
vroegere toestanden en andere moge
lijkheden. Maar dat er naast vooruit
gang, misstanden zijn en dat er dus ver
beteringen mogelijk en noodzakelijk 
zijn, leren zowel de dagelijkse ervaring 
als sommige gerichte onderzoekingen. 
Ik heb de indruk, dat als oorzaken 
slechts betrekkelijk weinig bewuste 
kwade wil, egocentriciteit en eigen- of 
klassebelang, de schuldige factoren zijn, 
maar meer de Westerse maatschappe
lijk-culturele, overwegend technologi
sche ontwikkeling. Iedere maatschappij 
en cultuur he eft nu eenmaal de genees
kunde die bij haar past. Wij kunnen dus 
van deze critici wei leren hoe wij het 
beter kunnen doen, maar wij moe ten 
het zelf doen! En vooral samen met 
onze patienten en medewerkers uit de 
aan de geneeskunde grenzende ge
bieden. Met toepassing van conflictmo
dellen in de geneeskunde zijn noch de 
artsen, noch de patienten, noch de 
volksgezondheid gebaat. 

Groen, J. J . De nascholing van de arts en de 
inschakeling van deze nascholing in de 
medische praktijk. (1957) huisarts en we· 
tenschap 1,81-85. 

Medische, De, basisopleiding. Nota van he! 
Interfacultair Overleg Huisartsgenees
kunde. (1979) Medisch Contact 34,541-
544. 

Wielen, IJ van der. De huisarts en de doel
treffendheid van zijn aandeel in de ge· 
zondheidszorg. Van Gorcum, Assen, 
1960. 

Nota Bene 

Aan de Assistente van dr. X 

23 Juni 
drank 
laxeertabletten 
slaaptabletten 
hoofdpi jntabletten 
harttabletten 
druppels voor de duuseIigheid 
van die kleine blauwe tabletten 
oogdruppels groene dop 
oogdruppels voor de nacht 
Dries komt as woensdag 25 Juni de me
dicijnen ophalen zorg dat ze klaar staan 
anders bromt de baas neem even Dries 
zijn bloeddruk op gegroet 
D. 
(tekst briefkaart) 

Heupdysplasie en de betrouwbaarheid 
van de diagnostiek 

J. GUBBELS EN DR. J. VAN EIJK* 

Congenitale beupdy pia ie komt tamelijk frequent voor en het i 
daarom de moeite waard nader onderzoek te doen naar de 
mogelijkheden en het effect van een vroegtijdige behandeling van 
deze afwijking. Primair rij t dan de vraag in hoeverre de hui art 
in staat is tot bet telien van een betrouwbare diagno e op ba i 
van de klini che ver chijn elen. 

Inleiding 

Registratie van ziektegegevens van neo
nati in een bepaalde huisartspraktijk ge
durende vijf jaar (1970-1975) leverde op 
225 geboorten twintig gevallen op van 
congenitale dysplasie, in ernst varierend 
van lichte afwijkingen tot ern stiger 
vormen. 
Zowel in buitenlandse publikaties als in 
de Nederlandse literatuur wordt de in
druk gewekt, dat het voorkomen van 
deze ziekte regionaal bepaald zou zijn. 
Zo zouden in ons land vooral in Gronin
gen relatiefvaak heupafwijkingen voor
komen. 
Bij rontgenonderzoek van patienten bij 
wie v66r de middelbare leeftijd een 
heupafwijking wordt vastgesteld, blijkt 
deze niet zelden het gevolg van een niet 
tijdig onderkende dysplasie . Gezien de 
eenvoudige en afdoende behandeIing is 
vroege ontdekking uit preventief oog
punt van het grootste belang. 

