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Inleiding. Een anamnese-vragenIijst kan men
voor verschillende doeleinden gebruiken. Bremer
en Brouwer stelden een Iijst samen die in de huis
artspraktijk in de curatieve sfeer bruikbaar is. Deze
Iijst bevat 186 vragen, die voor een deel zijn ont
leend aan de Cornell Medical Index Health Ques
tionnaire (C.M.I.) met 195 vragen.

In het kader van een preventief geneeskundig
onderzoek door de huisarts, rnaakte een werk
groep van Toegepast-Natuurwetenschappelijk On
derzoek (T.N .O.) gebruik van een 65 vragen tel
lende anamneselijst (Beek), die tevoren door de te
onderzoeken personen werd ingevuld; het ging
hierbij om een modificatie van een lijst gebruikt
door Philips Gezondheidsdienst.

Bergsma, die bij dit T.N.O.-onderzoek was ge
troffen door het grote percentage aandoeningen
dat aIleen door de anamnese aan het Iicht kwam
(46,5), bewees dat het mogeIijk is om met een
anamnese-vragenlijst mensen die een nader onder
zoek behoeven, te scheiden van hen bij wie dit
niet zo noodzakeIijk is.

De grote tijdsbesparing voor de arts dankzij het
gebruik van dergelijke Iijsten vormt een belangrijk
voordeel. Dit geldt in het bijzonder bij een meer
voudig sorteringsonderzoek, waarbij men ernaar
streeft in korte tijd een groot aantal mensen te
"onderzoeken" om te beslissen of zij weI dan niet
nader dienen te worden onderzocht.

Motivering. Bij het vierde bevolkingsonderzoek

Samenvatting. Bij het vierde bevolkingsonder
zoek in Stolwijk, een meervoudig sorteringsonder
zoek, waaraan 90 procent van de totale bevolking
vanaf 15 jaar dee!nam (1300 mannen en 1307
vrouwen), werd van een vragenlijst met 31 vragen
gebruik gemaakr.

Er wordt verslag uitgebracht over enke!e prak
tische aspecten betreffende het gebruik van de
vragenlijst en het voorkomen van een tiental mo
gelijke risicofactoren, zoals deze door de dee!
nemers werden opgegeven, of - in her geval van
vetzucht - bij hen werd gemeten.

Het is de bedoeling in het kader van de anti
ciperende geneeskunde van deze opgave van mo
ge!ijke risicofactoren gebruik te maken bij de
vroege opsporing van een aantal chronische ziek
ten tijdens de normale praktijkvoering (surveillan
ce van risicogroepen) .

Door vergelijking met de gegevens, verkregen
met de continue morbiditeitsregistratie in de
groepspraktijk , bleek dar de door de dee!nemers
verstrekte retrospectieve gegevens met reserve die
nen re worden beoordee!d.

in Stolwijk hadden wij met onze vragenlijst het
volgende vierledige doel.

1 Bij een zo groot mogelijk aantal van onze pa
tienten risicofactoren te registreren, passend in
het kader van onze surveillance van risicogroe
pen.

2 Met behulp van daarop gerichte vragen patien-
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Tabel 1. De hulp die bii het completeren van de
antwoorden op de uragenlijst nodig was per leef
tiidsklasse in percentages.

Deelneming. Van alle vragenlijsten van de ge
hele Stolwijkse populatie vanaf 15 j aar b'eek 90
procent te kunnen worden bewerkt (2 607 lijsten:
1300 van mannen en 1 307 van vrouwen).

De vragen 1 tot en met 10 zijn gericht op de te
registreren risicofactoren; de vragen 11 tor en met
26 op de actuele klachten (uitgezonderd de vragen
19/20 en 21). De overige vragen betroffen praktijk
analytische gegevens. Vraag 31 betrof de religie
volgens een indeling zoals deze in ons dorp voor
kornt.

De controle. Tijdens de onderzoekweek hadden
wij de hulp van twee medische studenten die de
vragenlijsten op volledigheid controleerden en de
mens en zo nodig hielpen bij het completeren van
de antwoorden. Zij konden het tempo van 80 per
sonen per WJr goed biihouden.

Van de 2591 op dit punt bewerkte vragenlijsten
bleek bij 1 889 geen hulp te zijn verleend; bij 702
dus weI. Indien men deze beide categorieen elk op
100 procent srelt blijkt de leeftijdsverdeling als
volgt (tabel l ).

