
meen kan men zeggen dat er een zeker parallellisme 
bestaat tussen de ernst van de vaatafwijkingen in 
het nierparenchym en die in de retina. Soms zijn de 
retinaafwijkingen er reeds voor dat een uremie de 
functiestoornis van de nieren duidelijk maakt. 
Hiermede zijn we op de grens van hetgeen in de 
huisartsenpraktijk kan worden gedaan. Wil men ver
der gaan, dan kan in het bioed het ureum- en! of het 
creatininegehalte worden bepaaid. 
Uiteraard heeft dit onderzoek grote waarde. Vindt 
men hoge waarden, dan is de giomerulusfiltratie 
ernstig gestoord en de verergering of verbetering 
gaat samen met stijging of daling van deze waar
den. Het is niet nodig in alle gevallen de meer in
gewikkeide clearancemethode te gebruiken. 
Het intraveneuze pyelogram is een onontbeerlijk 
middel om vele extrarenale oorzaken van hyperten
sie en urineafwijkingen op te sporen. Ook ter her
kenning van unilaterale nieraandoeningen en con
genitale afwijkingen kan dit onderzoek niet worden 
gemist. Vooraf dient het ureum- of creatininegehaI
te van het bioed te worden bepaaid. Is dit sterk 
verhoogd dan kan men het intraveneuze pyelogram 
weI achterwege Iaten; het uitscheidingspyelogram 
is op zichzelf een functieproef en bij slechte functie 
krijgt men een slechte uitscheiding van de contrast
stoffen en een onbevredigende vulling van het pye
Ium en ureter-blaas-systeem. 
Het kan voorkomen dat klinische verschijnselen van 
uremie worden gevonden en dat het ureumgehalte 

van het bioed niet of nauwelijks verhoogd is. Men 
denke dan aan de hypertensie encefalopathie. Deze 
cerebrale vaatstoornissen treden op, vaak in sam en
hang met, maar in wezen onafhankelijk van, de nier
functiestoornissen. Anderzijds kan een hoog ureum
gehalte voorkomen zonder dat ernstige nierparen
chymbeschadiging aanwezig is, bijvoorbeeid na gro
te bioedingen in de tractus gastro'intestinalis, bij 
dehydratie na veeIvuIdig braken en diarree. Moei
lijkheden wat betreft de differentiele diagnose zal 
dit nauwelijks geven; de primaire aandoening be
heerst hier het ziektebeeid. 
Naast de urineafwijkingen, de bioeddruk en de 
symptomen van de uremie moet ook nog het oedeem 
worden genoemd. Op de pathogenese van het rena
Ie oedeem zal niet worden ingegaan. Een belang
rijke factor is ongetwijfeid de retentie van het na
trium, door excessieve reabsorptie van Na en water 
in de tubuli. 
Er zijn eigenlijk slechts twee groepen van ziekten 
waarbij oedeemvorming optreedt, namelijk de acute 
giomeruionephritiden en het nephrotisch syndroom. 
Onderscheiden hiervan moet worden het cardiale 
oedeem, het hepathisch oedeem en het voedings
deficientie oedeem. 
Hoe moeilijk de differentiele diagnose van de nier
ziekten ook kan zijn, het is zelfs met eenvoudige 
huIpmiddeIen mogelijk een goed inzicht in het ziek
teproces te verkrijgen. Alleen dan is het mogelijk de 
juiste behandeling toe te passen. 

Mededelingen over een onderzoek betreffende probleempatienten in de alge= 
mene praktijk 
DOOR DR J. T. BUM A 

