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Een visie vanuit de specialistische geneeskunde 
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De behandeling van patienten met CARA kan gcschieden door de 
eerstelijns gezondheidszorg , door de pecialistische gezondheids
zorg, of door huisart en specialist gezamenlijk. De vraag doet 
zich voor bij welke patienten onderzoek en behandcling door een 
pecialist gei'ndiceerd zijn. Met andere woorden: welke factoren 

zijn een reden voor verwijzing naar een specialist. 

Inleiding 

CARA is de afkorting van chronische 
aspeciJieke respiratoire aandoeningen en 
omvat de begrippen astma, bronchitis 
en astmatische bronchitis. Wij definie
ren CARA, met name op de kinderleef
tijd, als het voorkomen van een of meer 
van de volgende symptomen: 
- perioden van hoesten (en opgeven 
van sputum) die frequenter optreden en 
langer duren dan gebruikelijk (arbi
trair: minstens vijfmaal per jaar, gedu
rende minstens tien dagen, indien niet 
behandeld) ; 
- aanvallen van kortademigheid en 
piepen; 
- kortademigheid en piepen na inspan
ning. 
CARA komt in de Nederlandse bevol
king veel voor. Van der Lende en zijn 
medewerkers hebben op basis van po
pulatiestudies berekend dat ongeveer 
10 procent van de volwassenen in ons 
land klinisch belangrijke verschijnselen 
van CARA hebben, terwijl ongeveer 2 
procent in sterke mate geinvalideerd is. 
Het aandeel van CARA als primaire 
doodsoorzaak is bij mannen 4,5 procent 
en bij vrouwen 1,6 procent. Ais secun
daire doodsoorzaak speeJt CARA bi j 7 
pro cent van de mannen en 2 procent van 
de vrouwen een rol (cBs-ci jfers over 
1975). Het werkverzuim ten gevolge 
van CARA is voor 1975 op ongeveer 
20.000 manjaren geschat. De kosten 
hiervan bedragen ongeveer 1 miljard 
gulden. 
Het voorkomen van CARA in huis
artspraktijken is onderzocht door Huy
gen e.a. Zij concludeerden dat de pre va
lentie varieert van ongeveer 10 procent 
op jonge leeftijd tot ongeveer 25 pro-
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cent op hoge leeftijd. De frequentie van 
ernstige vormen van CARA is volgens 
hen ongeveer 2 procent, met een toena
me bij mannen met het stijgen van de 
leeftijd tot ongeveer 14 procent. Opval
lend is dat van de groep patienten met 
ernstige CARA ongeveer de helft niet als 
zodanig bekend blijkt te zijn bij de huis
arts. Indien dit in zijn algemeenheid 
juist is, zal de omvang van CARA in de 
huisartspraktijk worden onderschat. 
Bij kinderen is de prevalentie ongeveer 
10 procent. Van een aselect gekozen 
populatie van schoolkinderen in de Rot
terdamse wijken Hoogvliet en IJssel
monde, die in goede sociale oms tan dig
heid leefden in een gebied met een mati
ge luchtverontreiniging, vertoonde in 
elk jaar 9-11 procent langdurig hoesten 
(drie maanden of langer) en/of astma
aanvallen en/of kortademigheid bij in
spanning; 5-6 procent had klachten in 
vier achtereenvolgende j aren (Kerre
bijn e.a.). 
De Britse National child development 
study vervolgde in een longitudinaal on
derzoek aile kinderen die tijdens een 
bepaalde week in maart 1958 in Enge
land, Schotland en Wales geboren zijn. 
Gedurende de eerste zeven levensjaren 
ontwikkeIde 3 procent astma en van 
deze groep had de helft nog steeds 
klachten op 11-jarige leeftijd. Van de 
overige 97 procent kreeg 4 procent als
nog CARA-klachten va or de leeftijd van 
11 jaar (Peckham and Butler). 
CARA heeft meestal een langdurig ka
rakter met een beloop over jaren of 
decennia. Dit is, naast de hoge preva
lentie, een tweede belangrijk gegeven 
voor inzicht in de omvang en de noodza
kelijke aanpak van deze aandoeningen. 
De huisarts dient zich te realiseren dat 

