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De berichten, commentaren en reacties 

in het Journaal richten zich op de weten-

schappelijke en inhoudelijke kanten van 

de huisartsgeneeskunde. Bijdragen van 

lezers zijn welkom (redactie@nhg-nl.org). 

De bijdragen in deze aflevering zijn van 

Ted van Essen, Lieke Franken, Lea Jabaaij, 

Patrick Jansen, Tjerk Wiersma, René Wol-

ters en Hans van der Wouden.

Patiënten met psychische problemen verhogen de werk-
druk niet

stand getest en zelfs 36% van de groep 

met een slechte gezondheidstoestand. 

Huwelijkse status en woonregio bleken 

sterkere voorspellers voor de bepaling 

van het PSA dan de gezondheidstoe-

stand.

Verklaringen voor deze resultaten worden 

gezocht in de druk vanuit de media ten 

aanzien van PSA-tests, de (Amerikaanse) 

angst voor juridische procedures bij het 

missen van een diagnose en het feit dat 

mannen in een matige conditie een hoge-

re medische consumptie hebben en snel-

ler een bloedonderzoek ondergaan.

Als mogelijke barrières voor verandering 

zien de auteurs het ontbreken van para-

meters om in de dagelijkse praktijk tot 

een adequate schatting van de levens-

verwachting te komen en de eventuele 

weerstand bij de artsen om deze toe te 

passen. (RW)

Niet alle huisartsen zijn even dol op patiën-

ten met psychische problemen. Veel huis-

artsen vinden dat deze patiënten oneven-

redig veel tijd kosten: ze komen vaker en 

de consulten duren ook nog langer. Maar 

of deze patiënten de werkdruk van huis-

artsen werkelijk doen stijgen, was eigen-

lijk niet zo duidelijk. Tot voor kort. Geheel 

tegen de verwachting van de onderzoekers 

– en waarschijnlijk van veel huisartsen – is 

dit niet het geval. Tenminste niet bij de 

huisartsen die in 2001 deelnamen aan de 

Tweede Nationale Studie naar ziekten en 

verrichtingen in de huisartspraktijk. Huis-

artsen die vinden dat psychische proble-

men expliciet tot hun takenpakket beho-

ren, stellen bij hun patiënten vaker de diag-

nose ‘psychische problemen’ of ‘sociale 

problemen’. Maar dit leidt niet tot meer 

patiëntencontacten of een langere werk-

week (objectieve werkdruk). En belangrijk: 

deze huisartsen melden geen hogere sub-

jectieve werkdruk. De onderzoekers maten 

dit door te vragen naar tevredenheid met 

de beschikbare tijd en emotionele uitput-

ting, een component van burn-out.

Hoe verklaren de onderzoekers deze ver-

rassende bevindingen? Gemiddeld regis-

treert een huisarts bij ‘slechts’ 9% van alle 

contacten een P- of Z-diagnose. Een aan-

tal van zulke contacten achter elkaar kan 

de subjectieve en/of objectieve werkdruk 

verhogen. Maar een dergelijke dag hoeft 

niet exemplarisch te zijn voor een gemid-

delde werkweek en vertaalt zich dus niet 

in een hoge overall werkdruk. Misschien 

compenseren huisartsen de werkdruk die 

deze patiënten veroorzaken op andere ter-

reinen. Een andere verklaring is dat alleen 

huisartsen met veel tijd en energie open-

staan voor de psychische en sociale pro-

blemen van patiënten.

Hoe het ook zit, het beeld dat de patiënt 

met psychische problemen vanzelfsprekend 

leidt tot een hoge werkdruk, hebben de 

onderzoekers aan diggelen gegooid. (LJ)
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Doordrukken?
Weet u waarom er een lipje aan de doordrukstrips van sommige 

medicijnen zit? Omdat het niet de bedoeling is om de tabletten 

door de folie heen te drukken. Aan dat lipje mankeert vaak wat, 

meldt het Nederlands Instituut voor verantwoord medicijngebruik 

DGV. En de gebruiksinstructie ontbreekt vaak.

Op www.meldpuntmedicijnen.nl kunnen gebruikers problemen 

met medicijnen melden. In 2 jaar tijd is dat 3100 keer gebeurd. 

Meestal zijn het meldingen van bijwerkingen, die gelijk doorgaan 

naar Lareb. Maar ook over praktische zaken klaagden ruim 400 

gebruikers. De desbetreffende lipjesfabrikant heeft toegezegd de 

verpakking te verbeteren en te vermelden dat het lipje is om aan 

te trekken. Je moet er maar opkomen. (TvE)
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