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In 1993 is een onderzoek gestart om 
de minimale interventiestrategie (MIS) 
op eenvoudige wijze te integreren in 
de huisartspraktijit. Na afloop van dit 
onderzoek in 1996 besloten de LHV en 
Stivoro invoering van deze strategie 
te blijven stimuleren in de nascholing, 
en willen LHV en NHG liaar integreren 
in de programmatische preventie in 
de huisartspraktijk. 

Implementatie van de MIS 
Momenteel beschikt de Nederlandse huis-
arts over een handzame, getoetste metho-
de waarmee rokende patienten kunnen 
worden begeleid bij het stoppen: de mini-
male interventiestrategie (MIS).Mn augus-
tus 1994, met het verschijnen van het NHG-
deskundigheidbevorderingspakket'Stop-
pen met roken', is gestart met de landelij-
ke verspreiding van de MIS in het na-
scholingscircuit. De vakgroep Psychologie 
van de Universiteit Twente heeft de imple
mentatie opgezet en uitgevoerd, in nauwe 
samenwerking met LHV en NHG, de Stich-
ting Volksgezondheid en Roken, en de 
Universiteit Maastricht. 

Implementatiestrategie 
Er werden drie projectdoelstellingen gefor-
muleerd: 1. reguliere toepassing van de 
MIS door 15% van de huisartsen; 2. opna-
mevandeMISinhetopleidingscurriculum; 
en 3. blijvende beschikbaarheid van de 
MIS. 
Vooral dit laatste heeft geleid tot een imple
mentatiestrategie die volledig aansluit bij 
de bestaande organisatiestructuur. Deze 
strategie wordt gekenmerkt door fasege-
richtheid, waarmee activiteiten worden af-
gestemd op de voortgang van de huisart
sen in het proces van kennismaking, be-
sluitvorming en voorbereiding, tot feitelij-
ke Inpassing. Een ander kenmerk is loka-
le gerichtheid: bevordering van nascholing 
binnen huisartsengroepen, met een actie-
ve rol voor het plaatselijk nascho-
lingskader. Deze aanpak dicht bij huis leid-
de in een regionale proef tot goede resul-
taten.^ 

Resultaten na tweejaar 
Uit evaluatieonderzoek (maart 1994-april 
1996)^ is gebleken dat in deze periode een 
implementatiegraad van 10,3% is bereikt. 
Nog eens 20,5% van de huisartsen zegt 
van plan te zijn de MIS toe te passen. Ge-
voegd bij aanwijzingen voor uitgestelde 
effecten lijkt de doelstelling van 15% te zijn 
gerealiseerd. 
Daarnaast heeft 10,1% aanvankelijk de 
MIS gebruikt, maar doet dat nu niet meer. 
Een andere kanttekening betreft de lage 
frequentie, gemiddeld eenmaal per week, 
waarmee de MIS wordt toegepast. 
In weerwil van de lokale opzet heeft de 
meeste nascholing, waarmee naar schat-
ting 12% van de huisartsen is bereikt, op 
regionaal niveau plaatsgevonden. De 'dicht 
bij huis'-benadering is in slechts twee dis-
tricten gerealiseerd. 
De tweede projectdoelstelling, gericht op 
toekomstige huisartsen, is al in het twee
de projectjaar gerealiseerd. Als onderdeel 
van de zogeheten Hart-cursus leren sinds 
1993 alle huisartsen-in-opleiding met de 
MIS te werken. Het effect hiervan op de 
praktijk is nog onbekend. 
De derde doelstelling wordt bereikt als de 
MIS in de programmatische preventie 
wordt opgenomen. 

Belemmerende en bevorderende 
factoren 

De kans dat een huisarts besluit tot invoe
ring van de MIS wordt bevorderd door di
verse huisartskenmerken, bijvoorbeeld 
werkzaam zijn binnen een gezondheids-
centrum. Ook de gevolgde strategie blijkt 
te hebben bijgedragen aan de implemen
tatie. 
Motieven voortoepassing blijken vooral te 
maken te hebben met de verwachte voor-
delen (hoger rendement, gezondheids-
winst) en minder met de nadelen (tijdro-
vend, praktijkvoeringaanpassen). Uitzon-
dering hierop is de vrees patienten te be-
tuttelen; dit vormt een drempel voor een 
deel van de huisartsen. Interessant is de 
sociale factor in het implementatieproces. 
Bij het besluit\ot implementatie laten huis
artsen zich vooral leiden door hun naaste 
omgeving, collega's, praktijkassistente en 
patienten. Echter, bij het daadwerkelijk in 
de praktijk brengen van dit besluit zijn de 

huisartsen ook gevoelig voor de (waarge-
nomen) steun van de vertegenwoordigen-
de instanties (LHV, NHG, RHV, maar ook 
WDH). 

