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Redactioneel
Journaal
De herziene NHG-Standaard COPD in dit 

nummer levert al gelijk discussie op. Scher-

mer en Quanjer zetten vraagtekens bij het 

afkappunt voor de diagnose lichte tot 

matig ernstige luchtwegobstructie. Kleine 

mensen en ouderen lijken een abnormaal 

laag FEV1 te hebben, terwijl zij feitelijk 

geen respiratoire afwijking hebben.

De richtlijn voor urineweginfecties uit 

2005 krijgt alsnog kritiek. Medisch micro-

biologen zetten vraagtekens bij de gead-

viseerde diagnostiek met de nitriettest. 

De auteurs van de standaard kennen de 

onzekerheden van deze test. Zij wijzen op 

het ontbreken van goed onderzoek naar 

de diagnostische waarde ervan.

Ook over ziektes waar geen NHG-Stan-

daarden over bestaan, valt veel te mel-

den. Uit Nivel-onderzoek blijkt dat men-

sen met zeldzame aandoeningen vinden 

dat de huisarts een duidelijkere rol kan 

vervullen als aanbieder van zorg voor 

ziekteoverstijgende problemen. Feld-

mann beschrijft onderzoek naar lichame-

lijk onverklaarde klachten bij vluchtelin-

gen. Dat lijkt een ingewikkeld probleem, 

maar veel vluchtelingen zien wel degelijk 

een relatie tussen ziekte en zorgen.

De algemene ledenvergadering van het 

NHG heeft besloten dat er een nieuwe 

opzet komt voor de redactie van H&W. 

De gezamenlijke redactie zal verant-

woordelijk zijn ‘van kaft tot kaft’, zodat 

er een einde zal komen aan de verschil-

lende colofons bij elk onderdeel en de 

samenhang tussen de artikelen beter 

zal worden. Hoewel de interim-redactie 

het blad voorlopig met veel plezier blijft 

maken, willen we graag plaatsmaken voor 

een nieuwe ploeg. In dit nummer vindt u 

advertenties waarin we zowel een hoofd-

redacteur als redactieleden zoeken. Grijp 

uw kans en solliciteer!

De interim-redactie

Reddingswerkers: 
hoe gaat het na de ramp?
In mei 2000 ontplofte een vuurwerkopslag-

plaats in Enschede. Achttien burgers en 4 

brandweerlieden kwamen om, bijna 1000 

mensen raakten gewond en 1200 wijkbe-

woners raakten dakloos. 

Het NIVEL onderzocht de gevolgen voor 

de hulpverleners die bij de ramp betrok-

ken waren. Van ruim 1400 reddingswerkers 

(brandweerlieden, politie en ambulance-

medewerkers) bestudeerde men de dos-

siers van de bedrijfsarts over de periode 

van 6 maanden vóór de ramp tot 3,5 jaar 

erna. Deze gegevens vergeleek het NIVEL 

met een controlegroep van dezelfde 

beroepsgroepen uit een andere stad.

Het ziekteverzuim onder de groep die bij 

de ramp betrokken was, nam aanzienlijk 

toe. Het verdubbelde voor psychologi-

sche problemen (van 2,5 naar 5%) en ver-

drievoudigde voor luchtwegproblemen 

(van 5 naar 15%). Neurologische proble-

men hadden een lange latentietijd, ze 

namen pas na een jaar toe. Voor klachten 

van het bewegingsapparaat en psycholo-

gische problemen bleef het verzuim ver-

hoogd tot 3 jaar na de ramp.

Een uniek onderzoek, dat laat zien dat 

ondanks ervaring en training reddings-

werkers nog lang gezondheidsgevol-

gen kunnen ondervinden van hun werk. 

(HvdW)
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