Deze gegevens waren voor een groep 
van drie huisartsen (van wie twee tevens 
consultatiebureau-arts), twee consulta
tiebureau-artsen en drie specialisten 
aanleiding tot het opzetten van een on
derzoek; de Commissie Wetenschappe
lijk Onderzoek van het N.H.G. leverde 
daarbij haar medewerking. 
Het onderzoek was gericht op de vol
gende vragen: 
- hoe groot is de overeenkomst tussen 
de diagnostiek op basis van klinische 
verschijnselen en de diagnostiek op ba
sis van rontgenonderzoek? 
- wat is het effect van de duur van de 

*Beide auteurs zijn adviseur van de Commissie 
Wetenschappelijk Onderzoek van het N.H.G. 

huidige, min of meer gestandaardiseer
de therapie van vijf jaar? 
- bestaat er verband tussen de leeftijd 
waarop de therapie wordt ingesteld, en 
de duur van die therapie? 
- hoe groot is het percentage afwijkin
gen en ligt dit bij autochtonen hoger dan 
bij allochtonen? 
AIle kinderen, die vanaf de eerste dag 
post partum werden gezien en waarvan 
redelijkerwijs kon worden verwacht dat 
.zij gedurende de looptijd van het onder
zoek (vijf jaar) konden blijven deelne
men, werden in het onderzoek be
trokken. 

V66r het eigenlijke onderzoek werd 
eerst een betrouwbaarheidsexperiment 
naar de diagnostiek van de deelnemen
de artsen verricht. Van dit experiment 
wordt hier verslag gedaan. 

Diagnostische criteria 

Met name de mate van overeenkomst 
tussen de diagnostiek op basis van klini
sche verschijnseIen en op basis van ront
genonderzoek is bepalend voor de mo
gelijkheden van de huisarts om zelf de 
diagnose te stellen. Goede afspraken 
omtrent diagnostische criteria zijn een 
dwingende eis. 
Bij diagnostiek op basis van klinische 
verschijnselen zou tot een diagnose be
sloten kunnen worden als aan een of 
meer van de volgende criteria, die in het 
onderzoek nader zijn omschreven, 
wordt voldaan: 
- instabiliteit van het heupgewricht; 
van instabiliteit is sprake als bij onder
zoek volgens de methode-Barlow (of de 
modificatie daarvan volgens Van der 
Hoeven) een abnormale beweeglijk-
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heid in een of beide heupgewrichten 
wordt gevonden; 
- abductiebeperking; abductiebeper
king bestaat als bij 90° flexie van de knie 
en heupgewricht over een hoek kleiner 
dan 85° kan worden geabduceerd; 
- een beenlengte-verschil; de onder
zoeker dient tot beenlengte-verschil te 
besluiten als hij bij fixatie vail het bek
ken bij een symmetrische stand van de 
benen meent een zichtbaar lengtever
schil te constateren; 
- een extra (asymmetrische) bil- of dij· 
plooi; een extra bil- of dijplooi bestaat 
als er tenminste sprake is van twee en
kelzijdig voorkomende dij- of bil
plooien. 

Afgesproken werd, dat de rontgenoloog 
tot de diagnose kon besluiten op grond 
van de volgende symptomen: 
- luxatie, het trias van Putti; 
- grate pandakhoek; 
- kleine afstand tussen de lijn van Hil-
genreiner en de femurepifyse; 
- grote diafyse-afstand; 
- onderbreking van de lijn van 
Shenton. 

Verder werden nog afspraken gemaakt 
over: 
- criteria voor uitsluiting van kinderen; 
- de rontgenopnametechniek; 
- de criteria voor verwijzing naar de 
specialist; 
- tijdstip van instellen en beeindigen 
van de therapie; 
- aard van de in te stellen therapie; 
- het uitvoeren van een betrouwbaar-
heidsexperiment. 

Waarom een 
betrouwbaarheidsexperiment? 

In het betrouwbaarheidsexperiment 
zou worden onderzocht welke overeen
stemming er tussen de huisartsen onder
ling en tussen de specialisten onderHng 
bestond. Getracht zou worden om bij 
gebleken lage betrouwbaarheid door 
bespreking van de diagnostische criteria 
de betrouwbaarheid te verhogen. 

De eerste vraag van het eigenlijke on
derzoek luidt: Constateert de huisarts 
met zijn hulpmiddelen dezelfde diagno
se als de specialist, die met rontgenap
paratuur betere diagnostische middelen 
tot zijn beschikking heeft? We nemen 
dus aan, dat de rontgenologische bevin
dingen de standaard zijn, waaraan de 
diagnostiek van de huisarts kan worden 
getoetst. 
Ais er een volledige overeenstemming 
be staat tussen beide vormen van diag-
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Schema 1. Mogelijke uitkomsten van de 
diagnostiek van de huisarts en de specia
list. 

