We zullen mogelijk wat meer gebruik-

maken van externe referenten en doen een 

beroep op de schrijvers onder u om de 

stroom manuscripten te laten voortbe-

staan. H&W is het wetenschappelijk blad 

van het NHG en dus van ons allemaal.

De redactie wenst u een feestelijk 2007.

De redactie ad interim

Casemanagement na ontslag uit het 
ziekenhuis
Een verpleegkundige die bij kwetsbare 

patiënten na ontslag uit het ziekenhuis 

een zorgplan voor thuis opstelt en thuis 

ook zorg op maat levert – dat moet wel 

effectief zijn, zou je denken. Het is in 

een RCT onderzocht, maar helaas kon de 

effectiviteit niet bewezen worden. Een 

groep van 78 patiënten met multimorbi-

diteit kreeg na ontslag uit het ziekenhuis 

zorg op maat, afhankelijk van de indivi-

duele behoefte. Deze zorg kon bestaan 

uit coördinatie en afstemming tussen 

hulpverleners, leefstijladviezen, aandacht 

voor therapietrouw, zelfmanagement, 

psychosociale ondersteuning – ook van 

de mantelzorgers tijdens een of meer 

huisbezoeken. In vergelijking met de con-

trolegroep was er geen verschil in de fre-

quentie van heropnames, nieuwe verwij-

zingen, kwaliteit van leven of psychisch 

functioneren. Volgens Corine Latour, die 

deze RCT uitvoerde in het kader van haar 

promotieonderzoek, leidt zorg op maat 

tot meer bewustwording van problemen 

en beperkingen en kon daarom geen 

effect worden aangetoond. Ook bleek de 

samenwerking met de huisartsen te wen-

sen over te laten. Toch is volgens Latour 

zorg op maat het beste antwoord op de 

problemen van patiënten met multimor-

biditeit; ziektespecifieke zorgprogram-

ma’s schieten bij hen tekort. (FS)
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