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In 1958, vier jaar na het overnemen van de 
praktijk in Stolwijk, vroeg ik mij naeen drukke 
win'terperiode af: "Wie van mijn patienten ver
waarIoos 'ik door mij te beperken tot hen die zich 
uit eigen initiatJief tot mij wenden?" 

Een mogelijk goede manier om deze vraag te 
beantwoorden zou een ongerichten zo volledig 
mogelijk preventief geneeskundig onderzoek van 
de gehde praktijkpopulatie zijn. Dit was vanwege 
de meer dan 3 000 patienten aTleen al door tijd
gebrek niet uitvoeJ1baar. Daarom heproefde ik 
een aantal andere merhoden, terwijl sledhts bij 
100 personen een ongericht "volledig" onderzoek 
werd gedaan (Van den Dool). 

In dit art'ikel wordt eenen ander, ook nit de 
daaropvolgende bevolbngsonderzoekingen, sa
mengevat. Verder wordt nagegaan welke conclu
sies hieruit kunnen worden getrokkenin verb and 
met deeventuele mogelijkheden tot secundaire 

T abel 1. Overzicht van de verschillende bevol
kingsonderzoekingen in Stolwijk. 

Aard onderzoekingen 1958 

Thor.axfoto ......... . 
Lengte en gewicht .... . 
Urine: glucose ....... + 

albumen + 
er~1'Ocyrten ..... + 
u1'Obi1inogeen + 

Bloeddruk: Zlittend 
liggend 

Hemoglobine .. ...... . 
Visus ............... . 
Gebit .............. . 
Vitale capaciteit ...... . 
"Peak flow" meting ... . 
Elektrocardiogram 
(vanaf 30 jaar) ...... . 
Cardiologisch onderzoek 
(vanaf 30 jaar) ....... . 
Anamnesevragenlijst 

Aantal deelnemers .... .2938 

Percentage deelnemets 
van de gehele bevolking 96 

'f Vanaf 15 jaar. 

Onderzoekjaar 
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Samenvatting. Gedurende tien jaren werd in de 
huisartspraktijk in Stolwijk een aantal methoden 
om chronische ziekten op te sporen beproefd. 
"Volledig" preventief geneeskundig onderzoek 
werd naast "screening" en "multiple screening" 
toegepast. Met drie jaar tussenpoos werd driemaal 
een multiple screening georganiseerd. Bij het laat
ste sorteringsonderzoek behoorde een cardiolo
gisch onderzoek, waaraan ruim 90 procent van 
de bevolking boven 15 jaar deelnam. 

De conclusie is, dat van de onderzochte mo
gelijkheden, welke de huisarts tot zijn beschikking 
heeft om verborgen chronische ziekten op te spo
ren, een goed onderzoek van hen die hem raad
plegen het beste is, mits hij deze gelegenheid dan 
tevens benut om - bij groepen met een verhoogd 
risico - surveillance te bedrijven. Door deze anti
ciperende geneeskunde zal een optimale secundai
re preventie mogelijk zijn. 

preverrtie welke de huisarts :beeft. Voor een over
Zlicht van de diverse bevolkingsonderzoekingen 
raadplege men tabel 1. 

In 1958 werd begonnen met een screening door 
middel van een onderlJoek vande mine op glu
cose, eiwit,erytrocyten en ur<jbiHnogeen. Ik be
perkte mij hierbij tot dat gedeelte van de prak
tijk, dat de gemeente Stolwijk omvatt'e. Van 96 
procent van de bevolking (2938 personen) kon, 
dank zijeen uitgebreide Ivoorlich~ing eneen spe
ciale wegbreng- en ophaaldienst vaJn de £1esjes 
urine worden ollJderzocht. Van ieder werd een 
portie anderhal£ uur na de avondmaaltijd en een 
monster direct na het opstaan gevraagd. De resul
taten zijn samengevat in tabel 2. 

Het onderZioek op glucose, eiwit en erytrocyten 
bleek inderdaad mogelijkheden te bieden tot het 
opsporen van chronische ziekten die tevoren niet 
onder behandeling of controle waren, terwijl zulks 
weI was gelndiceerd. Het onderzoek op urobi1i
nogeen versdhafte dergelijke mogelijikiheden niet. 
Van belang zijn de volgende drie conclusies. 

Indien het onderzoek tot de avondurine (an
derhalf uur na een maaltijd) zou zijn heperkt ge
weest, dan was geen Vain deze tevoren onbekende 
aandoeningen die nu werden ontdekt, over het 
hoofd gezien; zulks kan zeker niet worden gezegd 
van de ochtendurine. 
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Tabel2. Onderzoek van de urine bij 2938 per
sonen (96 procent van de gehele bevolking van 
Stolwijk in 1958). Aantallen tevoren onbekende 
aandoeningen. 