. "een (Ie voorkomen) oorzaak van CARA op 
oudere leeflijd? 

de diagnose van CARA een begeleiding 
voor jaren kan betekenen. 
Bij vee I kinderen met astma of astmati
sche bronchitis verdwijnen de verschijn
selen niet op latere leeftijd. Burrows et 
al. vonden in een retrospectief onder
zoek een duidelijke relatie tussen een 
anamnese van respiratoire klachten in 
de jeugd en symptomen van hoesten en 
sputum opgeven bij ruim 2600 volwasse
nen ouder dan 20 jaar. Een anamnese 
van hoesten vaar de leeftijd van 2 jaar 
correleert met hoesten op 20-jarige leef
tijd, zoals blijkt uit een prospectief on
derzoek door Colley et al. Blair yond bij 
een retrospectief onderzoek over vijf
entwintig jaar in zijn praktijk in Lon
den, dat bij slechts de helft van de kinde
ren met astma klinische genezing op
trad. In een Australisch onderzoek 
bleek het grootste gedeelte van degenen 
die op kinderleeftijd ernstige en langdu
rige symptomen van bronchusobstructie 
doormaakten, nog verschijnselen te' 
hebben op jong-volwassen leeftijd. Bij
na de helft van de patienten die tijdens 
de puberteit over hun astma waren 
, ,heengegroeid", had toch nog zo nu en 
dan lichte verschi jnselen (Martin et al.), 

Horlogeglas-nagels en Irommelslok-vingers: 
hel chronische cARA-beeld ,.in ham/en ", 
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Hoewel de prevalentiecijfers zullen af
hangen van de onderzochte patienten
groep en de toegepaste criteria, is duide
Iijk dat CAR A een hoge morbiditeit en 
een niet onbelangrijk aandeel in de 
mortaliteit heeft. Daarom is CARA voor 
de eerstelijns gezondheidszorg van 
groot belang. Van een normpraktijk 
van 2800 person en zullen gemiddeld 250 
tot 450 patienten verschijnselen van CA
RA in uiteenlopende intensiteit hebben. 
Ongeveer 100 van hen hebben ernstige 
symptomen. 

Verwijzing naar de specialistische 
gezondheidszorg 

Een deel van de patienten met CARA 
kan goed behandeld worden door de 
eerstelijns gezondheidslOrg. Bij een an
der deel zullen de symptomen zo fre
quent en ernstig zijn, dat onderzoek en 
behandeling door een specialist moe ten 
plaatsvinden. De medische noodzaak 
tot verwijzing naar de specialistische ge
zondheidslOrg hangt in onze optiek af 
van de volgende signalen : 

• Ernstige enlof frequente symptomen 
van bronchusobstructie. 
Hierbij zal het functioneren van de pa
tient in belangrijke mate worden ver
stoord, lOals blijkt uit veel ziektever
zuim of frequente verzoeken om een 
consult. Een ander criterium voor de 
ernst van het ziektebeeld is de hoeveel
heid medicijngebruik. Indien veel medi
camenten worden genomen of wanneer 
corticosteroiden meer dan incidenteel 
nodig zijn, dienen verder onderzoek en 
behandeling plaats te vinden. Ku zemko 
komt op basis van een uitvoerige litera
tuurstudie tot de conclusie dat een lang
durig en ernstig beloop samenhangt met 
ernstige initiele symptomen, aanwezig
heid van allergische verschijnselen bui
ten de longen , allergie bij een eerste
graads verwant, neuspoliepen , en moge
lijk met een begin van klachten op jonge 
leeftijd, overgevoeligheid voor verschil
lende allergenen , tonsillectomie en een 
grote behoefte aan corticosteroiden. 

