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Minder drinken dankzij de Maxx-app
Annet Sollie, Bart Timmers

Mensen die zelfstandig willen minderen of stoppen met
alcohol drinken, kunnen daarvoor de app Maxx gebruiken.
Deze gratis app ondersteunt gebruikers op een positieve en
praktische manier. Wat is uw Maxx vandaag?
Deze app is ontwikkeld door het Trimbos-instituut en is bedoeld voor mensen die hun alcoholgebruik willen minderen.
De app is een echt ‘zelfhulpmiddel’, gebaseerd op technieken
uit de cognitieve gedragstherapie en op zelfregulatietechnieken. Uit eerder onderzoek blijkt dat zelfhulpinterventies
een positief effect kunnen hebben op het verminderen van
alcoholconsumptie.
De gebruiker kan kiezen voor tegels als Doelen stellen, Logboek, Moeilijke situaties, Motivatiekaartjes en Bemoedigende
berichtjes. Aan de zijkant staat het menu met achtergrond
informatie en instellingen weggewerkt, zodat de functionaliteit van de app echt centraal staat. Maxx vraagt om een inlog
(privacy) en toestemming om actief berichtjes te sturen.

Naam:

Maxx

Maker

Trimbos-instituut, met financiering van VWS

Doel:

Ondersteuning bij stoppen of minderen van alcoholgebruik

Platform:

iOS, Android
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Ik ga je zien, Doc
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Dat zei een oudere patiënt tegen me
bij het afscheid na een persoonlijk gesprek, een voorschot nemend op onze
volgende afspraak. Het is een voorrecht
dat patiënten mij hun persoonlijke
leven toevertrouwen en dat ik duwtjes
in de goede richting mag geven.
Persoonsgerichte zorg is een kernwaarde van de huisartsenzorg. Die gaat ook
op voor het contact tussen huisartsen
onderling. Door de jaren heen is het
NHG een van-voor-doorvereniging
gebleven, met werkgroepen van huisartsen voor richtlijnen, expertgroepen
van kaderhuisartsen en een vereni-

Maxx is een mooi
gemaakte, verzorgde
app met een voorbeeldig colofon, die
voor de doelgroep
alcoholgebruikers
die willen stoppen of
minderen een uitstekend hulpmiddel kan
zijn. We zien deze app
als nuttige aanvulling
op de gereedschapskist
van de dokter of pohggz. ■
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gingsraad waarin huisartsen het NHG
direct adviseren. Wilt u op een andere
manier meedenken, laat het me gerust
weten. Ook nu we de kernwaarden en
kerntaken van de huisarts herijken, is
de bijdrage van u als huisarts essentieel. Velen van u hebben de afgelopen
maand al meegedacht. Tussen 23
oktober en 4 november kunt u via een
enquête uw mening geven over de
uitkomsten van de denksessies. Het zal
leiden tot een herijkte toekomstvisie
die niet alleen de toegevoegde waarde
van huisartsen vertolkt, maar ook past
bij wat de maatschappij de komende
jaren nodig heeft. Het NHG werkt actief aan contact met de leden, aan snel
beschikbare, actuele informatie voor
in uw spreekuur en aan een drempel-

loze, gerichte vraagbaak voor de leden.
Ook het NHG zelf zal in de presentatie
persoonsgerichter worden en dus meer
rekening houden met de diversiteit van
jong en oud, meer of minder digitaal
ingesteld, met meer of minder behoefte
aan informatie. U zult het NHG vaker
in het land zien. Als eerste op het
NHG-Congres. Ik ga je zien, Doc: op 9
november in Den Haag. ■
Rob Dijkstra

Herijking
Zeldzame aandoeningen
huisartsenzorg
De samenleving en de gezondheidszorg veranderen ingrijpend, met grote
implicaties voor huisartsen. Vanuit het
project Toekomst Huisartsenzorg, een
samenwerking tussen NHG, LHV, InEen
en andere vakorganisaties, herijken
huisartsen hun kernwaarden en kerntaken. In september dit jaar hebben
diverse denksessies plaatsgevonden, zie
de volgende pagina. In oktober volgt er
een online enquête onder alle huisartsen
om de opgehaalde input te toetsen. De
herijkte kernwaarden en -taken worden
gepresenteerd tijdens de Woudschotenconferentie eind januari 2019. Meer
informatie over dit traject leest u op
toekomsthuisartsenzorg.nl.

Van alle Nederlanders heeft 1 op de 17
een zeldzame aandoening, gemiddeld
150 patiënten per huisartsenpraktijk.
Met een tijdige diagnose kunt u gezondheidswinst behalen voor deze mensen.
Het Erfocentrum, de VSOP en het NHG
hebben een e-learning ontwikkeld om
huisartsen te helpen vroegtijdig te handelen. Aan de hand van casussen leert

u bijvoorbeeld hoe symptomen of een
afwijkend beloop aanwijzingen kunnen
zijn voor een mogelijk zeldzame aandoening. Deze e-learning levert concrete
handvatten en inzichten waarmee u het
verschil kunt maken. Meer informatie:
www.huisartsengenetica.nl/
nascholing-erfocentrum.

25-jarig middagsymposium seksHAG
sekshag.nl
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