Huisarts 

Afwijking 

Geen afwijking 

Specialist 

Afwijking Geen afwijking 

1.1 

2.1 

1.2 

2.2 

nostiek, dan zullen in schema 1 aIleen de 
cellen 1.1 en 2.2 gevuld zijn. In dat geval 
nemen we aan, dat diagnostiek op basis 
van klinische bepalingen een goede in
dicatie vormt voor de aan- of afwezig
heid van de afwijking. De huisarts be
schikt dan over een valide instrument. 
Als er een afwijking bestaat, constateert 
hij deze in alle gevallen en als ze niet 
bestaat, juist niet. In de epidemiologie 
spreekt men in dit verband van de sensi
tiviteit en de specificiteit van de testme
thode (Sturmans en Mulder). 
Meestal zijn echter niet alleen de cellen 
1.1 en 2.2 gevuld. Worden de aantallen 
in de andere cellen te groot, dan kunnen 
er twee dingen aan de hand zijn. In de 
eerste plaats is het mogelijk dat de huis
arts iets anders meet dan de specialist. 
In dat geval is. het instrument van de 
huisarts niet valide. In de tweede plaats 
kan het zijn;dat het ineetinstrument zelf 
wei valide is, maar dat de metingen niet 
betrouwbaar zijn. Dit is bijvoorbeeld 
het geval als de metingen te veel ruimte 
laten voor interpretatie. In het alge
meen is een meting betrouwbaar als: 
- de onderzoel\er tot dezelfde conc1usie 
komt op een ander tijdstip; 
- een andere onderzoeker tot dezelfde 
conc1usie k0tnt; 
- de onderzoeker met een ander meet
instrument tot dezelfde conc1usie komt; 
- als de onderzoeker in een andere on
derzoekssituatie tot dezelfde conc1usie 
komt; 
- als de bnderzoeker bij een vergelijk
baar onderzoeksobject tot dezelfde con
c1usie komt. 
Onbetrouwbare metingen beinvloeden 
de val.iditeit: ten gevolge van de onbe
trouwbaarheid meet de onderzoeker 
niet wat hij wil meten (in dit geval of er 
wei of geen afwijkingen zijn). Voordat 
we kunnen onderzoeken of er overeen
stemming be staat tussen het oordeel 
van de huisartserren het oordeel van de 
speciaJisten, moeten we nagaan of de 
huisartsen c.q. de specialisten het on
derling eens zijn. 

Opzet en uitkomst van het 
betrouwbaarheidsexperiment 

Aan het experiment"namen vijf huis
artsen en drie specialisten dee!. 

Betrouwbaarheid is op twee manieren 
te meten: 
- door vergelijkingen tussen de des
kundigen onderling (interreliability); 
- door vergeJijking van verschillende 
metingen van een arts bij dezelfde baby 
op verschillende tijdstippen; het tijdsin
terval tussen deze metingen moet zo 
gekozen zijn, dat het herkenningseffect 
minimaal is (intrareliability). 
Wij hebben ons in eerste instantie be
paald tot de interreliability: ten eerste 
om redenen van praktische en organisa
torische aard, ten tWeede, omdat bij 
gebleken lage overeenstemming tussen 
de deelnemers er voor gezorgd moet 
worden, dat minstens een deelnemer 
zijn methodiek verandert. Dit bein
vloedt de intrareliability dan toch a!. 
Het bleek niet haalbaar een aantal ba
bies door vijfhuisartsen tegelijkertijd te 
laten beoordelen. Om die reden lieten 
wij steeds twee of drie huisartsen een 
aantal babies beoordelen. De groepen 
van twee of drie huisartsen waren zQda
nig samengesteld dat toch zoveel moge
lijk vergelijkingen tussen aile deelne
mers gemaakt konden worden. Steeds 
beoordeelden twee of meer huisartsen, 
onafhankelijk van elkaar, een aantal ba
bies. De groep babies. die voor beoorde
ling in aanmerking kwam, werd door 
een niet aan het onderzoek participe
rende huisarts (consultatiebureau-arts) 
samengesteld. Ook de specialisten be
oordeelden onafhankelijk van elkaar 
een aantal rontgenfoto's van de heupen 
van babies. Het aantal te beoordelen 
babies varieerde in de reeks experimen
ten voor de huisartsen van negen tot elf, 
door de specialisten werden tien foto's 
beoordeeld. 
Zodra de resultaten van een vergelij
king tussen twee artsen bekend waren, 
werden deze in het onderzoeksteam uit
voerig besproken. Ook is, ter verhoging 
van de betrouwbaarheid, bij tussentijd
se bepalingen in geval van twijfel, on
derling overleg gevoerd. Om de be
trouwbaarheid te bepalen werd de l't van 
Scott berekend. Iri de regel wordt aan
genomen dat een waarde van l't groter 
dan .800p een goede betrouwbaarheid 
wijst (Landis and Koch; bij/age). 

