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Redactioneel
Wie bezoekt de huisarts met luchtweg-

klachten, wie krijgt antibiotica en wie is 

tevreden? Van Duijn et al. zochten het uit, 

gebruikmakend van de populatie van de 

Tweede Nationale Studie, aangevuld met 

een vervolgvragenlijst. Een belangrijke 

bepalende factor voor doktersbezoek 

blijkt de aansporing door ‘anderen’, met 

een opvallend hoge oddsratio. Wordt het 

niet eens tijd om een voorlichtingscam-

pagne te richten op die anderen?

Het artikel over impetigo illustreert de 

betekenis van registratiegegevens uit de 

huisartsenpraktijk voor wetenschappelijk 

onderzoek. Van den Bosch et al. vonden 

een forse toename van de incidentie; ook 

lijkt er sprake van een gemiddeld ern-

stiger ziektebeeld. Hoe het komt weten 

de auteurs niet, maar ze dragen enkele 

hypotheses aan die vragen om toetsing. 

Wie neemt de handschoen op?

Welke diabetespatiënt kan zonder sta-

tines? De Grauw et al. leggen de vinger 

op de zere plek van een inconsistentie 

tussen twee NHG-Standaarden, beide 

gepubliceerd in 2006. Terecht spreken ze 

hun zorg uit dat dit de implementatie van 

deze standaarden niet ten goede komt.

Het staat onomstotelijk vast dat dit blad 

gelezen wordt: maar liefst vier reacties 

kwamen binnen op de vraag naar de her-

komst van de term ‘diensten verkopen’. In 

het onderstaande journaalstukje hebben 

we de reacties samengevat, maar… het 

definitieve antwoord ontbreekt nog.

Ondertussen is een ‘jubelredactie’ in het 

leven geroepen om iets moois te maken 

van het vijftigjarig bestaan van H&W. Nog 

even geduld.

De interim-redactie

Nog meer diensten verkopen
Vier lezers reageerden op het journaal-

stukje uit nummer 2 van H&W van dit jaar 

(p.37) waarin we ons afvroegen waar de 

term ‘diensten verkopen’ vandaan komt.

Hans van Beek voelt zich als een markt-

koopman die van zijn waren af moet 

komen. Vandaar het ‘verkopen’: een seri-

euze, broodnodige handeling die moeite 

kost.

Volgens Petra Axt-Adam wordt er wel 

degelijk iets verkocht omdat het hier om 

een last gaat. Iets negatiefs als het ware. 

Ze trekt de vergelijking met een schuld of 

een verplichting, die een ander – tegen 

betaling – kan overnemen.

Jan Lips zoekt het in dezelfde richting: 

je hebt iets in je bezit, waar je vanaf wil. 

Omdat niemand het van je wil kopen, 

moet je er geld op toeleggen om er vanaf 

te komen.

Jaap Querido besprak het met een psy-

choanalyticus. Die opperde dat het mis-

schien iets met schuldgevoel te maken 

zou kunnen hebben. De dokter die een 

waarnemer inhuurt zou het gevoel kun-

nen hebben dat hij zijn patiënten in de 

steek laat. De koop van zulke diensten 

zou hij dan voor zich zelf kunnen verhul-

len door het tegenovergestelde woord, 

verkoop dus, te gebruiken. (HvdW)

1 + 1 = 3
Marinke Vegter bezocht vorig jaar als 

enige apotheker het NHG-Congres en 

beschrijft in het maartnummer van het 

Pharmaceutisch Weekblad enthousiast haar 

ervaringen. Vóór samenwerking, tegen 

het eiland-denken. Het zou ons niet ver-

bazen als we dit jaar op het congres meer 

apothekers zullen zien.


