
(64,9%); binnen de contacten moet meer de nadruk komen op
preventie en reïntegratie dan op legitimering van ziektever-
zuim (59,6%); meer terugkoppeling van het resultaat van de
begeleiding (58,3%) en meer informatieverstrekking over de
werksituatie van de patiënt (49%). Van de reumatologen was
slechts 18,2% op de hoogte van de code ‘Beheer en verkeer so-
ciaal-medische gegevens’ van de Koninklijke Nederlandsche
Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst.1

Conclusie. Reumatologen hebben regelmatig contact met
bedrijfsartsen. Alhoewel de meerderheid van de reumatologen
de contacten als goed of redelijk beoordeelde, werd aangege-
ven dat de communicatie en samenwerking verbeterd kunnen
worden. Er was behoefte aan meer duidelijkheid over de taken
van zowel de reumatoloog als de bedrijfsarts in het proces van
SMB, en aan meer informatie over de werksituatie van de pa-
tiënt en het uiteindelijke resultaat van de begeleiding door de
bedrijfsarts. Genoemde resultaten onderstrepen de behoefte
aan professionele richtlijnen voor zowel de reumatoloog als de
bedrijfsarts met betrekking tot het proces van de SMB.
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In het artikel van Hamel en Poppelaars ‘Geslachtsgebonden
mentale retardatie’ (2000:1713-6) moet op bl. 1714 in tabel 2 1e
kolom 19e onderwerp staan ‘fragiele-X-syndroom (FRAXA)’
in plaats van ‘fragiele-X(FRAXE-syndroom)’.
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