Onderzoek op Onderzoek op Onderzoek op Onderzoek op 
glucose door eiwit door erytrocyten urobilinogeen 
middel van middel van door middel door middel 
clinistix albustix van occultest van Ehrlichs 

reagens 

Di3ibetes: 7 Urineweg- Urineweg- Geen 
infecties: 17 infecties: 28 

Predia
betes: 

Intermitte- Nier-
16 rende pro- stenen: 

te'inurie: 66 

Renale glu- Acute ne- PQl1tio 

2 

cosurie: 17 phritis: 1 erosle: 1 

Ohronische 
nephritis: 1 

Hyperten-
sie: 1 

De 66 gevallen van intermitterende prote'inurie 
betroffen vQoral j'eugdige personen, van wie op 
cen na de urine zuur was. 

Van de 28 gevallen van urineweginfectie, Ol]t
dekt door middel van occultest, waren zeven 
reeds door het onderzoek op eiwit gevQnden. 

Om el.1Varing met ongericht preV'entief genees
kundig onderzoek op te doen werden 100 perso
nen, 45 tot 48 jaar oud, wier namen aan het "age 
and sex" register waren ontleemd, opgeroepen. Om 
100 personen te kunnen onderzoeken was het no
dig ditaan 114 personen kosteloos aan te bieden. 

In totaal werden 510 abnormale bevindingen 
ge~eld : gemiddeld 4,8 per man en 5,4 per vrouw. 
De meeste wal'en uiremard vain gering medtisch 
belang. Wanneer vetzucht, slecht gebit, benigne 
huidaandoeningen, orrhopedische afwijkingen en 
varices niet werden meegeteld, bleken onder de 
200 rest:erende afwijkingen slechts 36 tevoren aan 
de huisarts bekend te zijn. 

Met ongeV'eer eenderde van de 200 afwijkingen 
moeten de onderzochten weI op de hoogte zijn ge
weest, zoals bijvoorbeeld een man meteen grote 
hydrocele. Er werden onder andere vijf gevallen 
van hypochrome anemie bij de vrouwen ontdekt, 
terwijl vijfmaal een teV'oren onbekende hyperten
sie werd gevonden. In totaal wel'den achttien gy
na,ecologische afwijkingen geconstateerd, waarbij 
voor dl1ie patienteneen operatie noodzakelijk was. 
Het grebruik van 'een 'vragenlijst tijdens het onder
nodk met vragen over j'eugd, opvoeding, school, 
bewep en gezin bleek in vele gevallen een belang
rij'ke aanvulling te geven van de ongeordende ge
gevens welke de huisarts op psycho~sociaal gebied 
van deze mensen bezat. 

Als derde met'hode om chronische ziekten op te 
sporen, werdrenslotreeen mul'tiple screening, ge-

koppeld aan het door Goutudo georganiseerde be
volkingsonderzoek Dp tuberculose, uitgevoerd. In 
vier dagen werd in het Groene Kmisgebouw bij 
1 729 personen - 80 pro cent van de bevol'king 
van Stolwijk boven 15 jaar - een rontgenfoto van 
de thorax gemaakt, lengte en gewicht bepaald, tJer
wijl tevens de bloeddruk en het hemoglobinege
halte werden gemeten. Met de hulp van zeven ex
tra hulpkrachten kon dit bij 60 persDnen per um 
plaatsvinden. Deeigen huisarts maakte direct ter 
plaatse afspraken voor nader onderzoek, wanneer 
de uitslagen der tests daartoe aanleiding gaven. 

Er werd veel vetzucht gevonden; 52 procent 
van de vrouwen en 26 procent van de mannen 
had den meer dan tien procent overgewicht. Hy
pertensie werd vaak gevDnden, maar slechts drie 
ernstige gevallen (bloeddruk hoger dan 200/120 
mm Hg) bleken tevoren onbekend te zijn. Anemie 
werd vooral bij vrouwen vaak geconstateerd. 
Meer dan tien procent van hen bleek geen opti
maal hemoglobinegehalte te bezjitten (ijzergebreks
anemie).Deze multiple screening bleekeen rela
tief goedkope methode - destijds f 1,04 per per
soon - die de huisarts weinig tijd kost en hem 
vee! nuttige informatie verschaft. 

Toch bleek verreweg het grootste aantal van 
aIle door de drie methoden ontdekte gevallen van 
chronische ziekten, patienten te betreffen die in 
het voorafgaande jaar contact met hun huisarts 
hadden gehad. In 1960 moest ik derhalve conclu
deren, dat van de methoden die de huisarts ter 
beschikk'ing staan om verborgen chronische ziek
ten op l'e sporenen die door mij werden gevolgd, 
de meest efficiente en meest natuurlijke een goed 
onderzoek is van hen, d~e hem raadplegen, perio
diek aangevuld met een onderzoek naar afwijkin
gen welke men meestal bij preventief onderzoek 
vindt. Aldus kan men trachten een apart georga
niseerd periodiek geneeskundig 'Onderzoek over
bodig te maken. 