Bij twee gelegenheden in 1958 - een bezoek van de 
Commissie Wetenschappelijk On:derzoek (C.W.O.) 
van het Nederlands Huisartsen Genootschap aan 
het Nederiands Instituut vOlOr Praeventieve Genees
kunde in het najaar en tijdens het jaarlijkse congres 
van het Nederlands Huisartsen Genootschap te 
Utrecht - heb ik, namens en tezamen met enkele 
anderen, mededelingen gedaan over een door Dr 
A. Sunier en mij geleid onderzoek betreffende pro
bleempatienten in de algemene praktijk. Dit onder
zoek werd in het bovengenoemde instituut uitge
voerd door een groep onderzoekers. Twee huisart
sen maakten deel uit van deze groep, omdat wij 
van mening zijn, dat meer inzicht in aard en om
vang van deze probleempatienten in de algemene 
praktijk van essentieel belang is voor het werk van 
de huisarts, reden waarom we iets van het onder
zoek mededeelden, zander dat het reeds was afge
sloten. 
Reeds in 1951 begon ik aan de interne polikliniek 

van Prof. Mulder te Leiden met een verkenning van 
dit vraagstuk. Werkzaamheden aan het bureau van 
Prof. Querido te Amsterdam on:derbraken dit onder
zoek, dat evenwel nooit geheel werd stilgelegd. 
Zoais bekend werd aan dat bureau in die tijd het 
zDgenaamde integraal on:derzoek van klinische pa
tienten ontwikkeld. In 1957 werd in Lelden het on
derzoek opnieuw met kracht ter hand genomen. 
Hiertoe werd een fraaie mogelijkheid geopend door 
de grote belangstelling van collega Lahr voor het 
onderzoek. In een tempo, dat door zijn en Dnze 
Dverige werkzaamheden werd bepaald, zond Lahr 
ons nu zijn "probleemgevallen" toe voor een inten
sief Dnderzoek, hetzij na een voorafgaand intern on
derzoek aan de polikliniek, wanneer daar aanleiding 
toe bestond, hetzij direct. 
Wanneer de patient in die gevallen, waarin zulks 
nodig werd geacht, de polikliniek bezocht, werd de 
sociale anamnese opgenomen door een der maat
schappelijke werksters van de polikliniek; van de 
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ons rechtstreeks toegezonden patienten geschiedde 
dit door de maatschappelijke werkster van het 1nsti
tuut voor Praeventieve Geneeskunde. Daarna werd 
de patient gezien door een der (sociaal-) psychiaters 
van het 1nstituut. Tenslotte werden de bevindingen 
van de huisarts, maatschappelijk werkster en psy
chiater in teamverband besproken, aan welke be
spreking zo nodig de psycholoog en de statisticus 
deelnamen om redenen, die hie rna zullen worden 
vermeld. De bespreking leidde tot: a een advies voor 
de huisarts en b w nodig enkele desiderata voor 
aanvullend onderzoek door specialisten, die hiertoe 
ad hoc werden aangetrokken. 
Wij zijn dus begonnen met een zo breed mogelijk 
onderzoek van een aantal door de huisarts geselec
teerde patienten. Oorspronkelijk zond aIleen collega 
Lahr zijn probleemgevallen in, later ook collega 
den Raan. De patienten, die werden ingezonden, 
waren probleemgevallen of wei vanwege diagnosti
sche moeilijkheden, of wei vanwege een te gering 
resultaat van de medisch-therapeutische bemoeie
nissen. De betreffende huisartsen werd de gelegen
heid geboden kennis te maken met de mogelijkhe
den, welke het onderzoek van hun patienten in 
teamverband bood. Daar dit een vrij radicale her
ziening was van de aanpak van geneeskundige 
vraagstukken, zijn wij begonnen aIleen die arts en 
uit te nodigen, die spontaan bereid waren de klas
sieke "eenmansaanpak" te verwisselen voor de 
teamsgewijze benadering van hun patient. 
Ons eerste praktische doel was een methodiek van 
integraal onderzoek te ontwikkelen, waarin de huis
arts de centrale plaats vervult. Een tweede praktisch 
doel beoogde het geven van een praktisch advies 
aan de huisarts. Door de patient daarna een tijd
lang te volgen werd nagegaan in hoeverre het ge
geven advies en de op basis daarvan door de huis
arts genomen maatregelen effect hadden. Deze po
ging, de aanpak van probleemgevallen door de huis
arts te verbeteren, zal een centrale plaats in het on
derzoek blijven innemen, omdat mag worden ver
wacht, dat dit vooral de beiangstelling van de huis
arts en zal hebben. Daarnaast hadden wij een aantal 
wetenschappelijke doelstellingen voor ogen, die hier 
in het kort mogen worden vermel'd. 
Ret eerste vraagstuk, waarvoor wij ons zagen ge
steld, was het ontwerpen van een registratiedocu
ment voor de resultaten van het brede onderzoek, 
een "status" dus, die aIle bevindingen vermeldt. Ret 
zal duidelijk zijn, dat deze sterk functioneel was ge
richt. Daarnaast rees al vrijwel onmiddellijk de be
hoefte aan een scala, waarop de mate van onaan
gepastheid van deze mens en, hetzij in hun lichame
lijke of geestelijke functies, hetzij in het sociale veld, 
in maat en getal kon worden uitgedrukt. Ret bleek 
namelijk, dat het vaak onmogelijk was de aandoe
ningen en klachten van deze mens en in het vanouds 
bekende nosologjsche systeem onder te brengen. Af
gezien daarvan bracht het stellen van een psychia
trische of andere diagnose op zichzelf de huisarts 
meestal niet veel verder. Retgeen hij nodig heeft 
was inzicht in de lokalisatie, de dynamiek en de ge-

