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Redactioneel
De Nederlandse huisarts is meer tevreden 

dan collega’s uit Australië, Canada, Duits-

land, Engeland, Nieuw-Zeeland en de Ver-

enigde Staten. Die tevredenheid betreft 

onder meer het gezondheidszorgsysteem, 

de vrijheid om beslissingen te nemen die 

aansluiten bij de behoeften van de patiënt 

en het inkomen. Minder tevredenheid is 

er over de ICT, follow-upprocedures bij 

medische missers en het kwaliteitbeleid 

in de praktijk. Maar toch ook weer goed 

nieuws dat er nog wat te verbeteren valt.

De behandeling van angst- en paniek-

stoornissen door middel van de NHG-

Standaard of begeleide zelfhulp in de 

eerste lijn is net zo effectief als cognitieve 

gedragstherapie in de tweede lijn. Huis-

artsen vonden de adviezen uit de NHG-

Standaard wel moeilijk toepasbaar, iets 

om rekening mee te houden bij de her-

ziening.

Nog meer ggz: de depressieschaal van 

de Vierdimensionale Klachtenlijst maakt 

het huisartsen mogelijk om onderscheid 

te maken tussen mensen met en zonder 

depressie. Een artikel met veel getallen 

rond vooraf- en achterafkansen, maar hel-

der uitgelegd.

Dan de aanrijtijd vanuit de huisartsen-

post: onderzoek op vier posten laat zien 

dat deze met name bij de groep met de 

hoogste urgentie te wensen over laat: 

eenderde van de visites bereikt de patiënt 

niet binnen de streeftijd die voor deze 

categorie geldt.

De klinische les daagt de huisarts uit meer 

gebruik te maken van de consultfunctie 

van de verpleeghuisarts. Tegelijkertijd 

wordt de verpleeghuisarts uitgedaagd om 

uit zijn hok te komen.

In dit nummer maar liefst drie brieven 

naar aanleiding van het artikel over rest-

less legs uit het aprilnummer. Waarmee 

maar weer bewezen is dat dit tijdschrift 

wordt gelezen. Maar de kritische toon van 

de brieven stemt tot nadenken. Loopt 

Huisarts en Wetenschap aan de leiband van 

de farmaceutische industrie? Dient elk 

onderzoek waar commerciële belangen 

mee gemoeid kunnen zijn uit het blad 

te worden geweerd? Auteurs en redactie 

reageren.

Ondertussen begint het ‘jubelnummer’ ter 

gelegenheid van 50 jaar H&W steeds meer 

vorm te krijgen, nog even geduld….

De interim-redactie

Nabestaanden van suïcide-
slachtoffers
Nabestaanden van suïcide hebben een 

verhoogde kans op psychiatrische patho-

logie. Onderzoekers van de Rijksuniver-

siteit Groningen en GGZ Friesland ran-

domiseerden 122 nabestaanden 3 tot 6 

maanden na de suïcide. De helft kreeg 

een kortdurend begeleidingstraject aan-

geboden bestaande uit 4 sessies bij de 

families thuis. De controlegroep kreeg 

de gebruikelijke zorg. Dertien maanden 

na de suïcide werd de gezondheid van 

beide groepen vergeleken. De groep die 

begeleiding had ontvangen had minder 

negatieve cognities dan de groep die de 

gebruikelijke zorg ontving. De geboden 

hulp leek te voorzien in een behoefte en 

leidde tot tevredenheid. Van de betrokken 

huisartsen vond 65% een gespecialiseerd 

hulpaanbod zinvol en bleek 90% bereid 

nabestaanden te verwijzen. (HvdW)

De Groot MH, et al. Preventie van gecompliceerde 

rouw bij nabestaanden van suïcideslachtoffers door 

sociaal psychiatrisch verpleegkundigen in de huisart-

senpraktijk. TSG 2007;85:S23.

H&W 07 07.indb   285H&W 07 07.indb   285 13-06-2007   08:44:4913-06-2007   08:44:49