Als peJ1iodieke extra onderzoekingen bevalen wij 
op grond van de resultaten van het onderzoek on
der andere aan: een hemoglobinebepaling, vooral 
bij vrouwen 'hen eden de 50 jaar; een onderzoek 
van de urine, anderhalf uur naeen maaltijd ge
loosd; vaginaal onderzoek omstreeks het 45ste 
jaar en bloeddrukmet:ing boven de 40 jaar. 

Bovendien leek het gewenst om aan het zeer 
frequentvoorkomen van vetzucht en de slechte 
toestand van de g<,bitten de nDdige consequenties 
te ve1"binden. 

Drie jaar later waren wij met medewerking van 
T.N.O. in staat om opnieuw een multiple scree
ning te organiseren. N u nam 85 procent van de 
Sl'olwijbe bevolking boven de 15 jaar era an deel. 
De "testbatterij" bestond thans uit bepaling van 
len:gte, gewicht, bloeddruk, hemDglobinegehalte, 
visus, onderzoek van de urine (albumen en glu
cose) en een gebitsonderzoek. De multiple scree
ning yond ook nu weer in het Groene Kruisge
bouw plaats. Dank zij de medewerking van acht
tien hulpkrachten konden weer zestig pers'Onen per 
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uur worden "gesorteerd". Bijeenop iedere vijf 
dee1nemers bJeek een nader onderzoek aangewe
zen. De resultaten zijn samengevat in tabel3. 

Tabel 3. Multiple screening Stolwijk 1962. Aantal 
onderzochten 1 884 (85 procent van de bevolking 
boven 15 jaar). 

Aard aandoeningen 

AIle afwijkingen .... 

Verlaagd hemoglo
binegehalte: 

vrouw minder dan 
12 gram pro cent; 
mannen minder dan 
13 gram pro cent .... 

Verhoogde bloed
druk: meer dan 
160/100 mm Hg .... 

Visusafwijkingen: 
vis us 2 ogentest 
minder dan 3/5 .... . 

Glucosurie ........ . 

Albuminurie ...... . 

20 

6,7 

4,1 

4,8 

1,2 

3,1 

14,6 10,7 

4,6 4,6 

3,3 3,2 

4,1 2,4 

0,9 0,3 

1,7 0,3 

In Schoonhoven, waar twee huisartsen zijn ge
vestigd en dat 10 km van Stolwijk ligt verwijderd, 
werd een week latereen identiek sorteringsonder
zoek georganiseerd. Hierbij werden meer nieuwe 
patienten met diabetes, maar veel minder patien
ten met anemie ontdekt. Dit laatste is tot nu toe 
onverklaard. Plaatsdijk kunnen de resultaten van 
een screening dus sterk uiteenlopen, ook als men 
dezelfde norm en - 'een zeer belangrijk punt bij 
een screening! - hanteert. Ook bleek de toestand 
van de gebitten in Schoonhoven veel beter dan in 
Stolwifk. 

Door middel van een anonieme enquete had
den de gescreende person en gelegenheid hun op
en aanmerkingen omtrent de toegepaste werkwijze 
te geven. 74 procent van de onderzochten beant
woordde de tien vragen; 97 pro cent daarvan in 
~eer positieve zin. 

Weer drie jaar later konden wij, nu in samen
werking met de Nederlandse Hartstichting, het 
Nederlands Instituut van Praeventieve Genees
kunde T.N.O., Goutudo en het Nederlands Huis
arts en Instituttt een derde multiple screening or
ganiseren. Hierbij werden niet zoals drie jaar te
voren de gebitten en ed visus onderzocht. In 
plaats daarvan werden aan de testreeks een bepa
ling van de vitalecapaciteit en van de "peak flow" 

toegevoegd. Bovendien kreeg ieder thuis een 
anamnesevtagenlijst met 48 vragen in te vuIlen; 
deze lijst werd tijdens het onderzoek gecontro
Ieerd. Vanaf de Ieeftijd van dertig jaar yond bo
vendien een hartonderzoek door de cardioloog 
plaats, terwij,l een elektrocardiogram met dertien 
afleidingen werd vervaardigd, dat door de cardio
loog werd beoordeeld. Twaalf cardiologen en 
twaalf elektrocardiografisten werkten daartoe een 
week lang in het Verenigingsgebouw in Stolwijk, 
waar in de gymnastiekzaal achttien onderzoekka
mertjes waren gebouwd. Met de medewerking van 
nog vijftien andere hulpkrachten, onder wie twee 
arts en die de bloeddruk in zittende houding op
maten, konden 60 personen per uur worden onder
zoeht. Daarna werden door de huisarts de resul
taten beoordeelden zo nodig werden afspraken 
voor nader onderzoek gemaakt. 

In totaal werd 90 procent van de bevolking bo
yen de vijftien jaar in een week onderzocht: 1134 
mannen en 1 085 vrouwen. De resultaten zijn nog 
niet officieel gepubliceerd, maar aan een voorlo
pig rapport "Prevalence of isehaemie heartdisease 
iin a Dutch rural community" van Groustra mocht 
het volgende worden ontleend, dat voor ons spe
ciaal van belang is. 