nese van de aanpassingsstoornissen, welke deze 
mensen vertoonden, teneinde de stoornissen te kun
nen opheffen, c.q. verminderen of voorkomen. Ret 
gehele onderzoek was niet gericht op diagnostiek, 
etikettering, classificatie, maar op het hanteerbaar 
maken van het geval. 
Dit aanpassingsdiagram was niet aIleen noodzake
lijk voor de registratie der gevonden stoornissen per 
onderzochte patient, het was vooral nodig om de 
mate en de lokalisatie van de onaangepastheden 
v6ar en na de behandeling te kunnen meten en ver
gelijken, en niet in de laatste plaats ook voor de sta
tistische bewerking van onze probleemgevaIlen, die 
later in het onderzoek aan de orde moest komen. 

Ais eerste stappen stelden we ons voor: 

1 een voldoend groot aantal select gekozen mensen 
met onaangepastheden te onderzoeken, teneinde 
geleidelijk een aantal prototypen op het spoor te 
komen en nader te karakteriseren; 

2 een methodiek te ontwikkelen voor het diagnosti
seren van de aandoeningen op een voor deze men
sen meer aangewezen wijze, namelijk door middel 
van een aanpassingsdiagram; 

3 zodra zulk een aanpassingsdiagram ontwikkeld 
en voldoende beproefd was, na te gaan in hoe
verre het gelukte dit als instrument in handen van 
de huisarts zelf te geven ter beoordeling en be
handeling van zijn patienten. 

Vervolgens moest het diagram worden getoetst op 
een aselect gekozen groep mensen, hetzij gezonden, 
hetzij patienten uit de huisartsenpraktijk, hetzij uit 
beide groepen, teneinde na te gaan in hoeverre de 
aanpassingsdefecten van de eerst onderzochte pro
bleemgevallen ook bij anderen voorkwamen. Ret is 
namelijk waarschijnlijk, dat er een vloeiende over
gang is tussen de aanpassingsdefecten van de on
derzochten enerzijds en anderzijds de "normale" 
conflicten van ieder mens, levend onder soortgelijke 
omstandigheden. Doo,r aselect een bevolkingsgroep 
c.q. een steekproef uit de huisartsenpatienten, daar
op te onderzoeken zou mogelijk een bijdrage kun
nen worden geleverd tot beter begrip van de morbi
diteit en de aard en feitelijke omvang van de pro
bleemgevallen in de algemene praktijk. 
Tenslotte zouden, door meer licht te doen schijnen 
over de aard en de oorsprong van de defecten van 
deze mensen en van hun aanpassingsmoeilijkheden, 
de huisartsen meer therapeutische en revaliderende, 
zo mogelijk ook preventieve middelen in handen 
worden gegeven. Dit zou belangrijk kunnen bijdra
gen tot een betere fundering van een der kern en 
van het werk van de huisarts. 
De methodische moeilijkheden van dit onderzoek 
vroegen de medewerking van een psycholoog en 
een statisticus aan het team, zoals hiervoor reeds 
werd aangeduid. 
Vermeld zij nog, dat inmiddels het Nederlands 1n
stituut voor Praeventieve Geneeskunde een vraag 
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bereikte van de Nationale Revalidatie Commissie 
en weI van de "Subcommissie Revalidatie Neuro
sen", namelijk een onderzoek te willen doen naar 
mogelijkheden van neurosepreventie. Ret bleek, dat 
de Commissie min of meer was vastgelopen op de 
vraag, wat onder "neurose'" in brede zin moet wor
den opgevat. Uit andere contacten met probleem
mens en, in bedrijven, aan Instituten voor Medische 
Psychologie en dergelijke meer, was reeds duidelijk, 
dat onder deze probleemmensen niet aIleen neuro
tici in eng ere zin voorkomen, maar mensen, die het 
gehele scala van psychiatrische beelden vertonen, 
zij het in enigszins gemitigeerde vorm. (> 