De huisartsen. De mate van overeen
stemming was en bleef gedurende de 
reeks experiment en bene den verwach
ting. De pogingen om na de uitkomsten 
van de eerste bepalingen de betrouw
baarheid op te voeren, hadden nauwe
lijks of' geen effect. Voor de consulta
tiebureau-artsen hebben we, omdat zij 
wellicht door hun ervaring tot betere 
diagnostiek in staat waren, de resultaten 



apart bekeken. Dit leverde echter geen 
beeld op dat zich in gunstige zin onder
scheidde van dat van de huisartsen. 
In tabell ziet men de overeenstemming 
uitgedrukt in een getal (n van Scott), dat 
ais voIgt kan worden gelnterpreteerd: 
n= 1 als beide beoordelaars volle dig 
overeenstemmen; 
n= 0 ais de overeenstemming niet groter 
is dan op grond van toeval mag worden 
verwacht. 
Hanteren we een ondergrens van .80 
voor de gewenste betrouwbaarheid, dan 
blijkt de behaalde overeenstemming 
onvoldoende OJ;Il het eigenlijke onder
zoek in al zijn facetten te kunnen uit
voeren. 

De specialisten. Hoewel eerder was be
sloten, dat de bepalingen met behulp 
van rontgenfoto's de standaard voor de 
metingen van de consultatiebureau-art
sen en huisartsen zouden vormen, en wij 
er dus van uitgingen dat hun metingen 
valide en betrouwbaar zouden zijn, heb
ben we zekerheidshaive ook bij hen de 
onderlinge overeenstemming onder
zocht. 
Bij het vaststellen van de "interreliabili
ty" van de specialisten hebben we zowel 
de beoordelingen van rontgenfoto's 
(drie specialisten beoordelen tien ront
genfoto's) als de bepaling van de lijnen 
van Shenton betrokken. Hier is een an
dere betrouwbaarheidscoefficient ge
bruikt; de aard van de gegevens van de 
specialisten maakte een nauwkeuriger 
meting mogelijk (Landis and Koch). De 
betrouwbaarheid is bepaald met de vari
antie-analytische aanpak van Ebel. De 
interpretatie van deze coefficienten is 
overigens hetzelfde als bi j de n van 
Scott. De eisen die wij gesteld hadden, 
in aanmerking genomen, is de overeen
stemming tussen de specialisten accep
tabel (tabeI2). 

Tabel 2. Overeenstemmingscoeffi
cienten met betrekking tot de beoordelin
gen door de specialisten van pandakhoek, 
afstand femur, diafyse afstand en lijn 
van Shenton. 
Pandakhoek .94 
Afstand femur .75 
Diafyse afstand .92 
Lijn van Shenton .80 

Conclusies 

Hoe groot is de overeenkomst tussen de 
diagnostiek op basis van klinische ver
schijnselen en de diagnostiek op basis 
van rontgenonderzoek? Het zal duide
lijk zijn, dat beantwoording van deze 
vraag als gevolg van de geringe overeen-

Tabeli. Overeenstemmingscoefficienten (1T) met betrekking tot de beoordelingen door 
de huisartsen van abductiebeperking, het beenlengteverschil en de asymmetrie van de 
huidplooien. 
Experiment 1 2 3 4 5 6 7 

Abductiebeperking -.05 .81 .13 -.05 .60 .61 
Beenlengteverschil -.11 .08 .43 -.05 -.11 
Asymmetrie van de huidplooien .18 .48 .41 .05 .55 -.02 -.22 

Schema 2. Overeenstemming en gebrek aan overeenstemming tussen twee beoorde
laars, uitgedrukt in proporties van het totaal aantal beoordelingen. 