Opnieuw werden vele gevallen van anemie ge
eonstateerd, ondanks het feit dat sinds heteerste 
onderzoek ruimschoots ijzer was voorgeschreven 
(onder andere aan aIle zwangeren). De bepaIing 
geschiedde met dezelfde opnieuw geijkte EEL fo
to-elektrische colorimeter, waarbij in geval van 
mogelijke anemie (mannen beneden 13 grampro
cent, vrouwen beneden 12 gram pro cent) meteen 
een tweede bepaling werd gedaan om eventuele 
fouten (onvoldoende gedroogde pipet) uit te slui
ten. 

In figuur 1 en tabel 4 zijn de verschillende he
moglobinewaarden, verdeeld over de beide ge
slachten weergegeven, zoals deze bij de screening 
in november 1965 werden gevonden. 

In tabel 5 worden de lliitkomsten (per 2 gram
procent hemoglobine) tussen mei '62 en november 
'65 bij mannen en vrouwen vergeleken. 

In figuur 2 worden de hemoglO'binegehalten in 
relatie tot leeftijd en geslacht weergegeven zoals 
deze in mei 1962 in Stolwijk werden gevonden. 

Wij zullen ons thans beperken tot enkele car
diovasculaire aandoeningen die voor de huisarts 
van groot belang zijn: hartinrarct, angina pectoris 
en hypertensie. 

Het v66rkomen van deze aandoeningen was 
juist enkele maanden voor het bevolkingsonder
zoek - door het Nederlands Huisartsen-Instituut 
en door de Commissie Wetenschappelijk Onder
zoek (C.W.O.) georganiseerd - bepaald, door ge
durende drie maanden in 50 huisartspraktijken aIle 
hart- en vaataandoeningen te tellen waarmede de 
huisartsen in deze per-iode werden geconfronteerd 
(Ekker en De Waard). Het onderzoek was verge-
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lijkbaar met het Engelse zogenaamde Logan on
derzoek, waarbij echter een jaar lang werd geteld. 

Hartinfarct. Wij beperken ons hierbij tot de 40-
tot 65-jarigen, eoo groep van 422 mannen en 412 
vrouwen. In de voorafgaande drie maanden had ik 
daarin tijdens het N.H.I.-onderzoek zes mannen en 
een vrouw met een hartinfarct aangetroffen, allen 

Figuur 1. Verdeling hemoglobinegehalten per gram
procent hemoglobine bij 1 134 mannen en 1 084 
vrouwen boven 15 jaar in november 1965 in 
Stolwijk. 
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Tabel 4. Hemoglobinegehalten per gramprocent in 
percentages van de bevolking van Stolwijk boven 
15 jaar in november 1965. Dit betreft 90 procent 
van deze bevolkingsgroep [1 134 mann en en 1 084 
vrouwen}. 

Hemoglobinegehalte Percentages Percentages 
in gramprocent mannen vrouwen 

< 10 ........... 0,2 0,8 
10,0 - 10,9 0,4 3,5 
11,0 - 11,9 ....... 1,8 12 
12,0 - 12,9 . . ..... 6 36,5 
13,0 - 13,9 ....... 25,3 32,4 
14,0 - 14,9 ....... 37,4 12,4 
15,0 - 15,9 ... .. .. 24,1 2,3 
16,0 - 16,9 ....... 2,9 0,1 
17,0 - 17,9 ...... , 0,8 0,1 
18,0 - 18,9 ....... 0,1 0,1 
19,0 - 19,9 ....... 0,4 0,4 

bekende patienten. Bij de screening werden bij de 
mannen tien zekere hartinfarcten aan het licht ge
bracht, bij de vrouwen geen enkele. Het bleek nu, 
dat genoemde tien hartinfarcten reeds ,als zodanig 
aan de huisarts bekend waren. Zij waren aIleen in 
de drie telmaanden slechts gedeeltelijk onder diens 
hehande1ing geweest (deantistollingsbehandeling 
werd toen nog door de specialist geregeld). Van de 
zes mannen die bijde N.H.I.-telling in drie maan
den waren geregistreerd, bleken bij de screening 
twee te zijn gemist, evenals genoemde vrouw met 
het hartinfarct die als lijdende aan angina pectoris 

Tabel 5. Vergelijking tussen de hemoglobinegehal
ten die in mei 1962 en in november 1965 bij de 
screening werden gevonden per 2 gramprocent he
moglobine. 

Hemoglobine 
gramprocent 

< 8 ..... . . 
8,0 - 9,9 

10,0 - 11,9 
12,0 - 13,9 
14,0 - 15,9 
16,0 - 17,9 
;> 18 ..... 

Aantal onder
zochten . . .. 