Om tot een nadere omschrijving van de inhoud van 
de groep "neurotici" in de maatschappij te komen 
hebben wij deze vraagstelling ondergebracht bij het 
reeds lopende onderzoek en de vraag, wie in het da
gelijks gesprek de "neurotici" worden genoemd, ver
vangen door de vraag, welke vormen van lichame
lijke, geestelijke en maatschappelijke onaangepast
heden aan deze mens en eigen zijn. 
Ter wille van een brede benadering van het door de 
Neurose Revalidatie Commissie gestelde vraagstuk, 
werd het integrale onderzoek door ons team ook uit
gebreid tot de probleemgevallen, waarmede enkele 
bedrijfsartsen in hun werk werden geconfronteerd 
en waarbij vanzelfsprekend het zwaartepunt viel op 
de onaangepastheid in het werk en de arbeidssitua
tie. Dit onderzoek liep overigens geheel parallel aan 
dat met de huisartsen en zal hier verder buiten be
schouwing blijven. 
Tot zover de doelstellingen en de methodiek. Enkele 
kanttekeningen mogen nog volgen om een en ander 
wat nader toe te lichten. 
Er bestaat weinig of geen systematische kennis over 
de omvang van de "probleemgroep" en over het 
wezen van de stoornissen. Zeker is, dat de diagno
stiek moeilijk is door de vaagheid en het atypische 
van de klachten, die meestal niet onder een der klas
sieke syndromen zijn te vangen, terwijl de thera
peutische bemoeienissen meestal weinig resultaten 
afwerpen. De indruk bestaat, dat het een zeer groot 
volksgezondheidsvraagstuk betreft. Van de patien
ten, die ik in ander verband gedurende normale 
werkdagen in enkele huisartsenpraktijken zag, moest 
20 tot 25 pro cent tot deze probleemgroep worden 
gerekend! Dergelijke patienten nu wenden zich tot 
de huisarts met een klacht n en men weet wat er 
dan gebeurt. Wanneer de patient maar met een ze
kere hardnekkigheid blijft klagen, komt geleidelijk 
aan steeds meer van het beschikbare diagnostische 
apparaat in beweging: eerst de huisarts zelf, dan 
vaak de internist, neuroloog, rontgenoloog, psychia
ter, gynaecoloog, etc., etc. 
De vraag is of de diagnostiserende medische wereld 
zich steeds voldoende bewust is van het bestaan 

* Ter illustratie hiervan zij onder andere verwezen naar de 
jaarverslagen van de Bureaus voor Medische Psychologie. 

