
zichtgevende behandeling door een kortdurende be
dekkende zou kunnen worden vervangen. 

Bij de uitvoering van onze statistische onderzoekin
gen heeft de heel' Ch. A. C. Nass zijn gewaardeerde 
medewerking willen verlenen. Deze onderzoekingen 
Ieerden, dat psychotherapie bij de door ons onder
zochte psycho~omatische patienten, die aanvankelijk 
lichamelijk waren behandeld, in 60 procent van de 
gevaIlen sociaal bruikbaar waren verbeterd. Deze 
uitkomsten liggen gunstiger dan onze result at en van 
psychotherapie bij psychoneurotische patienten. De
ze waren ais voigt: in 5 a 10 pro cent goede resulta
ten, 40 procent matige resultaten, 25 pro cent geen 
resultaat of verergerd en 25 pro cent twijfelachtig. 
De verklaring van deze verschillen is gelegen in de 
uiteenlopende criteria van beoordeling (veranderde 
levenshouding of symptoomgenezing). De eerlijk
heid gebied dus te bekennen, dat men over de resuI-

CASU ISTI EK 

"Gerichte" diagnostiek 

De diagnostiek van de huisarts is steeds min of meer 
"gericht" > dat wi! zeggen op grond van de door de 
patient voorgedragen klachten, het bekend zijn met 
de patient en verschillende andere overwegingen 
vormt hij zich een indruk, "het zal weI dit of dat 
zijn", en het daaropvolgende onderzoek is er dan 
vooreerst op gericht de juist'heid van deze indruk 
be:vestigd te krijgen. In de regel zal het dan weI, bij 
een ervaren huisarts, uitkomen. Dat de "eerste in
druk" evenwel niet altijd de beste is, moge blijken 
uit de volgende ziektegeschiedenis. 
Enkele jaren geleden verscheen een 24-jarige jonge
man op het spreekuur met de klacht, dat hij sinds 
enkele weken pijn had onder in de rug. Deze pijn 
was het ergst gedurende de nacht en verdween na 
een "natte droom". Deze eigenaardige anamnese en 
het besef, dat de wachtkamer nog vol zat, verleidde 
mij slechts oppervlakkig naar de rug te kijken het
geen niets bijzonders opleverde en daar uit het ge
sprekje, dat zich intussen had ontwikkeld, bleek dat 
de jongeman sinds kort weer terug was van zijn 
diensttijd bij de marine, thuis niet meer goed kon 
wennen en het werk in het benauwde werkplaatsje 
bij zijn vader hem niet erg beviel, leek een psychi
sche genese voor zijn klachten weI aannemelijk. Met 
een geruststeIlend woord en een receptje voor wat 
fenobarbpoeders ging hij naar huis. 
Na veertien dagen kwam hij terug met de medede
ling dat de pijn over was, maar dat hij toch nog 
graag een paar poeders wilde hebben. Een paar 
weken later ontmoette ik hem toevaIlig op straat en 
zag dat hij een eigrote zwelling had links supra
claviculair. Nu volgde een grondig onderzoek, waar-

taten van psydhotherapie in het algemeen nog niet 
te zeer kan juichen. 
Uit het voorgaande moge zijn gebleken, dat ik een 
warm voorstander ben van toepassing van metho
dische psychotherapie bij psychosomati;,che patien
ten door de huisarts. De grenzen stel ik ruim. En 
toch geldt hier: nimium nocet! De huisarts dient ook 
op dit gebied de grenzen van zijn kennen en kunnen 
in het oog te houden, zoals hij dat pIeegt te doen 
bij zijn somatotherapie. De huisarts, die methodisch 
te werk gaat, zal zijn moeite dikwijis beloond zien, 
maar hij moet wet en, dat ook de vak-psychothera
peuten bescheidenheid past bij de vermelding van 
hun psychotherapeutische resuitaten. Maar juist 
door dit inzicht zal de huisarts zich in het belang 
van zijn patient en bijzondere moeite getroo:-.;ten. 
Hoe zei Pierre de Baumarchais het ook weer in Fi
garo's Bruiloft? 

"Mediocre et rampant, et ron arrive a tout." 

bij bleek 'dat de rugpijn was teruggekomen en dat 
811' ook maagkiachten bij waren gekomen. Punctie 
uit het weke Iymfoom gaf aIleen wat weefselvocht. 
De reactie van Von Pirquet was negatief en de be
zinkingssnelheid van de erytrocyten was niet noe
menswaard verhoogd. In het scrotum was rechts een 
grote vaste zweIling te voelen met een klein kliertje 
in de lies. Bij specialistisch onderzoek bleek de man 
een groot testisteratoom te hebben met meta'ltasen, 
dat, niettegenstaande de intensieve behandeling, in 
enkele weken tot de dood leidde. 
Hoewel het de vraag is of een eerder herkennen van 
de tumor tot een ander beloop had kunnen leiden, 
gezien de zeer slechte prognose van dit soort ge
zweIlen, had de schijnbare psychogenese van de 
klachten toch een behoorlijk onderzoek niet moeten 
verhinderen. Hoe voor de hand liggend een psycho
gene aandoening ook moge zijn, toch mag een li
chamelijk onderzoek naar somatische oorzaken en 
eventueel adequate behandeling daarvan niet ach
terwege blijven, zeker niet bij een tot voor kort ge
zonde jongeman, die tevoren eigenlijk nooit klach
ten h8left gehad. Dan is een vluchtig onderzoek 811'

ger dan geen onderzoek, omdat dit niet aIleen de 
patient kan geruststellen, maar ook de arts. Ook bij 
rugklachten is een voIledig onderzoek noodzakelijk 
om een oorzaak hiervoor op afstand te vinden. Zo 
yond ik onlangs bij een 45-jarige vrouw met rug
pijn, die terloops ook verteide onregelmatig te men
strueren, een, helaas inoperabel, cervixcarcinoom. 
O:>k hier hadden psychische moeilijkheden - zij 
was in een echtscheidingsprocedure gewikkeid -
tot een "gericht" onderzoek kunnen Ieiden. 
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