Huisarts 2 Huisarts 1 Totaal 
Geen afwijking 

Geen afwijking PI.l 
Afwijking P2 .! 

Totaal P .1 

stemming tussen de huisartsen onder
ling weinig zinvol is. 
Wat is het effect van de duur van de 
huidige, min of meer gestandaardiseerde 
therapie van vijf jaar? Deze vraag kan 
weI worden beantwoord, omdat in dit 
geval de therapie door de specialist 
wordt ingesteld op geleide van rontgen
diagnostiek. 
Bestaat er verband tussen de leeftijd 
waarop de therapie wordt ingesteld, en 
de duur van die therapie? Deze vraag 
kan moeilijk beantwoord worden. Ten 
gevolge van de onbetrouwbare diagnos
tiek van de huisarts is ook niet bekend of 
diens "missers" wellicht spontaan gene
zen. Bovendien is niet bekend in welke 
peri ode zo'n spontane genezing zou op
treden. 
Hoe groot is het percentage afwijkingen 
en ligt dit bij autochtonen hoger dan bij 
allochtonen? Deze vraag is in principe 
weI te beantwoorden. De diagnostiek 
zou dan op basis van rontgenonderzoek 
dienen plaats te vinden. In dat geval zou 
een aselecte steekproef uit de autochto
ne en de allochtone babies genomen 
moeten worden, die dan door de specia
list onderzocht zou moeten worden. 

Het betrouwbaarheidsonderzoek heeft 
duidelijk gemaakt, dat de oorspronke
lijke onderzoeksopzet niet haalbaar is. 
Het onderzoeksteam zal zich moe ten 
bezinnen over de voortgang en bijstu
ring van het onderzoek. 

Bijlage: de 1T van Scott 

Ais maat voor de betrouwbaarheid is 
gekozen voor de 1T van Scott: 
1T = 4(Pl.L PH - Pu P2 IJ 

(PL + PI) (P2 + P 2) 

(Pu - p2.1.)2 
Deze maat is gekozen, omdat hierin zo
weI het begrip onafhankelijkheid als 
een correctie op de randverdeling zijn 

Afwijking 

P1.2 PI. 
pz.z P2 . 

P z P! 

opgenomen. Zie voor de berekening 
van Pl.l. etcetera schema 2. 

Samenvatting. In dit artikel wordt ver
slag gedaan van een betrouwbaarheids
experiment. Enkele huisartsen, specialis
ten en kleuterbureau-artsen vatten het 
plan op gezamenlijk een onderzoek te 
doen naar het effect van behandeling van 
congenitale heupdysplasie bij kinderen. 
Voor de start van het eigenlijke onder
zoek werd op advies van de C. W.O. de 
betrouwbaarheid van de diagnostiek van 
de huisartsen bepaald. Ondanks her
haalde pogingen via besprekingen over 
diagnostische criteria, bleek de betrouw
baarheid van de beoordelingen van de 
huisartsen te laag. Om deze reden moest 
van het oorspronkelijke plan voorlopig 
worden afgezien. 

Summary. Hip dysplasia and reliability 
of diagnosis. This article reports on a 
reliability experiment. A number of gen
eral practitioners, specialists and infant 
clinic doctors decided to make a joint 
study of the efficacy of therapy of con
genital hip dysplasia in children. Before 
the study proper was started, the reliabil
ity of the diagnoses made by the general 
practitioners was determined as advised 
by the Research Committee. Despite 
repeated efforts based on discussions of 
diagnostic criteria, the reliability of diag
noses made by the general practitioners 
proved to be insufficient. For this reason, 
the planned study had to be postponed 
for the time being. 
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