** Zie J. A. Weyel, Psychiatry in general practice. Elsevier 
Publishing Company. Amsterdam. 1958. 

van twee geheel verschillende klachtenbronnen. De 
eerste categorie van klachten is te herleiden tot een 
bestaande organische afwijking of insufficientie. De 
klacht is hier alarm-symptoom, uiting van de be
wustwording bij de patient van aanwezige vitale 
dreigingen, zoals pijn bij een tumor, vermoeidheid 
bij een insufficient wordend hart, enz. De tweede 
categorie van klachten houdt niet of niet direct ver
band met organische afwijkingen, maar moet wor
den herleid tot een "motief" tot klagen. De klacht 
dient hier als uiting van onlust, van zelfbeklag, van 
angst of onzekerheid. Een complicatie is hier, dat in 
een aantal gevallen een orgaan uitdrukkingsmiddel 
wordt van een emotioneel conflict (conversie symp
toom, maar ook psychosomatische orgaanafwijking!) 
Dus ook bij bestaande afwijkingen, en dat vooral 
van holle en secernerende organ en, moeten we de 
motievenwereld niet minachten. 
De onderzoeker zal dus bij zijn poging de klacht op 
de juiste waarde te schatten steeds te maken hebben 
met de categorische vraag of de klacht aIleen moet 
worden herleid tot een organische afwijking dan 
weI ook tot een motief. Negeert men de motieven
wereld van de patient, legt men met andere woor
den een kortsluiting van de klacht naar het organi
sche, dan loopt men het gevaar een grondfout te 
maken. Men loopt gevaar wanneer men de klacht te 
geisoleerd, als samenhangend met een organische, 
bestudeert. 
De stelling, die ik aan de hand van de resultaten 
van het onderzoek en onze ziektegeschiedenissen 
zou willen toelichten is, dat een juiste interpretatie 
van de klacht slechts mogelijk is wanneer men in 
het organisch onderzoek ook de resultaten van het 
persoonlijkheidsonderzoek en van de actuele levens
en gezinssituatie betrekt. Teamsgewijs onderzoek is 
hier onontkoombaar. De behandeling moet, na vol
bracht onderzoek, weer door de huisarts geschieden. 
Behalve voor de diagnostiek geldt dit evenzeer voor 
de prognose als voor de therapie, c.q. revalidatie. 
Ret zal duidelijk zijn, dat het voor de orgaanspecia
list veel moeilijker zal zijn deze overwegingen in 
zijn onderzoek van de patient te betrekken dan voor 
de huisarts, omdat deze laatste de persoon van zijn 
patient en diens maatschappelijke achtergronden, 
alsmede een stuk van de ontwikkelingsgeschiedenis 
van zijn patient, kent. Ret moge verder duidelijk 
zijn, dat, volgens deze overweging, de verantwoor
delijkheid van de specialist, in tegenstelling tot die 
van de huisarts, altijd een beperkte zal zijn. 
Ret voert hier te ver er uitgebreid op te wijzen hoe 
groot de verantwoordelijkheid van de huisarts spe
ciaal is op het moment van de eerste klacht. Op dit 
moment is de klacht nog niet organisch gefixeerd 
en wanneer de huisarts er dan in slaagt te komen 
tot een verdieping van het inzicht in de fenomeno
logie en de interpretatie van de klacht, zal hij de 
grootste bijdrage tot de preventie kunnen leveren. 
Rij zal dan een aantal van zijn patienten met klach
ten, maar nog zonder duidelijke organische afwij
kingen, zelf adequaat kunnen behandelen in plaats 
van deze in de specialistische molen te doen en ze 
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op een bepaalde wijze te stempelen tot psychiatri
sche patient, gynaecologische patient en dergelijke, 
met gevaar een vaste fixatie te forceren tussen de 
klacht en een orgaan (gevaar van artefacten met vele 
consequenties ). 
Ret is hier niet de plaats uitvoerig te wijzen op het 
"communicatieve" aspect van de klacht. Een pa
tient, die met een klacht bij zijn vertrouwensman 
komt, doet op deze een emotioneel beroep. Weert 
de arts dit af, zoals nog veelal het geval is omdat 
hij er onvoldoend toegerust tegenover staat, onder 
andere door onvoldoende inzicht in het wezen en 
de genese van de klachten van de patienten, dan 
loopt hij het gevaar, dat de patienten zich vroeger 

Van de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek 

of later wenden tot anderen, die maar al te graag 
luisteren: kwakzalvers. Bij deze probleempatienten 
heeft de huisarts, als eens Odysseus, twee gevaren 
te vermijden. Enerzijds is er de Scylla van de fixatie 
aan een orgaan (plus eventuele mutilaties enz.) en 
wanneer dit eenmaal heeft plaats gehad is terug
voering tot het emotionele grondprobleem zeer 
moeilijk; anderzijds is er de Charybdis van de kwak
zalver. <) 

* De medieus-diagnostieus heeft het in zoverre nog zwaarder 
dan Odysseus, daar voor hem overa! een derde gevaar !oert, 
namelijk het over het hoofd zien van organise he afwij
kingen. 

