
in het algemeen sneller worden behandeld van be
paalde afwijkingen. De niet periodiek geneeskundig 
onderzochten zullen immers in het algemeen iets 
later via klachten, ter behandeling komen. 
A priori is te verwachten, dat het gevonden ver
schil in de gezondheidstoestand van de twee groe
pen niet groot zal zijn, tenzij wellicht een observa
tieperiode van enige tientallen jaren zou kunnen 
worden gekozen. 
Bovendien zijn slechts enkele en dan nog grove cri
teria bruikbaar om aan het einde van de onderzoek
periode objectief verschillen in de gezondheidstoe
stand te meten, zoals gewicht, bloeddruk, hemoglo
binegehalte enerzijds en overleden zijn en het voor
komen van bepaalde aandoeningen anderzijds. 
Eventuele effecten van het periodiek onderzoek op 
het subjectief gevoel van zich welbevinden van de 
patient, op zijn aanpassing in de gemeenschappen, 
waarin hij Ie eft, op de verhouding huisarts-patient, 
juist effecten die voor het werk van de huisarts even 
belangrijk zijn als de louter somatische effecten, 
zijn in het geheel niet met objectieve maatstaven te 
meten; hierbij zou de methode van interviews van 
huisartsen en patient en kunnen worden overwogen, 
doch deze zou aIleen betrouwbare uitkomsten kun
nen geven, wanneer en de arts en en de groep pa
tienten, die periodiek onderzocht wordt en de con
trolegroep volledig a-select zou kunnen worden ge
kozen, hetgeen ons onmogelijk lijkt; het zal niet an
ders mogelijk zijn dan met vrijwilligers te werken, 
hetgeen een selectie impliceert." 

Met het bovenstaande is de moeilijkheid aange
duid, die de werkgroep deed concluderen tot de 

onmogelijkheid van het bedoelde proefonderzoek. 
Op andere in de werkgroep besproken moeilijkhe
den, die aan de orde zouden komen, indien het im
pediment zou zijn, heeft het geen zin thans in te 
gaan. De werkgroep merkt nog op, dat de vraag 
naar het nut van periodiek geneeskundig onderzoek 
voor de gezondheid van de patienten grotendeels 
zou zijn beantwoord, indien van aIle aandoeningen 
bekend zou zijn in hoeverre een ontdekken - een 
ontdekken, mogelijk via een soortgelijk onderzoek 
als het periodiek onderzoek door de huisarts - v66r 
ze klachten geven van nut zou zijn. Een hierop ge
richte literatuurstudie is nog niet voltooid, doch de 
verwachtingen mogen niet hoog worden gesteld. 
De Commissie Wetenschappelijk Onderzoek heeft 
dit rapport bestudeerd en zich met de conclusies 
kunnen verenigen. Zij zou echter willen opmerken, 
dat de onmogelijkheid, thans de effecten van perio
diek onderzoek te meten, niet betekent, dat een pe
riodiek geneeskundig onderzoek daarom niet zinvol 
zou kunnen zijn. 
Wanneer er huisartsen zijn, die ondanks bovenstaan
de conclusies toch experimenten met een periodiek 
onderzoek in hun praktijk zouden willen ondeme
men, zal de Commissie Wetenschappelijk Onder
zoek hen daarbij gaame zoveel mogelijk behulp-
zaam zijn. 

Dr J. H. F. Lahr 

Heide van der, R. M. (1959) Resultaten van een geneeskun
dig onderzoek van 3091 gezonde mannen en vrouwen, 
40-65 jaar oud. Proefschrift Amsterdam. 

Lahr, J. H. F. (1958) Medisch Contact 13,100. 
Rapport Commissie Periodiek Geneeskundig Onderzoek. 

(1960) Medisch Contact, 15, 39. 

fen nieuw, zeer krachti9 diureticum: trichloormethiazide (Fluitran) 
DOOR DR C. K. V. VAN DOMMElEN, R. J. COERS EN J. MEYERS, INTERNISTEN* 

Chloort:hiazide is stellig een krachtig diureticum. 
Het verwekt echter soms misselijkheid en drijft niet 
slechts natrium- maar ()ok kaliumzouten uit. Het 
zoeken was naar een derivaat dat deze bijwerkingen 
in mindere mate toonde. Hydrochloorthiazide werkt 
in geringer closering (25 it 50 mg). Vol gens sommi
gen veroorzaken dergelijke doseringen betrekkelijk 
gering kaliumverlies. Het schijnt echter ook nog 
weI eens misselijkheid te veroorzaken. Hydroflume
thiazide had bij onze patienten een vrij zwakke wer
king. 
Onlangs heeft de firma Schering Corporati'On, 
U.S.A., een nieuwe stof op de markt gebracht, het 

* Uit de afdeling voor inwendige ziekten van het Zuider
ziekenhuis te Rotterdam; hoofd: Prof. Dr W. J. Bruins 
Slot. 