Het waren dus vooral de ouderen die meer hulp
nodig bleken te hebben. Meer gedetailleerde gege
yens hierover zijn te vinden in tabel 2.

12
31
33
24

Wei hulp

24
43
23
10

Geen hulp
Leeftijdsklassen
(in jaren)

15-25 .
25-45 .
45-65 .
Ouder dan 65 .

De uitkomsten van het eerste gedeelte. (Vragen
1 tot en met 10). De uitkomsten van het onderzoek
naar de aanwezigheid van mogelijke risicofactoren
zijn in tabel 3 weergegeven per sekse in percenta
ges. De risicofactor "veel te zwaar gewicht" heb
ben wij aan deze tabel toegevoegd. Tijdens het
onderzoek was deze factor door Van Wieringen
bepaald naar aanleiding van de meting van lengte
en gewicht en kniebreedte. Tevens zijn in deze
tabel vermeld welke chronische aandoeningen men
bij een bepaalde risicofactor kan denken.

In tabel 4 zijn tevens de percentages risicofactor
voor de gehele onderzochte populatie per sekse en
per vijfjaarsklasse voor elke vraag weergegeven.
Indien men een populatie preventief geneeskundig
wil gaan onderzoeken op bepaalde aandoeningen
naar aanleiding van de aanwezigheid van waar
schijnlijke risicofactoren, kan men met behulp van

De organisatie. Bruikbaarheid van de vragen
lijst voor ons doel (hantering tijdens een bevol
kingsonderzoek) hield in dat deze lijst niet te uit
gebreid mocht zijn. De vragen moesten voor ieder
een zo duidelijk mogelijk zijn gesteld. De keuze
antwoorden waren op een zodanige wijze voorge
drukt dat de antwoorden die nader onderzoek
noodzakelijk maakten ons snel zouden opvallen.
Hiervoor kon dan direct een afspraak worden ge
maakt in de gemiddeld anderhalve minuut welke
wij tijdens het bevolkingsonderzoek per onder
zochte beschikbaar hadden om de vragenlijst, de
uitslagen van lengte, gewicht en kniebreedtemetin
gen , van de hemoglobine-bepaling en van het uri
ne-onderzoek (Labstix) te beoordelen. Om ver
wisseling van de vragenlijst in een gezin te voor
komen werden deze aan de oproepkaarten voor
het tuberculose-onderzoek van Goutudo vastge
hecht. Deze papieren werden met een instructie
een week voor het onderzoek door de vijftig leden
van het Cornite Bevolkingsonderzoek Stolwijk
rhuis afgegeven .

De vragenlijst. Na onderling overleg werd ten
slotte een lijst met 31 vragen opgesteld (zie bijlage).

ten op te sporen met ons tevoren onbekende
klachten, om deze mensen vervolgens onder be
handeling te brengen in de hoop op een betere
prognose, passend in het kader van de zoge
naamde secundaire preventie.

3 De door de deelnemers tijdens het bevolkings
onderzoek verstrekte retrospectieve gegevens be
treffende huisartsenhulp en specialistenhulp te
vergelijken met die van onze continue morbidi
teitsregistratie om aldus een en ander vast te
kunnen stellen over de betronwbaarheid van
dergelijke retrospectieve gegevens.

4 Enkele nieuwe gegevens - over de godsdienst
en het gebruik van medicamenten - vast te leg
gen, opdat het mogelijk zou worden in vergelij
king met andere gegevens (leeftijd, geslacht, so
ciale klasse, al dan niet verzekerd, al dan niet
autochtoon), die reeds in onze mechanische ad
ministratie waren vastgelegd, informatie te ver
krijgen over het medisch sociale gedrag van be
paalde caregorieen.

Daarnaast was het gebruik van een anamnese
vragenlijst voor ons aantrekkelijk omdat wij nog
geen ervaring hadden met een vragenlijst die tege
lijkertijd op verschillende orgaansystemen is ge
richt. Bij het vorige bevolkingsonderzoek (1965)
was wel reeds gebruik gemaakt van een 48 vragen
tellende hart-vaatziekten-vragenlijst.

In dit artikel zal verslag worden uitgebracht om 
trent de zojuist vermelde punten 1 en 3.
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genoemde gegevens vaststellen war men ongeveer
aan werk kan verwachten.