Ricntlijnen voor eenvoudig wetenscnappelijk onderzoek door de nuisarts 

DOOR DR G. J. BOS, HUISARTS TE VLAARDINGEN 

Ret hier volgende, dit moge voorop staan, wordt 
zonder enige pretentie gegeven. Naast een vleugje 
persoonlijke ervaring hebben vooral de besprekin
gen in de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek 
(C.W.O.) vorm gegeven aan de volgende beschou
wingen. 

Activiteit op wetenschappelijk gebied stuit bij de 
huisarts op bijzondere bezwaren, daar hij in een 
staat van permanente paraatheid dient te verkeren, 
waardoor hij nooit zeker is van zijn tijd. Daarnaast 
draagt hij een wereld van zorg met zich, die zijn 
geest in beslag neemt en staat hij door het persoon
lijk karakter van zijn werk in een zo nauw contact 
met zijn object, dat distantiering van zijn object be
wuste ins panning kost. 

Wanneer nu allerwege de roep wordt gehoord naar 
wetenschappelijke activiteit van de huisarts, getuigt 
dit van geloof in de zin daarvan voor zijn werk. De 
belangrijkste richtlijn, die kan worden gegeven, zij 
dan ook: het object van onderzoek dient betrekking 
te hebben op de geneeskunst, zoals deze door de 
huisarts wordt bedreven. Deze geneeskunst heeft, 
zoals Huygen heeft geanalyseerd, vier wezenlijke 
kenmerken: zij is continu, integraal, persoonlijk en 
wordt beoefend in het natuurlijke milieu van de 
patient, namelijk het gezin. Ret is, rekening hou
dende met deze kenmerken, een afzonderlijke stu
die meer dan waard, de huisartsengeneeskunst in
ventariserend te beschrijven. De gestelde richtlijn 
kan ook negatief worden bepaald: het voorgenomen 
onderzoek dient niet beter door een niet-huisarts te 
kunnen worden gedaan. 

Ret object dient scherp te kunnen worden gedefi-

nieerd. Een voorbeeld ter verduidelijking. Bij een 
onderzoek naar het voorkomen van rubeola dient 
men rekening te houden met een niet te benaderen 
fouten-spreiding, omdat de diagnose rubeola niet 
met absolute zekerheid is te stellen. Een onderzoek 
naar de eventueel gemaakte fouten bij de diagnos
tiek van ziektegevallen met dodelijke afloop, heeft 
daarentegen een scherp bepaald object. 

De keuze van het object zal ongetwijfeld een ont
wikkeling gaan doormaken. De door onze opleiding 
bepaalde voorkeur voor het puur somatische zal 
plaats moeten maken voor een meer integraal ge
richte belangstelling. Een aantal pioniers zal echter 
eerst de weg moeten banen in de veelheid van de 
hierbij aan te wenden methodieken. Ret kan in dit 
kader nuttig zijn era an te herinneren, dat de metho
dieken der alfa-wetenschappen fundamenteel zijn 
voor de ontwikkeling van de huisartsengeneeskunst. 
Ret object van onderzoek kan de keuze bepalen 
tussen een individueel en een groepsonderzoek. Te
voren bezinne men zich op de omvang van het te 
verzamelen materiaal. Betreft het een weinig voor
komende zaak, of wil men onderling ervaring uit
wisselen, dan is men aangewezen op groepsonder
zoek. Doeleman en Hogerzeil hebben de bijzondere 
facetten van groepsonderzoek in dit tijdschrift al 
beschreven. Ret lezen of herlezen van hun bijdra
gen is elke groep, die een onderzoek voorbereidt, 
aan te bevelen. 

Groepsonderzoek is ook aangewezen, wanneer de 
observatieperiode bij individueel onderzoek te lang 
zou worden. Voor hier bedoeld onderzoek is een ob
servatieperiode van zes maanden tot een jaar opti
maal. Ret is jammer wanneer een eenmaal begonnen 
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