• Kans op complicaties en restverschijn
selen. 
Bij sommige patienten bestaat een ver
hoogde kans op complicaties en restver
schijnselen , lOals anatomische afwijkin
gen van de bronchiaalboom of het long
weefsel. Bij hen zijn nauwkeurig onder
lOek en goede behandeling van nog gro
tere betekenis dan bij cARA-patienten 
bij wie een geringe kans bestaat op het 
ontstaan van blijvende beschadigingen . 
Het probJeem ten aanzien van de sele c
tie is, dat geen goede kennis bestaat 
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omtrent de verschijnselen die op een 
dergelijk verhoogd risico wijzen. Bij 
kinderen kunnen de volgende factoren 
echter in principe als zodanig worden 
beschouwd: 

a. Recidiverende bronchus- en longinfec
ties. Deze kunnen de ontwikkeling van 
bronchiectasieen en fibrotische afwij
kingen bevorderen. Dit blijkt bijvoor
beeld uit het be loop bij infecties ten 
gevolge van immuunstoornissen , bij 
dysfunctie van de trilharen van de lucht
wegen (Feenstra e.a.) en bij cystic fibro
sis (SchUte e.a.) Al deze ziekten gaan 
met infecties en longbeschadiging ge
paard. Ook recidiverende infecties lOn
der een pre-existente stoornis kunnen, 
vooral bij onvoldoende therapie, tot 
blijvende beschadiging leiden (Berko
vits e.a.). 

b. Het voorkomen van ernstige CARA blj 
familieleden van de patient. In zeldzame 
gevallen wordt de ernst van de aandoe
ning bepaald door aantoonbare geneti
sche afwijkingen . Een voorbeeld is de 
homozygote vorm van a\-anti-trypsine 
deficientie , type P-iZZ, die een aan
zienlijke toename betekent van het risi
co op het ontstaan van panlobulair em
fyseem op jong-volwassen leeftijd Jans
veld en Dijkman}. Ook de heterozygote 
vormen, bijvoorbeeld'het PiMZ-fenoty
pe , lOuden de "normale" kans op ob
structieve longaandoeningen enkele 
malen vergroten (The PiM Z pheno
type). 

c. Verdenking op een andere aandoening 
dan CARA , Een aantal aandoeningen 
kan symptomen veroorzaken die vaak 

niet lOnder verder onderzoek van die 
van CARA kunnen worden onderschei
den , zoals: 
l. een hartafwijking met Iinks-rechts 
shunt , waardoor een toegenomen long
circulatie bestaat; 
2. congenitale of verworven anatomi
sche afwijkingen, bijvoorbeeld trachea
of bronchusstenose, of -malacie, vaat
ring of cysten; 
3. cystic fibrosis; 
4. aspiratie van voedsel ten gevolge van 
een cardia-insufficientie of slikstoor
nissen; 
5. een corpus alienum in de luchtwegen 
of slokdarm; 
6. niet gebruikelijke respiratoire infec
ties, lOals tuberculose . 
Het voorkomen van recidiverende of 
persisterende luchtwegaandoeningen in 
de eerste levensjaren is een indicatie 
voor verwijzing naar de specialistische 
gezondheidslOrg. De congenitale aan
doeningen 1,2 en 3 manifesteren zich in 
het algemeen in het eerste levensjaar, 
terwijl de aandoeningen 4 en 5 vaak in 
de zuigelingen- of kleuterleeftijd optre
den. Bovendien moet een slechte reac
tie op adequate therapie aanleiding zijn 
aan een andere aandoening dan CARA te 
denken. 
Hoesten of kortademigheid op jonge 
leeftijd kunnen ook nog om andere re
den en aanleiding zijn voor lOrgvuldig 
onderzoek en behandeling; ongeveer de 
helft van de kinderen bij wie de klachten 
in de eerste twee levensjaren beginnen , 
zou op jong-volwassen leeftijd nog 
symptomen vertonen. Hierbij moet 
echter worden aangetekend dat deze 
waarnemingen zijn gedaan in een tijd 
dat geen adequate anti-infectieuze of 
bronchus-verwijdende medicatie be
stond . Als werkhypothese wordt mo
menteel in brede kring aanvaard dat 
adequate behandeling vanaf jonge leef
tijd kan bijdragen tot een gunstiger be
loop op lange termijn. 