Het gebruik. Van de bij het bevolkingsonder
zoek vastgelegde risicogegevens kan in principe op
drie manieren worden gebruik gemaakt,

1 Prospectief. Dit is mogelijk wanneer uit deze pa 
tientenpopulatie twee onderling geheel vergelijk
bare groepen worden geselecteerd die alleen ver
schillen door het al dan niet hebben van een
bepaalde risicofactor. Het is dan mogeli jk om
door bijvoorbeeld tien jaar lang de morbiditeirs-

en mortaliteitsgegevens van beide groepen te re
gist reren, vast te stellen waarin de lotgevallen
van beide groepen versc hillen. Toch zal men
zeer voorzich tig moeten zijn met het trekken
van conclusies aangezien eventueel optredende
verschillen niet aan de onderzochte risicofactor
behoeven te worden geweten, maar aan andere
niet-onderzochte factoren!

2 Degenen die een bepaalde risicofactor bezitten
kunnen worden opgeroepen voor een meer ge
richt preventief onderzoek. Vooral bij degenen
met een combinatie van risicofactoren (bijvoor
beeld glucosurie, hartinfarct in de familie, meer

T abel 2. De hulp die bij het completeren van de antwoorden op de vragenlijst nodig was per leettijds-
groep, per sekse en per aantal vragen.

To taa l
Totaal Geen Bij 1 tot 2 vragen

Bij 3 tot 5 Bij meer da n 5
Leeftijds- aantal

aantal hulp hulp nodig
vragen vragen

kla ssen deel-
Mannen Vrouw en Mannen Vrouwen Ma nnen Vrouwen

hulp nodig hulp nodig
nemers M V M V

15-25 .. . .. . . . . . 545 263 282 214 234 48 48 1 0 0 °25-45 . . . . . . .. .. 1032 525 507 426 391 95 112 1 3 3 1
45-65 . .. . .... . . 649 331 318 222 211 103 100 1 4 5 3
> 65 . ....... . . 365 168 197 92 99 66 89 2 2 8 7

Totaal .. .. . . . . . 2 59 1 1787 1304 954 935 312 349 5 9 16 11
Totaal in
procenten 74,1 71 ,7 24,2 26,7 0,4 0,7 1,2 0,8

Tabel3. De positieve antwoorden per vraag naar mogelijke risicofactoren per sekse in percentages van aI
le mannen en vrouwen die de vragen beantwoordden (1 300 mannen en 1 307 vrouwen).

Vragen (verkort)

1 Voor bloedarmoede behandeld ?

2 Glucosurie gehad?
3 Diabetes in familie?
4 Voor hypertensie behandeld?

5 Hartaanval in familie?

6 "Transient ischaemic attacks"
gehad?

7 Maagoperatie ondergaan?
8 Meer dan 20 sigaretten per dag?

9 Recidiverende urineweginfectie?
10 Meer dan 10 uur per dag zitten?

Sterk overgewicht

"' ~ "'~....,:::: ....,::::
" t:: •• E:::: .. ~

Aandoe ningen waartoe dee.J -0 ~ v~ c
:::: .... c:.> ::> .... "
t: g g. ... o· u risicofactor in verh oogde~ 0 0'" s: .... ; C s: .... mate aanle iding kan geven~~o. >~o.
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14,2 44 ,9 Ulcera, ontstekingen en tumoren van de
tractus digestivus en urogenitalis

4,4 3,4 Diabetes mellitus, coronaire aandoeningen
9,9 10,0 Diabetes mellitus
5,5 15,5 Decompensatio cordis; apoplexie;

nierinsufficientie
14,3 16,6 Angina pectoris, hartinfarct, familiaire

hypercholesterolemie
3,2 3,9 " T ransient ischaemic attacks"; hypertensie;

cor-lijden; trombosis cerebri
1,9 0,5 I] zergebreks-anemie; perni cieuze anemie

11,0 1,0 Chronische bronchitis; long carcinoom;
ischemische hartziekten

2,6 21,0 Chronische pyelonefritis; uremie
13,7 6,8 Hartinfarct, overige ischemische

hartaandoeningen

6,2 24,5 H ypertensie; decompensatio cordis; angina
pectoris; hartinfarct; arthrosis; diabetes
mellit us
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dan twintig sigaretten roken per dag en meer dan
tien uur zitten per dag) die elk afzonderlijk reeds
predisponeren voor eenzelfde ziekte is voor de
preventie van -een hartinfarct aerie mogelijk, zo
niet geboden.