0,4 
1,7 

29,9 
57,4 
10,2 
0,4 

943 

0,2 
2,3 

31,4 
61,6 
3,8 

0,5 

1134 

1,6 
10,9 
64,6 
22,6 

0,5 

945 

0,8 
15,5 
68,7 
14,7 
0,2 

0,2 

1084 

Figuur 2. Gemiddelde hemoglobinegehalten in 
gramprocent per leeftijdsklasse bij 945 vrouwen en 
943 mannen in Stolwijk mei 1962. 
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bij de screen~ng was geregiSitreerd, maar die vijf jaar 
tevoren een zeker hartinfarct had doorgemaakt. 

Er werden bij de screening in deze leeftijdsklasse 
dus geen zogenaamde stille hartinfarcten opge
spoord. Ondanks het gebruik van een 48 vragen 
teIlende anamnesdijst, een elektrocardiogram en 
een cardiologisch onderzoek door een specialist, 
werden in deze leeftijdsgroep geen voor de huis
arts orrbekende gevaHen van hartinfarct aan het 
licht gebracht, terwiji drie werden gemist die hem 
wel hekend waren. Het belang van het maken . van 
een elektrocardiogram bij bevolkingsonderzoek ligt 
dus vooral in het fert dat het op dat moment ver
vaardigde e1ektrocardiogram bij latere caJ1diovascu
bire klachten zeer nuttig kan zijn als vergelijkings
document. 

In de toekomst kunnen card~ologische aandoe
ningen, blijkens ooze el1varingen na 1965, eerder 
en met ,een grotere mate van zekerheid worden ge
diagnostiseerd wanneer een dergelijk document 
aanwezig is. Wanneer de telperiode geen drie 
maanden maar een jaar had gedumd, zouden elf 
infarcten bij mannen en een bij een vrouw zijn ge
registreerd (tabel 6). 

T abel 6. Aantal patienten met hartinfarct volgens 
de verschillende onderzoekingen bi; 422 mann en en 
412 vrouwen van 40 tot 65 jaar in Stolwijk in no
vember 1965. 

Onderzoekmethode 

Drie maanden relIen (N.H.I.) 
Een jaar teIlen (C.M.R.) ...... . 
Screening 1965 ............. . 
Aan huisarts bekend ........ . 

MannenVrollwen 

6 
11 
10 
12 

1 
1 
o 
1 

De "prevalence" cijfers volgens Ekker en De 
Waard zuIlen dus in feite hoger liggen. Deze zuIlen 
dan mogelijk niet veel verschiIlen van de overeen
komstige aantaIlen die in Engeland worden opge
geven. 

Angina pectoris. Hier is de s~tuatie anders. Deze 
aandoening bleek in Stolwijk bij het bevolk<ingson
derzoek ,in de leeftijdsgroep 40 tot 65 jaar (422 
mannen, 412 vrouwen) toenemend met de leeftijd 
bij drie tot negen procent voor te komen, zowel 
bij mannen als bij vrouwen. Bij Vl'ouwen was aan
vankelijk op grond van het anamneseformulier en 
het elektrocardiogram veel vaker angina pectoris 
geregistr'eerd, gmtendeels ten onrechte, zoals bleek 
bij ver:gelijk]ng met de gegevens welke de huisarts 
bezat. Pijnen, onder andere tengevolge van pleuri
tis, pneumonie en mamma-amputallie waren bij de 
bewerking van de screeningsresultaten aanvanke
lijk ten onrechte aan angina pectorisJ1oegeschre
yen. 

De bij de soreening geregistreerde gevallen 
- voorzover zij dus niet ,,'vals" positief waren -
bleken voor ongeveer de helft aan de huisarts be
kend te zijn. Daarvan was slechts een gedeelte tij
dens het onderzoek geregis.treerd, namelijk bij vier 

mannen en bij twee vrouwen, dus v,eel te welmg. 
Gedurende 1968 telden wij (de eenmanspraktijk 
was inmiddels een groepspra!k<tij:k van twee arts en 
geworden) in het kader van een onderzoek naar 
de t!Otale morbiditeit zoals de huisarts die ziet, tien 
mannen en vijftien vrouwenin dez,e leeftijdsgroep, 
hetgeen bijna drie procent is. 

Bij haar onderzoek dat in dezelfde periode op 
Haagse ministeries werd gedaan, yond M. K. de 
Soto-Har:tgrink, die ook aan het Stolwijkse onder
zoek meewerkte, bij mim 1 800 mannenen 700 
vrouwen in de leeftijdsgroep van 40 tot 65 jaar 
twee procent 'hartinfarcten bij mannen en 0,5 pro
cent bij 'vrouwen. Voor angina pectoris weJ1d voor 
mannen en v1rouwen, toenemend met de leeftijd, 
evenals in Stolwijk drie tot negen procent gevon
den. 

Urt het feit dat slechts de helft van het aantal 
bij de screening ontdekne gevallen van angina pec
toris aan de huisarts bekend was, kan deze voo[
alsnog concluderen dat hij zijn patienten in deze 
leeftijdsgroep vak<er op deze aandoening gerichte 
vragen moet stdIen,eventJueel met behulp van een 
schriftelijke anamnesevragenlijst. 