** Op deze plaats betuigen wij onze dank aan de firma Phar
bil, Rotterdam, die ons verslagen over proeven op dieren 
en monsters van trichloormethiazide (Fluitran) verschafte. 

trichloonnet'hiazide, en weI onder de handelsnaam 
Fluitran. "" 

Chemie: Trichloormethiazide is een diChloor-me
thyl-derivaat van hydrochloorthiazide. De chemi
sche fonnule is 3-dichloonnethyl-6-chloor-7 -sulfa
myl-3, 4-dihydro-benzo-l-thia -2-4-diazine-l, l-dioxy
de. (Zie volgende bladzijde). 

Farmacologie: Bij honden en ratten bleek trichloor
methiazide natrium uit te drijven in een dosering 
die tien- tot twintigmaal zo laag was als van hydro
chloorthiazide, en 60 tot 90 maal als van chloort:hia
zide. De werking op de kaliumuitscheiding leek ge
ringer. 

Eigen onderzoek. Wij brengen hier verslag uit over 
de hehandeling van tien patienten. De diagnoses bij 
deze patienten luidden: hartzwakte met stuwing: 
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zeven (tweemaaI door mitralisstenose, driemaal door 
coronairsclerose, eenmaal door hypertensie en een
maal door emfyseem), nefrose door langdurig ge
bruik van Tridione: een, essentieIe hypertensie: een 
en oedeem na operatie, wellicht door veneuze trom
bose: een. 

Bij negen patienten waren er duidelijk oedemen. De 
leeftijden liepen uiteen van 15 tot 79 jaar; gemid
deld 49 jaar. De zieken werden behandeld met bed
rust en zo nodig digoxine. Ret dieet bevatte onge
veer 15 m.eq. natrium. De hoeveelheid kalium werd 
niet gecontroleerd. De urine werd per 24 uur ver
zameld en de hoeveel'heid natrium, kalium en chlo
ride erin bepaald. 

Ret onderzoek werd beperkt tot patienten die, wan
neer ze op deze wijze enkele dagen waren behan
deld, dagelijks niet meer dan 50 m.eq. natrium uit
scheidden. Na deze controleperiode van gewoonlijk 
drie dagen, kregen de zieken trichloormethiazide in 
een enkele gift van 2 of 4 mg per dag, in te nemen 
na het ontbijt. De patienten werden in de morgen 
gewogen na het ontbijt, met lege blaas. Tweemaal 
per week werd het natrium-, kalium-, chloride-, bi
carbonaat- en ureumgehalte van het serum gemeten. 
AIle bepalingen werden verricht in het klinisch 
chemisch Iaboratorium van het Zuiderziekenhuis 
(hoofd: Dr S. K. Wadman, klinisch chemicus). 

Resultaten. Uit de gegevens over de laatste (meest
al drie) dagen van de controleperiode werd de ge
middelde dagelijkse uitschei'ding van natrium, ka
lium en chloride berekend; hetzelfde werd gedaan 
voor de peri ode van drie dagen, waarin de diurese 
onder invloed van de behandeling met trichloor
methiazide het sterkste was toegenomen (dat waren 
de eerste drie dagen van de bE!handeling, behalve 
bij patiente F). De werkzaamheid van de behande
ling is af te lezen aan de stijging van de dagelijkse 
uitscheiding van elektrolyten; deze vindt men ver
meld in tabel I. 

In tabel II is de gemiddelde stijging van de uitschei
ding van elektrolyten weergegeven, zoals die kan 

Tabel I 

Gemiddelde toeneming van de dagelijkse uitscheiding van 
elektrolyten, veroorzaakt door trichloormethiazide, berekend 
over drie achtereenvolgende dagen gedurende de maximale 

patient 

dosering 

diurese, per patient 

uitscheiding van 
elektrolyten 

gedurende de <:ontrole
periode (m.eq./24 uur) 

Na K 

, stijging van de 
uitscheiding boven de 

controlcwaarden, 
gedurende maxima1e 
diurese (m.eq./24 uur) 
Na K CI 

2 mg per dag 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 

H 
I 
K 

gemiddelde 
van 2 mg 

dosering 
4 mg per dag 

gemiddelde 

30 
19 
7 

15 
22 

3 
35 

19 

28 
29 
40 
14 
54 
36 
65 

38 

72* 46 
18 65 
72* 75 

over patienten 29 45 
A tot K 

96 86 
40 26 
11 57 
26 14 
45 10 
16 209 
34 11 

38 59 

72 85 
14 42 
64 141 
24 37 
25 42 
38 166 
67 42 

43 79 

84 
47 
80 

20 11 5 
151 
29 

153 -23 
56 0 

48 64 29 74 

* Op de laatste dag van de controleperiode scheidden deze 
patienten minder dan 50 m.eq. natrium uit. 