Hoe verder? 
De uitkomsten hebben aanleiding gegeven 
tot aanbevelingen voor praktijk, onderzoek 
en beleid. Deze betreffen onder meer het 
nog steeds grote belang van (herhaalde) 
nascholing, het activeren van het inter-
collegiale circuit, het bieden van praktische 
ondersteuning voor implementerende 
praktijken, automatisering van de MIS en 
het daarbij ontwikkelen van een program
matische aanpak. 

Voortzetting nascholing MIS 
Door de beperkte invoering van de MIS 
besloten LHV en Stivoro een coordinator 
'Stoppen met roken' aan te stellen om de 
nascholing in de praktijken voorttezetten. 
De problemen waren vooral: 
- Oorspronkelijk is de minimale interven
tiestrategie ontworpen om het stoppen met 
roken klachtonafhankelijkte bespreken. In 
de huisartspraktijk is dit niet haalbaar. 
- De nascholing zai zich kleinschalig op de 
huisartsengroep moeten concentreren. Het 
bleek tot nu toe niet mogelijk hun erkende 
begeleiderstetrainen. 
- Overwogen is 'Stoppen met roken' in 
'Preventie: Maatwerk'van deLHV/NHG op 
te nemen. De moeiiijkheden in verband met 
honorering van de griepvaccinatie maak-
ten de vraag actueel in hoeverre program
matische preventie tot de taak van de huis
arts behoort. Dit maakt dat de LHV priori-
teit geeft aan patienten met aan roken ge-
relateerde klachten. 

Praktische toepassing 
In een workshop wordt de MIS binnen de 
normaleconsulttijdgetraind. Hetdraaitom 
de 'Stoppen met roken'-gids met de zes 
hoofdstukken (stappen van het verande-
ringsproces). Een praktijkvoorbeeld intro-
duceert elk hoofdstuk. 
De huisarts zaI de 'tevreden' roker vragen 
alleen hoofdstuk 1 van de gids te lezen. In 
deze inventarisatiefase bouwt hij feedback 
in: "U vindt het toch niet erg dat ik naar ro
ken vraag? Bij het volgende bezoek (N.B. 
risicopatient) kom ik erop terug", omdat 3 
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hij het nogal eens betuttelend vindt zich met 
het rookgedrag te bemoeien. 
Fase twee probeert de motivatie te verho-
gen door het stoppen positief te labelen. De 
patient kan de opdracht krijgen thuis de 
voordelen van het stoppen op te schrijven. 
Daaraan kan hij een rijtje 'zwakke plekken' 
toevoegen ("Wanneergrijpt u naareen si-
garet?"). Huiswerk laat de patient voelen 
dat hij zelf het werk meet doen. Men kan 
reeel tot een stopbesluit komen als de ro-
keralternatieven heeft voorzijn barrieres. 
"Wat heeft u werkelijk nodig voor een siga-
ret?" 
Er komt actie om naar een stopdatum te 
groeien {fase viei). 
De roker meet bekendheid geven aan zljn 
plannen: praten geeft bondgenoten. Hoe 
opener men is, des te minder gelegenheid 
dat men In het geniep terugvalt. 
Is er een terugval (fase vijf) en men praat 
erover, dan is er meer kans opnieuw te stop-
pen met roken. Het lijstje zwakke plekken 
met zijn alternatieven is dan aan correctie 
toe. 
De ex-roker {fase 6) is doorgaans na drie 
maanden door de farmacologische versla-
ving heen. Opnieuw beginnen berust op 
suggestief verlangen naarmomenten in het 
verleden, waarbij toen een sigaret hoorde. 
EIke fase heeft zo zijn problemen, maar de 
huisarts probeert met schouderklopjes de 
roker te motiveren vol te houden. 
Voor het implementeren is een goede 
follow-up gewenst. EIke regionale nascho-
lingsactiviteit levert rapporteurs voor een 
jaarlijkse terugkomdag om over knelpun-
ten te discussieren en de nascholing te eva-
lueren. 

Gedragsverandering 
Bij het geven van een stopadvies wordt de 
huisarts door uitspraken als "U hebt gemak-
kelijk praten" in verlegenheld gebracht. Het 
zljn blokkades die storen om met het stop
advies door tegaan." 
In workshops zijn deze weerstanden er bij 
collega's ook: "Preventlef werk, daar ben 
ik niet voor!", uitspraken die berusten op 
negatleve ervarlngen met rokers. 
Na een 'kaal' stopadvies stopt 5%. De huis
arts voelt niet dat zo'n advies helpt, omdat 
95% doorrookt. Daar staat tegenover dat 
wanneer alien dit advies geven er 5% van 
de 30.000 rookslachtoffers per jaar minder 
Is (een jaar geen vekeersslachtoffers). 
Door werken met de M IS neemt dit zelfs toe 
tot 15%. 
De weerstanden van de huisarts staan niet 
op zichzelf, ze werken door in de huis-
artsenorganisaties. Ook zljn er barrieres bij 
de overheld, waarbij economische belan-
gen strijdig zijn met gezondheidszorg. 
Een kwart van de Nederlandse artsen 
rookt; in Engeland en de Scandinavische 
landen ligt dat cijf er onder de 10%, maar of 
het alleen de rokers zijn die deze weerstan

den onderhouden, is niet bekend. Gedrags
verandering is bij ieder mens moeilijk. 