3 Het is echter oak mogelijk tijdens de komende
spreekuurcontacten bij de patienten met een
waarschijnlijk verhoogd risico, - orndat .hij/zij
een of meer risicofactoren op zijn vragenlijst in
vulde - aanvullende extra, niet met de dan
aanwezige actuele klacht in verband staande,
onderzoekingen te doen . Dit is surveillance van
risicogroepen waarvoor een van ons (Van den
Dool) de term anticiperende geneeskunde in
voerde" ,

Door verbouwing, aantrekken van een laboran
te en aanschaf van apparatuur ligt het in de bedoe
ling volgens deze laatste methode in de toekomst
te kunnen gaan werken.

Het is duidelijk door voor mogelijkheid 3 te kie
zen, mogelijkheid 2 - het actief oproepen - voor
het overgrote deel van de patienten overbodig
wordt. Dit lijkt ons een groat voordeel, want her
actief oproepen in verband met de aanwezigheid
van risicofactoren zal gemakkelijk onrust en angst
bij de betrokken-mensen oproepen.

Het zal duidelijk zijn dat door extra aandacht te
schenken aan mensen met een waarschijnlijk ver-

'; Deze term bleek zeer tot onze voldoening door Huygen
in zijn voordracht voor de Boerhaave huisartsencursus
(februari '71) te zijn overgenomen.

hoogd risico en doo r hen eventueel te behandelen
(vermageren, hypertensie behandelen, cholesterol
arm dieet, trimmen etcetera) dat de resultaten van
een prospectief onderzoek - mogelijkheid 1 
worden beinvloed, dit valt althans te verwachten.

Voor gericht preventief geneeskundig onderzoek
als bevolkingsonderzoek of in het kader van sur
veillance door de huisarts lijkt de kennis van risi
cofactoren en risicogroepen van groat belang am
zinvol te kunnen selecteren zolang "volledig" pre
ventief geneeskundig onderzoek van "iedereen"
niet uitvoe rbaar is.

De betrouwbaarheid. In hoeverre zijn de uit
komsten zoals die in tabel 3 en 4 zijn vermeld, be
tro uwbaa r?

Het betreft hier met uitzondering van vraag 8
en 10 retrospectieve gegevens. AIleen het percen
tage sterk vetzuchtigen in tabel 3 kan als een
"hard fact" worden beschouwd.

Een aanwijzing hoe onbetrouwbaar retrospectie
ve gegevens kunnen zijn kan de beantwoording
van vraag 27 ons leren: "Bent U vanaf 1-1-69 tot
heden wel eens door Uw huisarts behandeld?" Van
de 1 379 personen die deze vraag met ja beant
woordden bleken 111 (8 procent) dit ten onrechte
te hebben gedaan, zoals uit vergelijking met onze
continue morbiditei tsregistratie bleek.

Van de 1222 die de vraag met neen beant
woordden bleken 425 (35 procent) ten onrechte
nee te hebben ingevuld. Dar meer dan viermaal zo
vaak ten onrechte neen werd geantwoord in ver-

Tabel4. De percentages mogelijke risicojactoren per sekse en per leeitijdsgroep per vraag.
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M V M V M V M V M V M V M V MV MV M V MV M V

