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Huisarts & Wetenschap

Zit u midden in de influenzadrukte? Wellicht was u door de leveringsproblemen te
laat met vaccineren, want dat moet voor
de meeste griepepidemieën eind oktober
of begin november (Huisartsenzorg in cijfers, p. 41). Hopelijk bent u zelf niet ziek
en wel gevaccineerd. Dat is aan te raden,
ook voor uw medewerkers. Daarover
brengt de Gezondheidsraad binnenkort
advies uit.
Voorts in dit nummer voor de bezoekers
van het NHG-congres een herhaling: de
lezing van Margot Trappenburg, die vanuit patiëntenperspectief de huisarts aanraadt om niet pro-actief mee te denken
met de zogenaamde ‘patiënt van de toekomst: een nieuw, lopend opvoedproject
van de overheid’. Moeten wij onze patiënten wel opvoeden tot kwaliteitsbewuste
consumenten? Zij adviseert u om loyaal
te zijn aan uw patiënt en de patiënt van
de toekomst tot nader order nog maar
even in de ijskast te laten zitten.
En nog een soort herhaling: de herziene
NHG-Standaard Acute keelpijn. Gelukkig
is er vrijwel niets veranderd. U hoeft nog
steeds geen aanvullende diagnostiek te
doen, geen antibiotica te geven en zelden
tonsillectomie te adviseren. Ook dat laatste is met gedegen Nederlands onderzoek
onderbouwd.

In dit nummer de laatste aflevering van de
serie ‘Antwoorden op alle vragen’. Bakker
et al. illustreren het gebruik van de PICOmethode met de vraag of bij mannen met
vroegtijdige kaalheid een behandeling
met finasteride is aan te raden. Wellicht
ook al geen verrassing: dat helpt niet.
Maar de PICO-methode helpt wel om dit
soort vragen van alledag evidence-based
te beantwoorden.
Naast de POEM, de boekbespreking en
de kennistoets staat er geen nieuwe serie
op stapel. U zult de komende maanden in
deze vijftigste jaargang stukjes uit de eerste jaargang aantreffen. Zo werd destijds
in een advertentie aangeraden om amfetamine voor te schrijven bij adipositas.
Ook was er een advertentie voor nitrofurantoïne, ‘met de minste resistentieontwikkeling’, geheel conform de recente
herziening van de NHG-Standaard Urineweginfecties.
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Diensten verkopen
Hebt u dat nou ook wel eens? Dat u een
kreet tegenkomt en echt niet begrijpt
waarom die zo heet? Sinds ik met huisartsen verkeer, verbaas ik me erover dat zij
met elkaar praten over het verkopen van
hun diensten. Want waar hebben ze het
over? Ze huren een waarnemer in voor
de patiënten die buiten kantooruren een
beroep doen op de huisarts, omdat ze er
zelf geen tijd voor, of zin in hebben. Er
wordt dus helemaal niets verkocht. Eerder
wordt er iets gekocht, namelijk de dienstverlening van een waarnemer. Merkwaar50(2) f ebruari 2007

dig, niet? Was het misschien anders in de
tijd dat de term zijn intree deed? Zijn er
lezers die dit raadsel op kunnen lossen?
Graag reacties naar: redactie@nhg-nl.org.
(HvdW)
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