Preventiebeleid LHV/NHG 

Voorgeschiedenis 
In 1992 bepleitten LHV en NHG program-
matische preventie in de huisartspraktijk 
voor onderwerpen waarvan het nut Is aan-
getoond, die tot de taken van de huisarts 
behoren, en die praktisch uitvoerbaar zijn.^ 
Ditvereistaanpassingvandepraktljkorga-
nisatie, praktijkondersteuning, hetdelege-
ren van taken aan de praktijkassistente en 
een gefaseerde aanpak. Op grond van suc-
cesvolle projecten achtten LHV en NHG de 
tijd rljp voor grootschalige Invoering van 
preventie in de huisartspraktijk, met name 
Influenzavacclnatie en cervixscreenlng.^ 
Eind '94 verzocht minister Borst de LHV en 
het NHG om een plan voor de landelljke 
Invoering van deze ondenwerpen. Dit resul-
teerde in 'Preventie: maatwerk', dat sinds 
medio 1995 door huisartsen in heel Neder-
land wordt uitgevoerd, met als doel de pro-
grammatlsche preventie In de huisarts
praktijk landelijk In te voeren. De twee ge-
noemde ondenwerpen zijn gekozen omdat 
ze voldoen aan de criteria en dezelfde 
praktijkorganisatieensystematiekkennen. 
Bij gebleken succes is deze opzet over-
draagbaar naar andere preventieonder-
werpen. 
Alle 23 districtshuisartsenverenigingen 
(DHV's) hebben een part-time hulsarts-pro-
jectleider en preventiemedewerker aange-
steld ter ondersteuning van huisartsen-
(groepen). Het project loopt tot 1 januari 
1998, vooral om de organisatie van griep-
vaccinatie te optimallseren en de cervix-
screening goed van de grond te krijgen.' 

Pilotprojecten 
Aanvullend op algemene voorlichtings-
campagnes Is de huisarts de aangewezen 
persoon om patienten te motiveren en te 
begeleiden bij het te stoppen met roken. In 
17 van de 60 NHG-standaarden komt 
(stoppen met) roken aan de orde. 
De MIS helpt huisartsen hierbij, onder-
steunddoortweeNHG-producten:hetdes-
kundigheidsbevorderings(DKB-)pakket 
'Stoppen met roken' en het 'Stoppen met 
roken'-cahler (najaar 1995 aan alle huis
artsen verstuurd).^ 
De MIS is de enige goed onderzochte, 
wetenschappelijk gefundeerde methodiek 
voor stoppen met roken die toepasbaar is 
in de huisartspraktijk, de effectiviteit van het 
huisartsgeneeskundig handelen ten aan-
zien van stoppen met roken vergroot, wei-
nig belastend is voorde praktijkvoering, en 
door huisarts en assistente kan worden 
uitgevoerd. Toepassing van de MIS leldde 
In experimenten tot 15% stoppers na 1 jaar, 
tegenover 5% bij een stopadvies zonder 
hulpmiddelen.' 

Na twee jaar implementatie via nascholing 
wordt de MIS beperkt toegepast.^ Richtlij-
nen en nascholing blijken onvoldoende 
voor gedragsverandering. Preventie in de 
huisartspraktijk is vooral kansrijk bij gelel-
delijke Invoering, in aansluiting op de be-
staande infrastructuur en praktijkvoering, 
en met praktijkgerichte ondersteuning. 
Inpassing van de MIS in 'Preventie: maat
werk' is een essentiele stap naar mogelij-
ke landelljke implementatie. Najaar 1997 
start een experiment naar de haalbaarheid 
op (middel)grote schaal. Gecoordineerd 
vanuit LHV/NHG zullen in twee regionale 
huisartsenverenigingen (RHV's) een huls-
arts/projectleider en DHV-preventiemede-
werker huisartspraktijken ondersteunen bij 
de toepassing van de MIS. De vakgroep 
Psychologie Twente voert een proces- en 
effectevaluatie ult op huisartspraktijk- en 
patientniveau. 

Toekomst 
Toepassing van de minimale interventie-
strategie bij patienten met een hoog risico 
sluit beter aan op de werkwijze van de huis
arts. Waarschijniijk levert dat een hoger 
rendement en een grotere motivatie van 
huisarts en patient op dan toepassing bij 
'alle rokers', hetgeen de bredere toepas
sing van de MIS bevordert. • 
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