15-20 . . . .. . .. 137 134 12 28 1 1 2 1 2 1 5 4 2 2 1 0 1 1 2 11 25 30 1 1
20-25 .. . . . ... 130 148 24 41 1 1 1 3 2 6 4 8 5 0 0 0 7 2 2 17 17 13 2 R
25-30 . . . .. .. . 154 137 10 59 1 3 10 7 4 5 3 6 1 2 0 0 18 2 1 14 22 4 7 16
30-35 . . . .. . . . 115 122 14 50 4 7 10 9 4 10 16 14 4 3 2 1 16 2 0 21 17 0 5 21
35-40 . . ... . .. 132 130 16 55 6 3 6 9 5 14 14 19 0 3 2 1 24 1 2 19 17 1 9 29
40-45 . . . . . . . . 128 120 9 48 3 6 8 10 7 9 11 25 2 6 2 0 20 1 2 20 13 2 17 45
45-50 . . . . . ... 99 91 12 50 4 2 8 14 13 11 16 23 5 4 2 0 11 0 3 26 7 0 7 45
50-55 . . . . . . . . 96 79 15 50 8 3 15 17 5 14 21 23 1 6 3 0 8 1 4 36 4 1 7 37
55-60 . . . . . . .. 82 73 13 56 7 3 16 18 13 29 20 18 9 4 6 0 6 0 6 16 6 3 12 32
60-65 . . . .. ... 79 76 19 53 8 5 22 20 11 24 17 25 3 7 3 1 5 0 5 40 6- 5 8 37
65-70 .. ... . . . 67 82 12 31 12 5 24 11 15 42 23 25 3 4 0 1 2 0 3 24 3 2 5 38
70-75 . . . . . . .. 47 54 6 19 4 9 6 9 13 39 18 30 2 9 9 2 0 2 2 23 0 4 5 32
Ouder dan 75 . 64 61 24 30 11 8 20 20 11 53 20 21 9 10 4 2 2 2 8 26 4 16 6 21

T otaal in
aantallen . . . . . 1300 1307 185 586 57 50 129 131 72 205 186 217 42 51 26 6 143 13 34 274 178 89 81 320

Totaal
in procenten . . 14,244,9 4,43,8 9,910,0 5,515,7 14,316,6 3,23,9 1,90,5 11,01,0 2,621,0 13,76,8 6,224,5
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Tabel S, Gemiddeld aantal verrichtingen per indi 
vidu per leeitiidsklasse en per sekse in 1969 voor
de gehele groepsprahtijk: Stolioiik-Berheruooude.
(Totaal aantal verrichtingen 30 000.)

10,2
3,6
2,8
4,1
7,6
8,4
8,4
7,6
7,6
5,3
7,4
8,6
8,4
9

13
13,5

5,1 7,3
6,2

3,6 consulten
2,6 visites

10,9
4,1
2,8
3,0
4,1
3,5
3,4
3,5
3,5
4,3
4,6
5,6
7,6
7,8
5,4

10,6

291
251
224
168
193
162
151
163
151
112
94
85
89
98
70
93

265
261
215
182
175
196
142
182
159
127
101
104
98
87
58
81

2433 2395
4828

Leeftijdsklassen

Totaal .
Tezamen

0- 5 .
5-10 .

10-15 .
15-20 .
20-25 ..
25-30 .
30-35 .
35-40 .
40-45 .
45-50 .
50-55 .
55-60 .
60-65 .
65-70 .
70-75 ..
> 75 .

45 jaar voorkomt en ondergewicht juist bij jonge
ren (Spoelstra en Van den Dool). Waarschijnlijk
zal een door de leeftijd veroorzaakte verhoogde
contactfrequentie in het spel zijn. Hoe sterk deze
met de leeftijd varieert valt uit tabel 5 af te lezen,
waarin voor 1969 het gemiddelde aantal keren dar
een man of vrouw van een bepaalde leeftijdscate
gorie contact met ons had, is weergegeven. am
iets over de invloed van vetzucht op de contact
frequentie te kunnen zeggen zal men dit dus per
sekse en per leeftijdsgroep moeten vergelijken,
waarbij men de contacten om uitsluitend onder
leiding van de huisarts te vermageren, buiten be
schouwing moet laten.

Onze contactfrequenties liggen hoger dan bij de
meeste andere onderzoekers. Het gemiddelde voor
de gehele praktijk is 6,2, terwijl bijvoorbeeld Fry
3,5 opgeeft en Oliemans 4,4, 3,8 en 4,7 respectieve
lijk voor het platteland, de kleine en de grote stad.
Een gedeeltelijke verklaring kan worden gegeven
door het feit dat in ons praktijkgebied geen vroed
vrouw werkzaam is, terwijl wij door de afstand

Opmerkingen. Het is verleidelijk om naar aan
leiding van de gegevens van tabel 3 en 4 enige spe
culaties te maken. Het hoge percentage mensen die
opga ven voor anemie te zijn behandeld is een ge
volg van de door ons bij de vier achtereenvolgende
bevolkingsonderzoekingen gevonden hoge fre
quentie van ijzergebreksanemie, een Stolwijks pro
bleem.

