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patiënt gemakkelijker dan de ander. De 

andere dokter zorgt met meer rust dan 

de duopartner kan opbrengen voor pas-

sief-afhankelijken, kindermishandelaars 

en benzo-slikkers. Een enkele keer is er 

ruzie tussen arts en patiënt. Dan gaat 

zo’n patiënt een tijdje naar de ander. 

Zulke animositeit dooft wel weer uit in 

de loop van de jaren. Overschrijven naar 

een andere praktijk hoeft niet.

Het geeft ons de rust van de fulltimer. Als 

het rijtje klussen vandaag niet af komt, 

dan gaat de andere dokter er mee door. 

Het grote voordeel ligt bij de complexe 

zorg die elke dag aandacht vergt. Termi-

nale zorg is het prototype, maar crises bij 

probleemgezinnen of persoonlijkheids-

stoornissen verdienen ook continue zorg 

door de eigen dokter.

Wij zijn er altijd, elke week. We gaan nooit 

tegelijk op vakantie of naar bijscholing. 

We leveren samen meer continuïteit dan 

een fulltimer.

H.J. van Baal en N.P. van Duijn

Zeven zorgen van de 
huisarts

Die zeven zorgen van collega Grund-

meijer in het jubileumnummer (H&W 

2007;50:467-9) zijn mij uit het hart gegre-

pen. Daarom wil ik spontaan reageren en 

mijn instemming betuigen. Bijkomstige 

zorgen bij mij zijn: de verzwakte positie 

van de solitaire huisarts en de kleine 

waarneemgroepen met avond, nacht en 

weekenddiensten, en de starre bureau-

cratische registratie-eisen voor oudere 

huisartsen door de HVRC.

Wat mij in H&W nogal eens irriteert is 

het ‘wetenschappelijk’ verzamelen van 

getalletjes en percentages aan de hand 

van vragenlijsten. Dit is vaak subjectief 

‘meten’.

Bovendien weet je vaak met gezond ver-

stand al wel wat de uitkomst van dat 

onderzoek zal zijn, als je niet zeurt over 

een verschil van 10-20%, hetgeen ove-

rigens in de praktijk ook weinig conse-

quenties heeft.

A.M. van Dongen, ex-huisarts

NHG-Standaard Stoppen 
met nagelbijten

Ik ben blij met deze in ons arsenaal node 

gemiste standaard: helder en duidelijk én 

goed onderbouwd. Ik heb een kleine aan-

vulling bij de behandeling. Mijn ouders 

hebben het duimzuigen van mijn jongste 

zus (uit 1948) aangepakt met twee open-

gewerkte Vim-bussen (nu helaas moeilijk 

te verkrijgen). Haar armpjes waren in de 

bussen vastgemaakt zodat zij haar elle-

boogjes niet kon buigen. Het was even 

wennen. Deze methode is mijns inziens 

ook goed bruikbaar voor hardnekkige 

kleine nagelbijters. Het gaat nu goed met 

mijn zus.

Janus Raaijmakers

Antwoord
Helaas zijn we de door u geschilderde 

methode bij het onderzoek dat ten grond-

slag ligt aan de standaard Stoppen met 

nagelbijten niet tegengekomen. Het lijkt 

ons echter een zinvolle methode die 

zeker aandacht verdient bij een eventuele 

update. Dank voor uw tip.

F Boonhoven, T Wollega

Leesplezier

Ik heb altijd erg veel geleerd van 

de Huisarts en Wetenschap. Daar-

naast vond ik het altijd prettig lezen. 

Sinds de redactiewisseling merk ik dat 

dat plezier duidelijk verminderd is. 

Ik vind dat er minder ‘wetenschappe-

lijke’ artikelen in uw blad staan. Ik ben 

eerlijk gezegd niet zo geïnteresseerd in 

interviews met artsen. Die kan ik lezen 

in Arts&Auto en in Medisch Contact. Ik vond 

dat H&W juist iets toevoegde aan die 

tijdschriften.

Daarnaast erger ik mij aan de toonzet-

ting van de laatste tijd. Er wordt vaak na 

overzichtsartikelen of korte samenvat-

tingen van onderzoeken een belerende 

conclusie gezet (vaak in de vorm van een 

soort grappige opmerking), die weinig 

wetenschappelijk is en volgens mij vooral 

bedoeld is om het artikel ‘op te leuken’. 

Ik vind dat niet passen bij het weten-

schappelijk karakter van uw tijdschrift.

Het jubileumnummer heb ik van kaft tot 

kaft doorgelezen, en het was leuk lees-

baar, maar weinig interessant. Eerlijk 

gezegd heb ik meerdere keren gekeken 

of het artikel over nagelbijten soms een 

1 april-grap was! Het kwam zo onserieus 

over dat ik dacht dat het een grapje was. 

Volgens mij is zelfs het plaatje van het 

eindstadium van nagelbijten een com-

puterbewerking (er is namelijk te weinig 

verschil tussen het eerste en het tweede 

plaatje). Ik schrok ervan dat ik er over 

nadacht of het een grapje was, omdat ik 

dat twee jaar geleden niet eens zou heb-

ben overwogen. Vroeger verheugde ik me 

als de H&W binnenkwam. Ik hoop dat dat 

gevoel weer terugkomt.

Dianne Nijman

Antwoord
Deze briefschrijver zag haar leesplezier 

verminderen sinds de interimredactie 

is aangetreden. We kunnen haar gerust-

stellen: onze tijd zit er bijna op. De jour-

naalstukjes, waar ze zich ook aan ergert, 

hebben al tien jaargangen een vaak wat 

luchtige toon. De opeenvolgende redac-

tiecommissies en veel lezers vonden en 

vinden dit een aantrekkelijk format, dat 

overigens ook in andere medische tijd-

schriften terug te vinden is (bijvoorbeeld 

de rubriek Minerva in de British Medical 

Journal).

De interim-redactie
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