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In Gezondheidscentrum Veldpoort in Enschede is ge#xperi- 
menteerd met de minimale interventiestrategie (M/S), een 
rookadviesprogramma voor de huisartspraktijk. De wijze 
waarop de MIS is ingevoerd vormt een aantrekkelijke imple- 
mentatievariant. De combinatie van een korte interventie 
door de huisarts met een wat intensievere begeleiding door 
een voorlichtingsconsulente biedt mogelijkheden om de 
potenti#le effecten van voorlichting te versterken. Het rende- 
ment blijkt relatief hoog, de belasting voor de huisartsen laag. 

met roken' van de Stichting Volksgezond- 
heid en Roken) met een breed GVO- 
takenpakket. 

Door een delegatie van het gezondheids- 
centrum zijn, in samenwerking met de 
UniversiteitTwente, de volgende aanpas- 
singen uitgewerkt: 

taakverdeling. De huisartsen sporen 
rokende pati~nten op, voeren de eerste 
drie stappen van de minimale interventie- 
strategie (zoveel mogelijk) uit en verwij- 

~m~ UISARTSEN worden geregeld ge- 
confronteerd met het rookgedrag 

van pati~nten en de ongezonde gevolgen 
daarvan. Het geven van een stopadvies 
maakt dan ook sinds jaar en dag deel uit 
van het werk van de huisarts. Sinds enige 
tijd is er een eenvoudig rookadviespro- 
gramma beschikbaar voor de huisarts- 
praktijk: de minimale interventiestrategie 
(MIS).' 
De minimale interventiestrategie (zieka- 
det) is de afgelopen drie jaar in veel huis- 
artspraktijken ingevoerd. 2 De praktijk leert 
dat, ondanks her tijdbesparende ontwerp 
van de MIS, veel huisartsen daarbij tegen 
praktische obstakels aanlopen, zoals het 
onvoldoende tijd hebben om het echt 
'goed' aan te pakken, of over onvoldoende 
mogelijkheden beschikken om tot taak- 
verdeling met de praktijkassistente te 
komen (vaak als gevolg van drukte en het 
ontbreken van een eigen ruimte). De op- 
Iossing voor dit capaciteitsprobleem ligt, 
analoog aan de recente opkomst van 
praktijkverpleegkundigen in de chroni- 
sche zorg, mogelijk in extra ondersteu- 
ning. Voor met name de preventieve ta- 
ken is onlangs in Medisch Contact gepleit 
voor de health visitor, of een van dit En- 
gelse model afgeleide variant in Neder- 
land. 3 
In dit artikel het verslag van een experi- 
ment in een gezondheidscentrum te 
Enschede, dat illustreert hoe een derge- 
lijke functie vorm kan krijgen. We beschrij- 
ven de setting, de ervaringen en enkele 

resultaten die werden behaald bij voorge- 
lichte patienten. 

Voorlichtingsbalie 
In Gezondheidscentrum Veldpoort, waar 
gedurende de onderzoeksperiode zeven 
huisartsen onder ~6n dak werkzaam wa- 
ren, ontstond de behoefte om voorlichting 
rond her stoppen met roken door middel 
van de minimale interventiestrategie een 
meer structureel karakter te geven. 
Twee omstandigheden vroegen hierbij om 
aandacht: 
1. De taakverdeling tussen huisartsen en 
assistentes stuitte op een aantal bezwa- 
ren: een reeds hoge werkbelasting van de 
praktijkassistentes, die bovendien niet 
altijd huisartsgebonden werkten. 
2. De aanwezigheid van voorlichtingsbalie 
De Leefwijzer, met een aparte gespreks- 
ruimte, gedurende halve dagen geleid 
door een consulente (basisopleiding 
MBO-SD, aangevuld met een docenten- 
training voor de groepscursus 'Stoppen 

zen door naar de consulente, die het stap- 
penplan voortzet en het resultaat terug- 
koppelt naar de huisartsen. 

intensiteit. De inzet van de consulente 
maakte het mogelijk interventies te inten- 
siveren, zonder de huisartsen zwaarder 
te belasten. 
Voor overdracht tussen huisarts en con- 
sulente werden interventiekaarten be- 
schikbaar gesteld, waarop relevante ge- 
gevens eenvoudig genoteerd konden 
worden. 
In een training van anderhalf uur, aange- 
vuld met een handleiding, zijn de huisart- 
sen voorbereid. De consulente was be- 
trokken bij de uitvoering van de training. 

