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Redactioneel
Dit laatste nummer van de 50ste jaar-

gang van H&W biedt de huisarts weer 

veel wetenschap: een onderzoeksartikel 

over de wet van Lasagna, literatuuronder-

zoeken over triage en over nekklachten, 

beschouwingen over prenatale diagnos-

tiek en over onverklaarde lichamelijke 

klachten. De herziene NHG-Standaard 

over leveraandoeningen heeft nieuws 

over de opsporing en de behandeling 

van met name hepatitis C. We sluiten de 

historische serie over 50 jaar H&W af met 

een artikel over de verandering in prak-

tijkvoering, van hometeam tot HOED.

In de vaste rubrieken een klinische les 

over knelpunten bij palliatieve sedatie en 

een gepaste boekbespreking van Een halve 

eeuw huisartsgeneeskunde van Jan van Es. Het 

jubileumnummer leverde flink wat inge-

zonden brieven op. De Inspecteur voor de 

Huisartsenzorg Sardeman wordt op zijn 

wenken bediend na zijn vragen om conti-

nuïteit, transparantie en certificering. Hij 

wilde niet reageren op de gepresenteerde 

antwoorden, dus die zijn kennelijk goed 

overgekomen. Een enkele briefschrijver 

worstelt met de NHG-Standaard Stoppen 

met nagelbijten.

Na een roerige periode komt er rust rond 

H&W. De vorige hoofdredacteur Joost 

Zaat is bij het Nederlands Tijdschrift voor 

Geneeskunde benoemd tot uitvoerend 

hoofdredacteur. Wij feliciteren hem van 

harte met deze benoeming. Jaargang 51 

van H&W start met een nieuwe redactie, 

die deze maand door de NHG-Ledenver-

gadering is benoemd. De redactie wordt 

verantwoordelijk voor het hele blad, ‘van 

kaft tot kaft’, onder een nieuw redactie-

statuut. Wij wensen de nieuwe hoofdre-

dacteur Henk van Weert en de overige 

redactieleden veel succes. 

De interim-redactie heeft zich een jubi-

leumredactie gevoeld. Naast de reguliere 

nummers van H&W hebben we een jubi-

leumnummer en een extra dik thema-

nummer gemaakt. We hebben ook een 

historische serie en een bundel met klini-

sche lessen gemaakt. Met dezelfde redac-

tie hebben we het zusterblad Tijdschrift 

voor praktijkondersteuning verder kunnen 

uitbouwen. We danken de bureauredactie 

die onder de bijzondere omstandigheden 

uitstekend werk heeft geleverd. Wij dan-

ken ook alle auteurs en referenten voor 

hun vertrouwen. Wij wensen u en H&W 

alvast een gelukkig 2008.

De interim-redactie

neemt de patiënt het initiatief door zelf 

zijn gegevens op te slaan of de dokter te 

vragen de medische gegevens naar het 

online dossier te uploaden. Het dossier 

van Google gaat waarschijnlijk Google 

Health heten, maar is nog niet te zien op 

Het gesteggel over het Nederlandse 

Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) 

duurt nu al een poos en voorlopig lijkt er 

nog niet veel schot in de zaak te zitten. 

De voorlopers van het EPD – het Waar-

neemdossier Huisartsen (WDH) en het 

Elektronisch Medicatie Dossier (EMD) 

– worden nu in een aantal zogenaamde 

koploperregio’s getest. Maar het landelijk 

uitrollen van dit WDH gaat nog wel even 

duren, met name omdat er veel techni-

sche problemen zijn.

Intussen hebben grote bedrijven als 

Google en Microsoft ook de zorgmarkt 

ontdekt en zijn ze bezig om een online 

patiëntendossier te ontwikkelen. Hierbij 

Online EPD ontdekt door grote 
internetbedrijven
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het net. De Health Vault van Microsoft is 

al wel (gratis) beschikbaar en biedt de 

gebruiker een medische zoekmachine, 

een ‘kluis’ om de eigen medische gege-

vens in te voeren en de mogelijkheid 

om informatie van andere elektronische 

zorgmiddelen direct te plaatsen in de 

persoonlijke zorgkluis.
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Eeuwige roem

Gratis? Niet helemaal, waarschijnlijk wor-

den de sites betaald door gerichte adver-

tenties aan de gebruiker. Ook over de 

veiligheid van dit soort online dossiers is 

het laatste woord nog niet gezegd. Vorig 

jaar nog lagen de (elektronische) medi-

sche gegevens van een miljoen Ameri-

kanen op straat nadat een programmeur 

per ongeluk een firewall had uitgezet.

Ondanks deze nadelen zijn dit soort pro-

ducten niet meer te stuiten en zullen ze 

snel voet aan de grond krijgen, zeker als 

het EPD nog lang op zich laat wachten. 

(KJ)

www.healthvault.com.

Welke arts droomt er niet van om onster-

felijk te worden door zijn naam te ver-

binden aan de ontdekking van een tot 

dusverre onbekende diagnostische test 

of ziekte? Dankzij het teken van Homan, 

de ziekte van Parkinson, morbus Hun-

tington, het gangreen van Fournier en de 

tetralogie van Fallot blijven hun ontdek-

kers immers voor eeuwig voor de verge-

telheid behoed, althans zo leek het tot 

voor kort.

In de BMJ stond een debat over de voor- 

en nadelen van deze eponiemen. Woywodt 

en Matteson vinden dat het tijd wordt om 

eponiemen af te schaffen en te vervan-

gen door meer descriptieve benamingen, 

omdat kennis van de naam niet garan-

deert dat men weet welke symptomato-

logie erbij hoort. Ook zijn eponiemen een 

bron van verwarring; zo wordt de ziekte 

van Bechterew in diverse landen genoemd 

naar Marie Strümpell. Bezwaarlijk is ook 

dat ze weinig recht doen aan de histo-

rische werkelijkheid, want wiens naam 

een ziekte krijgt, is dikwijls niet zozeer 

een kwestie van daadwerkelijke ontdek-

king, maar van publicatie in een gemak-

kelijk toegankelijke taal of tijdschrift, van 

invloed en politiek of soms zelfs gewoon 

geluk. Voorts is er nog de vraag of Nazi-

sympathisanten als Reiter en Wegener 

hun ziekte moet worden ontnomen.

Whitworth acht dit alles minder bezwaar-

lijk en meent dat eponiemen kleur bren-

gen in de geneeskunde en ervoor zorgen 

dat we het contact met de geneeskundige 

traditie niet verliezen. Bovendien is hun 

gebruik vaak maar tijdelijk en kunnen 

ze in onbruik raken door nieuwe inzich-

ten. Moedwillige afschaffing acht ze een 

gevecht tegen windmolens want epo-

niemen zijn ook buiten de geneeskunde 

– denk aan de Newton, de Joule en de 

Hertz – wijdverbreid en sommige zijn zo 

gangbaar dat ze niet eens als zodanig 

herkenbaar zijn.

Hoe het debat ook afloopt, voor stervelin-

gen in de eenentwintigste-eeuw is er wei-

nig hoop: nieuwe eponiemen ontstaan al 

geruime tijd vrijwel niet meer. (TW)

Should eponyms be abandoned? BMJ 2007;325:425-6.
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