Hypertensie. Het blijkt bijzonder moei:lijk aan te 
geven wat een normale en wait een verhoogde 
bloeddruik is. De bloeddruk is onder andere a£han
kelijk van de leeftijd, het ges!lacht, het moment van 
de dag, de omstandigheden, het gebruik van medi
camenJ1en, de omtrek van de 'bovenarm, de breedte 
van de gebruikte mancheten de ihouding (liggend 
of zittend) van de patien!t tijdens de meting. Zo 
bleek in Stolwijk bij het bevolkingsonderzoek bij 
175 Stolwijkse mannen, 50 tot 59 jaar oud, de ge
middelde systolische bloeddruk zittend 140,4 en 
liggend 144,4 mm Hg te zijn. Bij de gemiddelde 
diast'Olische druk was het ver,schil nog groter: 78,3 
mm Hg zlittend en 86,7 mm Hg liggend, door art
sen respectievelijk cardiologen gemeten (Groustra). 
Wanneer men de bloeddruk liggend meet kan dit 
- mede afhankelijik van de grenswaarde welke men 
hanteert -een verdubbding van 'het aanltal oor
spronkelijk gevonden patienten met 'hypertensie be
l'ekenen, heugeen ook uit tabel 7en 8 blijkt. 

Met behulp van de screening worden meer men
sen met verhoogde bloeddruk ontdekt dan de huis
ar:ts onder oontrole heeft. De bloeddrukwaarden 
van de drie soreeningsonderzoekingen staan op de 
N.H.G.-werkkaart geregistJ1eerd, evenals de andere 
bij de screening veJ1kregen gegev'ens. Hiervoor is 
een aparte plaats gereserveerd. Wij hebben daarvan 
dagelijks bijzonder veel plezier. 

El1nstige gevallen van hypertensie die niet reeds 
bekend waren, zijn bij de screening nret aan het 
licht gekomen; bij de eel1ste screening waren het 
slechts drie, bij de tweede en derde geen. Het op
metenvan de bloeddruk bij eenscreening lijkt dus 
maar van beperkte waarde, omdat lichte gevallen 
bij controle onder meer notmale omstandigheden 
vaak niet te reproduceren zijn. P<JItienten met een 
emstJige hypertensie blijken later vaak of slechts ge-
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l1inge verlhogingen ne 'hebben of zij waren reeds be
kend en onder behande1ing. 

Secundaire preventie gaat uit van de gedadhte 
dat 'vroege diagnostiek gevolgd door een adequate 
behandeling, tot een bete,re prognose aanleiding 
geeft. Di,t nu is lang niet altijd het geval. Laten wij 
ons tot enkele belangrijke ziekten, waarmede wij 
enige eigenervadng helbben, beper~en. 

Diabetes mellitus. De meeste nlieuw ontdek!t:e ge
vallen waren slechts 'van een Lichte gtaad; meestal 
was slechts een dieet en behandding van de vaak 
aanwezige vetzucht V'oldoende. Enkele patienten 
met prediahetes 'hebben in de loop der i'aren dia
betes gehegen. Men mag goede hoop 'hebben dat 
men door diabetes vroegtijdig op t:e sporen en te 
belharrlde1en,effectieve secundaire pl'eventie bedrijft. 
Uit de kleine aantal1en in ons onderzoek kan daar
van echter niers bIijken. 

Urineweginfecties. AIle nieuw ontdekte gevallen 
konden tot genemng worden gebracht. Een onbe
kend aantal van deze infecties zon spontaan heb
ben kunnen gene~en, maar aan het nut van deze 
vroege diagnostiek en <belhandeling kan men toch 
moeilijk twijfelen. 

Vetzucht. Her opsporen hiervan iseenvoudig, de 
behandeling ervan is 'ecnter moeiIijk, hoe nuttig het 
ook voor de patient kan zijn. 

IJzergebreksanemie. De behandeling van deze zo 

Tabel 7. Hypertensie in percentages van de onder
zochte groep in 1965. Bloeddrukwaarden hoger of 
gelijk aan 170/110 of 180/100 mm Hg. 

Leeftijd 30-64 30·64 40-64 40-64 
Geslacht Man Vrouw Man Vrouw 
Aantal 634 608 422 412 

Hypert:ensie 1Jit!)end 
percentages . . ....... 3,3 10,5 4,3 14,3 
Hypertensie Iiggend 
percentages . . . . . . ... 9,8 18,5 12,3 25,3 

Tabel 8. Hypertensie (bloeddrukwaarden hoger of 
gelijk aan 170/110 of 180/100 mm Hg) in de leef
tijdsgroep 40 tot 65 jaar in percentages van die 
groep bi; mannen en vrouwen bi; verschillende on
derzoekingen. 