Resultaten 

Effecten op rookgedrag 
In totaal zijn gedurende zeven maanden 
72 rokende pati~nten, slechts deels be- 
horend tot een risicogroep, aangespro- 
ken. Van deze pati~nten sprak ruim 80% 
(n = 63) een stopdatum af. Een stopaf- 
spraak geldt als een kortetermijn-D 

Het stappenplan van de MIS 

1. Rookprofiel vaststellen (nicotine.afhankelijkheid en rnOtlvatie orn te stoppen) 
2. Motivatie verhogen (indien nodig) 
3. Barridres bespreken (voor een betere voorbereiding) 
4. Stopafspraak maken (de patlbnt committeert zlch een zijn voomemen) ~ 
5. Hulpmiddelen versfrekken (vooral de blj de MIS behorende g/ds 'Stoppen 

met roken~) 
6. Nazorg vdrlenen (follow-up bieden rtan stoppers) 
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indicator van een geslaagde interventie. 
Uit de directe follow-up (binnen twee 
weken) bleek vervolgens dat minstens 50 
rokers daadwerkelijk een poging onder- 
namen. Dit betekent dat 80% van de 63 
rokers die een stopdatum vastlegden, dit 
voornemen ook echt uitvoerden. Deze 
'therapietrouw' bleek in eerder onderzoek 
rond de minimale interventiestrategie, 
uitgevoerd in 19 solo- en duopraktijken, 
lager te zijn: 55%.' 
Bij een tweede (telefonische) nameting, 
6-8 weken na de interventie, waren 31 
pati~nten nog abstinent: 40% van alle 
benaderde pati~nten. Ook dit resultaat 
steekt gunstig af bij eerdere onderzoeks- 
resultaten, waarin na vier weken 25% van 
de benaderde pati~nten gestopt was.' 

Ervaringen van de huisartsen 
Interviews met zes van de huisartsen la- 
ten een positief beeld zien. De minimale 
interventiestrategie wordt algemeen ge- 
zien als een bruikbaar stappenplan, dat 
niet te veel tijd in beslag hoeft te nemen. 
De meeste huisartsen zeiden dat zij na het 
experiment met het programma zijn blij- 
ven werken. Wel werden er startproble- 
men gesignaleerd en bleek de interventie- 
kaart weinig te worden gebruikt ('kost te 
veel tijd'). 
De meeste interventies verliepen conform 
de afgesproken taakverdeling: de huisart- 

sen spoorden rokende patienten op, stel- 
den het rookprofiel vast, besteedden waar 
nodig aandacht aan de motivatie en stel- 
den meestal de barrieres aan de orde. 
Hoewel alle huisartsen positief oordeel- 
den over de samenwerking, lijkt verbete- 
ring mogelijk: in de praktijk bleek het te- 
rugkoppelen van gegevens niet optimaal 
te verlopen: 'lk weet soms niet of de pa- 
tienten die ik doorverwijs ook inderdaad 
aankloppen bij de Leefwijzer'. Of: 'lk zou 
graag vaker terugrapportage ontvangen.' 

Conclusie 
De resultaten in Gezondheidscentrum 
Veldpoort geven aan dat de wijze waarop 
de minimale interventiestrategie is inge- 
voerd een aantrekkelijke implementatie- 
variant vormt. De combinatie van een 
korte interventie van de huisarts met een 
war intensievere begeleiding door een 
voorlichtingsconsulente biedt mogelijkhe- 
den om de potentiele effecten van voor- 
lichting te versterken. 
De hier gerapporteerde resultaten zijn 
veelbelovend: er werd een relatief hoog 
rendement behaald bij een voor de huis- 
artsen lagere belasting. 
Een belangrijke praktijkervaring geldt 
voorts de samenwerking, in dit geval tus- 
sen huisartsen en consulente. Het reali- 
seren van een goede terugkoppeling van 
gegevens blijkt hierbij van groot belang. 

Foto: Loek Zuyderduin 

Structurele ondersteuning van de Neder- 
landse huisartsgeneeskunde door een 
health visitor-achtige functionaris is nog 
toekomstmuziek. Her experiment in 
Enschede laat echter zien dater binnen 
grotere samenwerkingsverbanden al in- 
teressante mogelijkheden liggen. �9 
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