Opvallend is het - verwachte - gelijke percen
tage diabetici (10 procent) in de familie-anamnese
van de mannen en -de vrouwen en het ongelijke
percentage mensen die in de familie een hartaanval
hadden doorgemaakt (14,3 procent bij de mannen
en 16,6 procent bij de vrouwen). Hiervoor kan
zonder verder onderzoek geen verklaring worden
gegeven.

Dat de percentages "ja" antwoorden voor bleed
armoede in het verleden en recidiverende urine
weginfecties in de hogere leeftijdsklassen niet
steeds toenemen zou kunnen worden verklaard uit
het feit dat de ouderen zich een dergelijke aandoe
ning niet meer herinneren; het is echter ook rnoge
lijk dat de mensen in de hogere leeftijdsklassen juist
zo oud werden door afwezigheid van deze risico
factoren.

Aangezien sterke vetzucht als een "bad risk"
factor geldt, zou het voor de hand liggen te ver
onderstellen dat deze aandoening tot een verhoogd
aantal contacten met de huisarts zou leiden (ar
throsis, decompensatie, hypertensie en dergelijke).
Inderdaad is dit percentage voor 436 sterk vet
zuchtigen 60, terwijl dit voor aile deelnemers 53
was (volgens eigen opgave) en voor hen die "te
mager" waren 48. De kritische lezer zal zich echter
herinneren dat vetzucht vooral bij vrouwen boven

gelijking met ten onrechte ja kan zijn veroorzaakt
door het mechanisme van de verdringing, maar
mogelijk ook omdat men bijvoorbeeld een pil
controle niet als een behandeling beschouwde. Al
met al geven 92 procent goede ja antwoorden en
65 procent goede neen antwoorden op deze vraag
wel aanleiding om de verkregen retrospectieve ge
gevens met enige reserve te beoordelen. Overigens
blijkt ook hier weer hoe scherp men zijn vragen
eigenlijk moet formuleren om geen misverstanden
te krijgen.

Van aile deelnemers gaf 53 procent op in het
tijdperk van 1 januari '69 tot oktober '69 door de
huisarts te zijn behandeld. Dit had volgens on
ze - goed betrouwbare - continue rnorbiditeits
registratie 61 procent rnoeten zijn. Omdat onze
eigen registratie ten aanzien van het verwijzen
naar een specialist mogelijk niet geheel volledig is,
lijkt het niet zinvol de betrouwbaarheid van dit
retrospectief gegeven van de deelnemers aan de
eigen registratie te toetsen.
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naar het ziekenhuis aIle ongevallen althans in eer
ste instantie zelf behandelen, de specialisten over
het algemeen de door ons verwezen patienten weer
naar ons terug verwijzen en vooral omdat wij in
1969 nog aIle zuigelingen zelf om de twee tot vier
weken op het consultatiebureau controleerden. Dit
werk wordt nu grotendeels door de wijkverpleeg
kundigen gedaan.

Conclusies. Bovenstaande opmerkingen mogen
duidelijk maken hoe voorzichtig men met het trek
ken van conclusies moet zijn. Laten wij daarom
met het volgende volstaan.

1 Het registreren van risicofactoren in het kader
van een bevolkingsonderzoek is goed mogelijk;
het vergt slechts weinig hulpkrachten.

2 De vragen dienen zeer duidelijk gesteld en slechts
voor een uitleg vatbaar te zijn.

3 De betrouwbaarheid moet vanwege het retros
pectieve karakter met de nodige reserve worden
beoordeeld.

4 Om tot verantwoorde conclusies te komen ten
aanzien van de betekenis van risicofactoren 
voor de preventief denkende arts, en wie is dat
niet?, een belangrijke materie - dient prospec
tief onderzoek dienaangaande in meer praktij
ken te worden opgezet.

Tot slot van dit artikel een wat futurologisch
getinte opmerking. Indien surveillance van risico
groepen dankzij de hulp van de computer en de
verkleining van de huisartspraktijken op grotere
schaal optimaal mogelijk lOU zijn, krijgt een pros
pectief onderzoek naar de verschillen in morbidi
teit en mortaliteit in praktijken waar wel en waar
niet volgens de surveillance-gedachte wordt ge
werkt, grote betekenis. De statisticus zal dan het
nuttige rendement van deze andere wijze van wer
ken kunnen helpen berekenen.

Summary . Detection of high-risk groups in a general
practice with the aid of an anamnestic questionnaire. In the
fourth population survey in Stolwijk - a multiple selection
study which encompassed 90 percent of the total popula
tion aged over 15 (1 300 males and 1 307 females) - a
checklist with 31 questions was used.