Onderzoekingen 

Drlie maanden tellen, Stolwijk ... 
Drie maanden teHen, 50 artsen .. 
Screening Stolwijk, zittend ... . . . 
SCl'eening Stolwijk, liggend .. .. . 
Den Haag, Iiggend * . . ........ . 

* Onderzoek de Soto-Hartgrink. 

s:: 
II) 

s:: s:: 
'" ::E 

1 
2,5 
4,3 

12,3 
10,9 

s:: 
II) 

~ 
::l 
o ... 
> 
7,5 
7,3 

14,3 
25,3 

7,3 

frequent voorllmmende aandoening lis meestal een
voudig; men zou eLit positieve gezondheidszollg 
kunnen noemen. In dit ve11band wil ik nog eens 
wijzen op het feit dat bij de door het Roode Kruis 
georganiseerde zogenaamde piasmacampagnes in 
het aIgemeen tevoren geen hemogIobinebepaling 
wordt verliicht, waardoor hij virf tot tien procent 
van de dono res ten onrec'hte bIoed wo:rdt iafgeno
men! Deze percentages werden door ons in zes 
pIaatsen ,in het distl1ict Schoonhoven gedurende 
twee jaren gev:onden,toen wij dez;e bepaIing weI 
deden. Van vrouwen met waatden heneden 12 
gramprooent en van mannen met waarden beneden 
13 gramprocent werd geen bloed afgenomen; een 
en ander werd 'aan de huisartsen dootgegeven. 

Carcinoom. Geen grote verwachtingen mag men 
hebben ten aanzien van het nut van vroege dia
gnostielk bij eenaantaI carcinoomloka:Iisaties. De 
d6e bij de screening met de hemogI'Ohinebepaling 
ontdekte gevallen van maagcardnoom bIeken in
operabel, terwijI het - ook tengevoJge van de ane
mie onltdekte - kIeine coloncarc1inoom al in de le
ver bleek te zijn gemetastaseerd. DeZle patiente 
overleed na de operatie. £en gunstige lIiitzondering 
vormt het cervixcarcinoom, waarmede onder an
dere Brii1h:J (Bruhl en De Bourgraaf) zeer gunstige 
ervaringen heeft. Een groot gedeelte van zijn prak
tijk behoort echter tot de 7Jogenaamde ,,'high risk" 
groep voorcervixcarcinoom. Hij kon het maken 
van cervixuitstrijken in de normale pra'ktijkvoering 
inpassen, zoaIs wij dat [IU ook 'het laatste jaar 
doen. Een bezwaar Vlinden wij daarbij wel de, on
danks een zo geruststellend mogelijke uitleg bij 
het vervaardigen van de uitstrijk, somsoptredende 
angst en 'OngerustJheid totdat de uitslag binnen is. 
Dit nadeel van preventief ondermek hebben wij Ibij 
aIle andere methoden van preventief onderzoek 
niet of nauweIijks ontmoet, 'hoewel helt door vele 
collegae op theoretische gronden wei wordt aan
gevoerd. 

"Ischaemic heart disease" (l.H.D.). Ten aarrzien 
van deze aandoening is het nut vanvroege dia
gnostiek in bepevkte mate aanwezig. Als maatrege
len komen dieet, ver;mageren, meer lichaamsbewe
ging, minder roken en eventueel behandeling met 
aniticO'aguIantiain aanmerlcing. Vroegtijdige op
sporing van 'hartinfarcten dooreen screening is in 
Stolwijk bij 40- to.t 65-jarigen niet mogelijk geble
ken; bij angina pectJoris bIeek dit weI het geval. 
Een betrekkelijk klein aantal van .de op deZle wijze 
ontdekte patielliten met hypertenste v'ergt naar het 
oordeeI van de huisarts controleen zo nodig be
handeling, waardoor mogelijke complicaties kun
nen worden voorkomen of althans naar een later 
tijdstip kunnen worden versc:hoven. 

Van de door de cardiologen bij de screening ge
diagnostiseer.de vitia war,en - naar sdhatting
slechts de helft tevoren aan de huisarts hekend. 

Bijeen 40-jarige man met een mitra,1is viltium 
werd verzuimd een profyIaxe in te srenen; hij 
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kreeg twee j'aar later een endocarditis lenta, waar
van het eers,t:e verschijnsel een acuut optredende 
blindheid van een oog was !tengeviOlge van een em
boliein de anteriacentralis retinae. 

Er werden bij het bevolkingsonderzoek geen 'Vi
tia ontdekt die inmiddels totoperat1eve behande
ling hebben aanleiding gegeven. 

