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Redactioneel
We hebben de drukte rondom het jubi-

leumnummer achter de rug en het leven 

herneemt zijn normale tempo. U vindt 

Huisarts en Wetenschap weer in de ver-

trouwde vormgeving. Zoals gebruikelijk 

krijgt u hier van ons een selectief voor-

proefje van de inhoud.

De invoering van nieuwe zorgverzeke-

ringswet bracht veel extra werk met zich 

mee voor de huisarts. Onderzoekers van 

het NIVEL gingen bij tienduizend con-

sumenten na wat de veranderingen voor 

hen betekenen. De overgrote meerder-

heid vindt dat er niets veranderd is in het 

contact met de huisarts.

Na de NHG-Standaard COPD, die de afge-

lopen zomer verscheen, vindt u in deze 

aflevering de NHG-Standaard Astma bij 

volwassenen. Omdat zowel diagnostiek 

als behandeling hierin aan bod komen, 

die voorheen in afzonderlijke standaarden 

waren ondergebracht, is het een omvang-

rijke standaard geworden. Geen pred-

nisolontest meer om astma van COPD 

te onderscheiden, wel een wijziging van 

het afkappunt voor reversibiliteit: van 9% 

naar 12% van de voorspelde FEV1.

In het jubileumnummer hebben we een 

start gemaakt met een serie over vijftig jaar 

Huisarts en Wetenschap. In vier artikelen 

belicht historicus Leo van Bergen steeds 

een ander aspect van de geschiedenis van 

H&W. In dit nummer beschrijft hij mooi 

over de slingerbewegingen in opvattingen 

over wetenschap en huisartsen.

Verder vindt u onderzoeksartikelen over 

het carpaletunnelsyndroom en over 

griepvaccinatie. Beschouwingen over de 

zorg voor CVA- en diabetespatiënten, en 

over interpersoonlijke psychotherapie. 

We sluiten de serie artikelen af met een 

klinische les over familiaire mediterrane 

koorts. Een zeer gevarieerd nummer dus, 

net zoals uw dagelijkse werk.

De redactie a.i.

nieuwe norm is natuurlijk dat de cijfers 

van voor en na invoering niet goed verge-

lijkbaar zijn. Nadere inspectie van het rap-

port leert echter dat over dezelfde periode 

ook het aantal mensen dat aan de oude 

norm voldeed gestaag is gestegen.

Het aantal uren dat we zittend of liggend 

doorbrengen is de laatste jaren niet afge-

nomen. Een zittend beroep, schoolban-

ken, tv en pc zijn de bekende oorzaken 

en tegelijkertijd aanknopingspunten voor 

campagnes om het bewegen te stimule-

ren. (HvdW)

Hildebrandt, et al. Trendrapport bewegen en gezond-

heid 2004/2005. TNO 2007.

Bewegen, 
bewegen, 
bewegen
We zijn de afgelopen vijf jaar meer 

gaan bewegen, zo blijkt uit onderzoek 

van TNO. Bewoog in 2000 52% vol-

doende, in 2005 was dit gestegen naar 

63%. Het aantal mensen dat helemaal 

niet actief was daalde in diezelfde 

periode van 9 naar 6%.

Sinds 2000 meet TNO met de Moni-

tor Bewegen en Gezondheid welk deel 

van de Nederlanders voldoet aan de 

Norm Gezond Bewegen. De norm stelt 

dat dertig minuten matig intensief 

bewegen op tenminste vijf dagen in de 

week nodig is voor een goede gezond-

heid. Sinds 2005 wordt ook de ‘Fit-

norm’ – minstens drie keer per week 

twintig minuten intensieve beweging 

gehanteerd en ‘goed’ gerekend.

Probleem met de invoering van zo’n 
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