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Zoals eerdere publicaties van de Raad 

voor de Volksgezondheid1 en de NPCF2 al 

lieten zien, blijkt opnieuw dat de huisarts 

in Nederland nog weinig gebruikmaakt van 

e-consult. Dit blijkt uit een recente enquê-

te onder huisartsen, uitgevoerd door de 

Nederlandse Vereniging voor E-Health in 

samenwerking met de Universiteit Twen-

te.3

Een zeer summiere vragenlijst verzonden 

aan 2000 huisartsen leverde een respons 

op van 33%. Slechts een kleine 10% van 

de respondenten werkt structureel met 

e-consult. Meer dan tweederde denkt wel 

dat de komende 5 jaar het gebruik zal toe-

nemen. Wat de huisartsen daarvan vinden, 

is niet gevraagd. De belangrijkste drijfveer 

van de respondenten om voor internet-

consultatie te kiezen, blijkt de wens van de 

patiënt. De belangrijkste nadelen die wer-

den genoemd, waren mogelijke toename 

van de werklast en onvoldoende honore-

ring. Deze laatste conclusie is opvallend, 

daar ruim een kwart van de respondenten 

geen idee blijkt te hebben van de hoogte 

van het huidige tarief.

Dat de huisartsen nog niet warmlopen voor 

e-consult is inmiddels wel duidelijk. Het 

zou interessant zijn om eindelijk eens te 

onderzoeken wat de invloed van e-consult 

op de dagelijkse werklast van de huisarts 

is. Wellicht levert dat genoeg gegevens op 

om evidence-based een hoger CTG-tarief 

voor e-consult vast te stellen? (PJ)
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Huisartsen en e-consult: koudwater-
vrees of een te laag tarief?

Geen postpartumdepressie bij nieuwe vaders
Zouden vaders ook een postpartumde-

pressie kunnen hebben? Vader worden is 

immers een belangrijke verandering die 

de psychische gesteldheid kan beïnvloe-

den. Toch verwijzen dokters nieuwe vaders 

niet vaak vanwege psychische klachten, 

zo blijkt uit een Deens onderzoek.

De onderzoekers bepaalden bij jonge 

ouders de kans op een (poli)klinische 

verwijzing voor een psychische stoornis 

in de eerste 12 maanden na de geboorte 

van hun eerste kind. Ze vergeleken het 

risico van verwijzing van deze ouders met 

dat van ouders die 12 maanden eerder 

een kind hadden gekregen.

Tussen 1973 en 2005 kregen 630.373 vrou-

wen en 547.431 mannen voor het eerst 

een kind. In het eerste jaar na de geboor-

te werden 1171 vrouwen en 658 mannen 

opgenomen vanwege een psychische 

stoornis. Moeders hadden een verhoogde 

kans op ziekenhuisopname in de eerste 

3 maanden na de geboorte (prevalentie: 

1,03 per 1000 geboortes) met het hoogste 

risico 2-3 weken na de geboorte (RR 7,31; 

95%-BI 5,44 - 9,81). Belangrijkste opname-

redenen waren depressie, bipolaire stoor-

nis en schizofrenie. Vaders hadden geen 

verhoogde kans op ziekenhuisopname 

postpartum. Integendeel, deze risico’s 

waren de eerste weken zelfs lager, met een 

significant lager risico 2-3 weken post-

partum (RR 0,50; 95%-BI 0,26-0,95). Voor 

poliklinische verwijzingen gold dezelfde 

trend: moeders hebben het hoogste risico 

2-3 weken na de geboorte (RR 2,67; 95%-

BI 1,99-3,59) en vaders hebben geen ver-

hoogd risico. Tijdens de zwangerschaps-

periode bestond bij mannen én vrouwen 

een verlaagde kans op zowel opname als 

poliklinische verwijzing.

Helaas is in dit onderzoek uitsluitend 

gekeken naar (poli)klinische verwijzin-

gen. Wat wij als huisarts mogelijk zien 

aan klachten, komt niet aan de orde. Toch 

laat dit onderzoek zien dat psychische 

stoornissen bij nieuwe vaders niet vaker 

voorkomen en dat we bij nieuwe moeders 

juist op onze hoede moeten zijn in de 

eerste drie maanden postpartum, vooral 

in de tweede en derde week. Moeten we 

juist dán (nog) eens beschuit met muis-

jes gaan eten? (LF)

Munk-Olsen T, et al. New parents and mental 

disorders: a population-based register study. JAMA 

2006;296:2582-9.

NHG-patiënten-
folders in België
Onderzoek door het Centrum voor Huis-

artsgeneeskunde van de Universiteit van 

Antwerpen laat zien dat het meegeven 

van NHG-folders en patiëntenbrieven ook 

onze zuiderburen tevreden stemt en hen 

bovendien meer zelfredzaam maakt.

De auteurs geven een aantal adviezen, 

waar ook de Nederlandse huisarts zijn 

voordeel mee kan doen. Zo moeten huis-

artsen de titels van de folders en brieven 

kennen, zodat u weet wat u mee kunt 

geven. Het is ook raadzaam om meegege-

ven folders te registreren als niet-medi-

camenteuze behandeling in het dossier. 

Ook zou u de inhoud van de folders eens 

moeten bestuderen; dit verbetert uw 

voorlichting. (HvdW)
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