Tabel II 

Gemiddelde stijging van de uitscheiding van elektrolyten bij 
groepen patienten, behandeld met benzothiadiazinediuretica, 
berekend over drie dagen tijdens de fase van maximale 
diurese (dat waren de eerste drie dagen van de behandeling, 

behalve bij een patiente) 

uitscheiding van ~~ijg~n~rvan de 
c 
" 

geneesmiddel dosis mg/24 u. 
ele~trllyte~ ~n ~~k~r~lt~tl~: d:~r :~ 
con ro epeno e hehandeling 0. 
(m.eq./24 uur) (m.eq./24 uur) -; 

Na K CI Na K CI E 
'" '" 

trichloor- 2;12 of meer 29 45 48 64 29 74 10 
methiazide 

hydrochloor-
25 of meer 26 44 32 93 34 102 23 

thiazide 

hydroflu-
25 of meer 16 32 23 43 25 53 24 

methiazide 

c hloorthiazide 1000 of meer 15 38 26 55 31 67 16 
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worden berekend uit 'de gezamenlijke gegevens van 
alle tien pati(~nten, en zijn deze gegevens vergeleken 
met die, verkregen met andere diuretica uit de 
chloorthiazidegroep, volgens eerdere eigen onder
zoekingen (Van Dommelen). Hieruit blijkt dat tri
chloormethiazide in veel kleinere dosering werkt 
dan de andere verbindingen uit deze groep. Doses 
van 2 of 4 mg trichloormethiazide per dag veroor
zaken een natriumdiurese die te vergelijken is met 
die door 25 of 50 mg hydrochioorthiazide, een gram 
of meer chioorthiazide of 25 mg hydroflumethiazide. 
Natrium en chloride werden ruwweg in ongeveer 
equivalente hoeveelheden uitgedreven, kalium in 
mindere mate. Van zeven paW~nten die het middel 
wat Ianger ha'd'den gebruikt, ontstond er bij vier een 
lichte daling van het kaliumgehalte van het serum, 
zonder dat dit tot versC'hijnselen Ieidde. Bij de drie 
patienten, die 4 mg triC'hloormethiazi'de per dag 
had'den gebruikt, nam de kaliumuitsdheiding - te
gen verwachting - niet of nauwelijks toe, veel min
der dan bij de patienten die 2 mg hadden gebruikt. 
Dit moet weI toevallig zijn. Patienten kunnen zeer 
verschillend reageren op behandeling met benzo
thiadiazinederivaten; ook bij orrderzoek met andere 
van deze stoffen hebben wij al eens waargenomen, 
dat de kalium'diurese soms niet of nauwelijks toe
nam. 

Aan de waterdiurese hebben wij bij ons orrderzoek 
niet veel aandacht besteed, orndat deze naar onze 
mening slechts een grove indruk geeft van de diu
retisdhe werking van een stof (de patient kan im
mers ook vocht, echter nauwelijks zout, verliezen 
doorzweten). De gewichtscurve is een veel betere 
en eenvoudigere maal voor de diurese. Bij onze pa
tienten bleek, dat met: elke 140 m.eq. natrium een 
liter water werd uitgedreven. 

Wij geven figuur 1 als een fraaie illustratie van de 
diuretische werking van trichioormethiazide bij pa
tii:;nte F, een meisje van 15 jaar, 'dat leed aan ernstig 
nefrotisch syndroom, hoogst waarschijnlijk veroor
zaakt door het: Iangdurig gebruik van Tridione. Zij 
had zeer uitgebreid oedeern en ascites. De gebruike
lijke behandeling met natrium arm dieet, prednison, 
schildklierpoeder, enzovoort, had geen enkele resul
taat, en op het moment dat wij de behandeling met 
trichIoormethiazide begonnen kwam zij al enkele 
dagen aan in gewidht. Ret resultaat van de toedie
ning van trichloormethiazide was wonderbaarlijk. In 
drie weken daalde haar gewicht van 64,3 tot 45,9 
kg. Alle oedemen en ascites waren toen verdwenen, 
in de urine was nog slechls een spoor eiwit. 

Interessant was, dal bij dit meisje de krachtigste 
werking van trichloormefhiazide pas ontstond nadat 
de behandeling a:1 drie dagen had geduurd; een der
gelijke verlate reactie hebben wij overigens al eer
der waargenomen bij diuretica uit de berrzothia
diazinegroep. 

Biiwerkingen. Tot dusverre hebben wij geen bij-
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Figuur 1. Werking van Irichloormethiazide op lichaamsge
wicht (kg) en uitscheiding van eleklrolyten (m.eq./24 uur) 
bij een meisje met ne/rotisch syndroom. 

werkingen waargenornen; met name heeft geen pa
tient tijdens de behandeling over misselijkheid ge
klaagd. Ret ureumgehalte van het bloed daalde of 
bleef onveranderd, behalve bij twee patienten met 
hoge bIoeddruk; bij dezen ging daling van de bIoed
druk gepaard met stijging van het ureumgehalte. 

Samenvatting en conclusie. Tien patienten werden 
hehandeld met 2 of 4 mg trichloormethiazide per 
dag. Dergelijke doses verl1()(jgden de natriumuit
schelding even sterk ais 25 of 50 mg hydroehIoor
methiazide en als 1 g of meer dhloorthiazi'de. De 
kaliumuitscheidlng nam in mindere mate toe; dit 
verOiorzaakte geen moeilijkheHen. Er werden geen 
bijwerkingen gezien. 

Ret onlderz:oek w'otdt voortgezet. 

Dommelen, C. K. V. van (1958) Ned. T. Geneesk. 102,3461. 
Idem (1960) huisartsen wetenschap 3,122. 
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