A report is presented on some practical aspects of the
use of this checklist and the occurrence of about ten possi
ble high-risk factors as reported by participants or (in the
case of obesity) measured in them.

The intention is that, in the scope of anticipatory medi
cine, these data on possible high-risk factors be used in the
early detection of a number of chronic diseases in the cour
se of normal practice procedure (surveillance of high-risk
groups).

Comparison with the data obtained in continuous mor
bidity registration in group practice, showed that the retro
spective data supplied by the participants should be assessed
with some reservation.

1 Bent u wei eens onder behandeling voor
bloedarmoede geweest?

2 Is er wc1 eens suiker in uw urine gevonden?
3 Komt er in uw naaste familie (ouders,

broers, zusters) suikerziekte voor?
4 Bent u wei eens voor verhoogde bloeddruk

behandeld?
5 Heeft iemand in uw naaste familie (ouders

broers, zusters) wei eens een hartaanval ge
had?

6 Heeft u wei eens even uw arm of been niet
kunnen bewegen of even niet kunnen pra
ten?

7 Bent u wei eens aan uw maag geopereerd?
8 Rookt u meer dan 20 sigaretten per dag?
9 Heeft u meerdere malen in uw leven een

blaasontsteking of nierbekkenontsteking
gehad?

10 Nu volgt een moeiIijke vraag; u dient te be
den ken bij de beantwoording dat de meeste
mensen 's avonds aIleen al 4 uur zitten.

Wilt u het ciifer voor het iuiste antwoord om
cirkelen?

1) Zit u minder dan 6 uur per dag?
2) Zit u meer dan 6 en minder dan 10 uur

per dag?
3) Zit u meer dan 10 uur per dag?

11 Ziet u wei eens bloed bij uw ontlasting?
12 Zijn uw voeten en enkels 's avonds vaak

sterk opgezet?
13 Moet u 's nachts meer dan twee keer uw

bed uit om te plassen?
14 Bent u snel kortademig?
15 Hoest u veel?
16 Brengt u geregeld gelig of groenig slijm op

als u hoest?
17 Bent u het laatste jaar sterk in gewicht af

genomen zonder dat u een vermagerings
dieet hield?

18 Heeft u klachten over uw gehoor?
19 Heeft u ooit een ooroperatie ondergaan?

(doorprikken van het trommelvlies moet u
niet als operatie meetellen)

20 Gebruikt u een gehoorapparaat?

ja nee 15
ja nee 16

ja nee 17

ja nee 18

ja nee 19

ja nee 20
[a nee 21
ja nee 22

ja nee 23
24

ja nee 25

ja nee 26

ja nee 27
ja nee 28
ja nee 29

ja nee 30

ja nee 31
ja nee 32

ja nee 33
ja nee 34
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21 Zoudt u een gehoorapparaat willen gebrui
ken als u daardoor beter zoudt kunnen
horen?

22 Kunt u goed slapen ?
23 Bent u gauw vermoeid?
24 Heeft u vaak en al langere tijd last van

diarree?
25 Heefr u moeilijkheden met het plas sen?
26 Vindt u dat uw gezondheidstoestand de

laatste tijd te wensen overlaat?
27 Bent u vanaf 1 januari 1969 tot heden wei

eens door uw huisart s behandeld ?
28 Bent u vana f 1 januari 1969 tot heden wei

eens door een specialist behandeld?
29 Gebru ikt u th ans op medisch ad vies rned i

cijnen ?
30 Indi en u vanaf 1 januari 1969 wei eens

door een specialist bent behandeld of on-

ja nee 35

ja nee 36
ja nee 37

j.a. JII:e 38
ja nee 39

ja nee 40

ja nee 41

ja nee 42

ja nee 43

der zocht , wilt u dan het cijfer voor de be
tr efende special ist(en) omcirkelen?
44 Internist, 45 hartspecialist, 46 long arts
en tbc arts, 47 allergoloog (voor overge
voeligheidsziekten zoals astma - hooi 
koorts), 48 chirurg, 49 orthopaedisch chi
rurg, 50 vrouwena rts, 51 zenuw arts, 52
keel-, neus- en oor arts, 53 oogarts, 54 huid
art s, 55 andere specialist.