Bespreking. Hoe kan de huisarts zo min moge
lijk over het hoofd zien bij al de tot zijn praktijk 
behorende mensen? Op deze vraag werd getracht 
een antwoord te geven door middel van een aallltal 
sorteringsonderzoekingen en een ongericht preven
tief onderzoek. Het arrtwoord kaneenvoudig zijn, 
namelijk door de patienten wanneer zij hem con
suheren zo goed mogelijk te onderzoeken. Dit be
hoeft en kan natuurlijk geen "volledig" 'Onderzoek 
zijn, al zal dilt bij een speciale indicatiesiOms nood
zakelijk zijn. Het lOp de klacht gerichte onderzoek 
zou periodiek moeten worden uitgebreid naar af
wijkingen welke men bij dergelijke patienten bij 
preventief onderzoek vaak vindt. 

Dezein 1960 getrokken conclusie geLdt nog 
steeds, zij staat nu als surveillance bekend. Hierbij 
beperkt de huisarts zich niet tot de aotuele klacht 
van de patient. Hij zal periodiek een aantal onder
zoekingen inlassen die bij het screeningsonderzoek 
nuttig zijn gebleken, zoals een hemoglobinebepa
ling en een onderzoek van de belaste urine op ei
wit en suiker. Hieraan dient de cervixuit:strijk te 
worden toegevoegd - vaoral bij die vrouwen die 
tot de "high risk" groep behoren - en een onder
zoek naar de aanwezigheid van angina pectoris. 
Fuldauer wijst in diJt verb and onder andere op het 
belang van het onderzoek op huidcarciniOomen 
van het gdhoor bij hej'aal1den. 

De anamnesevragenlijst dient in dit verb and ook 
nog te worden genoemd. Door Bergsma is deze aIs 
screeningsmiddel met succes gehruikt, waarbij het 
ook goed mogelijk bleek om vragen op psycho-so
ciaal gebied in te lassen, waardoor mensen met 
problemen op deze gebieden kunnen wiOrden ge
signaleerd. Voorts kan worden gedacht aan een 
be paling van de visus en van het gehoor, het ver
vaardigen van een elektrocardiogram, het bepalen 
van cholesteriOl, ureumen urinezuur en mogeliik 
van de oogdruk bij ouderen. Zij die gedurende 
een bepaalde tijd geen contact met hun huisarts 
hadden of bij wie een dergeliikextra onderzoek 
niet mogeliik was, zouden moeten worden iOpge
roepen. Zodoende kan men trachten apart georga
niseerd pel1iodiek geneeskundig onderzoek overbo
dig te maken. 

Het nuttige rendement van deze 'extJra onderzoe
kingen kan sterk worden verhoogd wanneer reke
ning wordt gehouden met zogenaamde "high risk" 
groepen. In een del1geliike groep, welke men kan 
definieren met kenmerken als leeftijd, geslacht, be
roep, chronisChe afwijkingen, aantal kin deren, ge
WiOontes en familliair viOorkomende aandoeningen, 

is per definitie een hoger rendement mogelijk. Een 
bij het cardiologisch bevolkingsonderzoek in Stol
wijk door GriOustra gesignaleerde risioogroep voor 
I.H.D., wordt bijvoorbeeld door ,de menSien met 
gluciOsurie gevormd. Vijf pro cent van de iOnder
zochten in 1965 vertoonde dit verschijnsel, maar 
twintig procent 'van aIle ontdekte gevallen van 
I.H.D. behoordetot deze groep van 'vijf procent. 

Het lijkt dus viOoral van belang dat wij onze 
kennis omtrent risicogroepen verdiepen en uitbrei
den om zo verantwoord mogelijk extra anderzoe
kingen te verrichten of deze te laten vernichten. De 
hiervoor benodigde hulpkraChten kunnen in de 
eigen praktijk of in de groepspraktijik werkzaam 
zijn iOf in grotere plaatsenineen speciaal daartoe 
uitgerust huisartsenlaboratorium. De door de huis
arts gewenste periodieke onderzoekingen zouden 
dan opeen aparte kaart, die past achter de N.H.G.
werkkaart, kunnen worden geregistreerd. 

Deze surveillance van l1isicogroepen zou men 
anticiperende geneeskunde kunnen noemen. Een 
dergelijk onderzoek past beter in het niOrmale werk 
van de huisarts dan het bevolkingsonderzoek. De 
mogelijkheid van dit hatste hangt bovendien sterk 
af van de lokale situatie. Men kan verwachten dat 
door surveillance van riSlicogroepen de huisarts op
timaal secundair preventief werkzaam zal kunnen 

Summary. Detection of chronic diseases in general prac
tice. Possibilities of secondary prevention. A number of 
methods of detecting chronic diseases were tested in Stolwijk 
general practice over a 10-year period. The study involved 
"complete" preventive medical examination besides "screen
ing" and "multiple screening". A multiple screening was 
organzed three times at three-year intervals. The last 
screening included a cardiological survey which covered 
some 90 per cent of the population over age 15. 

The conclusion is that, of the possibilities examined as 
available to the general practitioner for detection of conceal
ed chronic diseases, the method of choice is a thorough 
examination of those who consult him, provided he makes 
use of this opportunity for surveillance of high-risk groups. 
This anticipating medicine will ensure optimal secondary 
prevention. 
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