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Femke Ellens, Limassol, Cyprus: “Mijn patiëntenpopula-
tie bestaat voornamelijk uit buitenlanders die hier wonen,

want de Cyprioten zijn niet gewend aan een vrouwelijke, jonge

dokter... en zeker niet een die niet altijd pillen voorschrijft!”

Margriet van Unen, Nairobi, Kenia: “Ik lees Huisarts

en Wetenschap sedert vele jaren nauwgezet. Zo blijf ik op

de hoogte van de ontwikkelingen op huisartsengebied, de stan-

daarden zijn erg nuttig, en er staan vaak goede artikelen in.”

Renske Mast-Stavridou, Samos, Griekenland:
“Gelukkig is daar H&W, dat ik van voor naar achter spel,

waar ik elke maand mijn kennis toets en nieuwe ontwikkelin-

gen volg. In een land waar polyfarmacie eerder regel dan

uitzondering is en waar veel geslikt en geshopt wordt, houdt

H&W mij met beide benen op de grond. Ik blijf abonnee!”

Elsa Das, Trappes, Frankrijk: “Trouw hou ik vast aan de
Nederlandse NHG-Standaarden, kom ik meerdere malen per

jaar nascholingen volgen in mijn kleine landje en test ik mezelf

af en toe met de H&W-kennistoetsen.”

Lilian van Raalte, Stavanger, Noorwegen: “De Noorse
huisarts doet zelden een huisbezoek en is veel meer betrokken bij

ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Waar ik nog steeds aan

moet wennen is dat je meteen met de patiënt moet afrekenen.”

Marga Vintges, Maake, Zuid-Afrika: “Buiten geef ik
mijn astmales. Sommigen spuiten de spray in de lucht als een

soort toiletverfrisser. Met de placebo doe ik het voor: zuchten,

inademen, neus dicht, tien tellen vasthouden en langzaam

uitademen. Net als in Nederland.”

H&W-lezers
in het buitenland
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Herman van der Stam, Valparaiso, Chili: “Ik lees H&W
vrijwel in zijn totaliteit. Ik vind er veel informatie die ik kan

gebruiken voor mijn lessen aan de universiteit. Maar ook

interessante ontwikkelingen met betrekking tot de huisarts

in Nederland.”

Willem Speelman, Esperance, Australië: “Ik lees elke
maand met genoegen H&W zoals ik dat sinds een jaar of 20

doe. Ik heb er nu meer tijd voor dan ik in Nederland ooit had.

Het lezen geeft me contact met de wereld die ik zo goed ken.

Ik vermaak me met de verschillen tussen die wereld en de

huisartsenwereld waar ik nu in zit, juist omdat er ook veel

overeenkomsten zijn.”

Angelique van Dam, Calgary, Canada: “Lezen van
H&W helpt me in alle jaren om op de hoogte te blijven van

de ontwikkelingen in Nederland huisartsenland. Ik ben dus

blij om H&W nog steeds te ontvangen, en wil jullie heel

hartelijk feliciteren met jullie jubileum.”

Wilhelm Lohmeier, Åland, Finland: “Ik lees nu ook de
Zweedse ‘läkartidningen’. Veel artikelen komen overeen met

H&W, maar toch mis ik sommige hoofdstukken zoals de

standaarden, de kleine kwalen, kennistoets en sommige lokaal

Nederlands nieuws. Gewoon even lekker een stukje lezen

zonder woordenboek.”

Nancy Chang-van Weissenbruch, Paramaribo,
Suriname: “De inhoud van H&W die mij het meest boeit

beslaat natuurlijk de nieuwe of gewijzigde standaarden. Die

vormen immers een gedegen basis voor onze eigen richtlijnen.

Verder lees ik de kleine kwalen, de kennistoets, reacties op

voorgaande artikelen uit het veld, samenvattingen over

publicaties van onderzoekingen.”

Peter Schild, Nativ Haasera, Israel: “Ik lees H&W

grondig en gretig door, vertaal NHG-Standaarden voor

gebruik in mijn eigen praktijk, verheug me op de dag dat de

utopisch aandoende Nederlandse huisartssituatie hier komt

aanwaaien – de standaarden en hun implementatie, de

kwaliteitsbevordering, de ‘conservatieve’ farmacotherapie.”

Karolien van den Brekel-Dijkstra, Ashiya, Japan:
“In Japan bestaat er geen huisarts zoals we die in Nederland

kennen. Er wordt met name in ziekenhuizen of eigen privékli-

nieken gewerkt. Ik ben dus blij elke maand weer een Huisarts

en Wetenschap te mogen ontvangen om zo op de hoogte te

blijven van alle ontwikkelingen in de huisartsenwereld in mijn

thuisland.”