31 T ot welk kerkgenoot schap rekent u zich
zelf?
Wilt u het cijfer voor het betreffende kerk
genootschap omcirkel en?
1 Nederland s Hervormd (vrijzinnig); 2 Ned .
Hervormd (midden orthodoxie); 3 Ned.
Hervormd (gereformeerde bondsgroepering);
4 Gereformeerd; 5 Gereformeerde Gemeen
te; 6 Room s Kath oliek; 7 ander kerkge
nootschap ; 8 geen kerkgenootschap .

44-55

56

Geneesmidde/en, bijwerkingen en het Bureau Bijwerkingen Geneesmidde/en
D O O R w. BRUI N SMA, A RTS"

Wanneer bij een patient steeds meer pillendoo s
jes en medicijnflesjes op zijn nachtkastje verschij
nen, krijgt men niet de indruk dat het hem goed
gaat. Zou men als maatstaf voor de gezondheids
toestand van een bevolking het geneesmiddelenver
bruik nemen, dan wordt de gezondheidstoestand
blijkbaar voortdurend slechter. Hoewel in het
spraakgebrek nog steeds "de bittere pil" voorkomt
nemen wij steeds meer medicamenten tot ons. Deze
stijgende lijn gaat op voor aIle landen waarvan te
dezer zake cijfers bekend zijn. Veelal wijst men erop
dat het gebru ik van geneesmiddelen in Nederl and
(ongeveer gelijk aan dat in Engeland) nog beschei
den is vergeleken met dat in de Verenigde Staten
van Amerika, Frankrijk en Italie. Het lijkt erop
alsof de commentatoren niet gelukkig zijn met deze
stijgende consumptie van medicamenten en hier 
mede te kennen willen geven dat Nederland relatief
gezien nog niet het slechtste eraan toe is. In Neder
land zijn ruim 3 500 geregistreerde geneesmiddelen
op de markt. Elk jaar worden ongeveer 150 nieuwe
geneesmiddelen ingeschreven; ongeveer hetzelfde
aantal wordt uit de handel genomen.

Behalve de beoogde geneeskrachtige werking
heeft bijna elk medicament een bijwerking, welke
men "op de koop toe" moet nemen. Er is zelfs ge
steld dat wanneer van een medicament wordt be
weerd dar het geen bijwerkingen zou hebben , men
ernstig eraan moet twijfelen of genoemd medica-

'" Inspecteur in algemene dienst, Bureau Bijwerkingen Ge
neesmiddelen, Dokter Reijersstraat 10, Leidschendam.

ment inderdaad een genezende werking heeft (MUl
ler-Plettenberg). Het probleem van bijwerkingen
wordt steeds belangrijke r. In de Verenigde Staten
van Amerika wordt een op de twintig tot vijfentwin
tig patienten in een ziekenhuis opgenomen ter be
handeling van een bijwerking van een geneesmiddel
(Cluff en medewerkers). Dit staat op de zevende
plaat s bij de opn ame-diagnosen. In Nederland wer
den volgens een schatting van de Stichting Medi
sche Registratie in 1967, 3300 patienten behandeld
in een ziekenhuis onder de diagnose "ongewenste
gevolgen van medicamenten", 80 patienten overle
den hieraan (Hoogendoorn). Aan de ene kant moet
men bij de Nederlandse cijfers rekening houd en met
een "onder-rapportage" , aan de andere kant zijn in
deze cijfers begrepen intoxieaties bij kinderen en
patienten met een tentamen suicidii.

Naast de bijwerkingen van elk medicament afzon
derlijk, bestaan nog de interacties van medicamen
ten onderling, een hoofd stuk apart van de "ziekten
van de medische vooruitgang" zoals deze weI iro
nisch zijn genoemd (Moser en medewerkers). Ge
middeld krijgt de patient in het ziekenhuis tussen
de zes en tien medicamenten tegelijkertijd. Het is
reeds moeilijk en vaak onmogelijk een volledig in
zieht te verkrijgen in de farmacologische effecten
van enkele geneesmiddelen. Bij toediening van zes
tot tien medicamenten is zelfs van enig inzieht in
het gezamenlijke effect nauwelijks meer sprake. On
geveer een eeuw geleden sprak Osler over een soort
"proppen schieten-farmacotherapie", nu eens de

(1972) huisarts en wetenschap 15, 167
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