Het doel van het consult 
door de specialist 

Het specialistisch consult zal in het alge
meen het volgende onderzoek om
vatten: 
Een uitvoerige anamnese. Hiermee 
wordt getracht een goed beeld te krijgen 
van het be loop van de klachten, de uit
lokkende factoren en de reactie op the
rapeutische maatregelen. 
Aanvullend laboratoriumonderzoek 
voor een analyse van de kenmerken van 
de betrokken patient, zoals de mate van 
allergie, ~e ernst van de obstructie, de 
sterkte van de bronchiale prikkelbaar-
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heid, het bestaan van een infectie, de 
afweerfuncties, eventuele enzymdefec
ten, de rol van psychische en sociale 
factoren en het onderscheiden van an
dere aandoeningen dan CARA. 
Allergie kan worden onderzocht door 
huidtests of meting van allergeen-speci
fieke antistoffen in het serum (RAST
test). Allergie gaat vaak omstreeks het 
vierde levensjaar een rol spelen, maar 
kan ook al voor die tijd van belang zijn 
voor het optreden van klachten. 
Longfunctie-onderzoek in een klinisch 
rustige fase kan de ernst van de bron
chusobstructie objectiveren en de re.ac
tie op medicamenten kwantificeren Van 
Woerden; Quanjer}. De inspannings
proef meet de mate van bronchospasme 
die kan ontstaan door hardlopen of 
fietsen. Met behulp van inhalatie van 
histamine in verschillende concentraties 
kan een indruk worden verkregen van 
de bronchiale prikkelbaarheid en daar
mee van de kans op symptomen en de 
behoefte aan therapie (Neijens). Met 
name een toegenomen bronchiale prik
kelbaarheid predisponeert voor het ont
staan van bronchusobstructie na licha
melijke inspanning en na het inademen 
van een allergeen. Provocatie-onder
zoek met allergenen is daarom meestal 
onnodig, maar het kan geindiceerd zijn 
bij patienten bij wie men zekerheid wil 
hebben over het verband tussen aller
geen en klachten. 
Hematologisch onderzoek en bacterio
logisch onderzoek van het sputum kun
nen gegevens opleveren omtrent het 
voorkomen van infecties. Zowel virale 
als bacteriele infecties spelen vaak een 
rol bij patienten jonger dan ongeveer 4 
jaar. Rontgenonderzoek van het KNO

gebied (adenoId en neusbijholten) en 
van de thorax kan informatie geven over 
de lokalisatie van infecties en het be
staan van andere aandoeningen dan 
CARA. Door middel van het meten van 
de concentraties Na+ en Cl in het zweet 
kan cystic fibrosis worden uitgesloten of 
vastgesteld. De hoeveelheid u1-anti
trypsine in het serum kan gemakkelijk 
worden gemeten als screening voor 
eventuele deficientie. Bij licht of sterk 
verlaagde waarden moet worden vast
gesteld of een hetero- dan wei een ho
mozygote afwijking bestaat. 
Bij recidiverende bacteriele infecties 
kan het aanbeveling verdienen bepaal
de afweerfuncties te onderzoeken. In de 
ecrste plaats kamt bepaling van de im
muunglobulinen-concentraties (G, M, 
A) in aanmerking. Zo nodig moet het 
onderzoek naar de afweer worden uit
gebreid met metingen van de granulocy
tenfuncties en het complement en met 
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fUTlctietests van het cellulaire of humo
rale systeem en van de trilharen. 
Op basis van de verrichte diagnostiek 
wordt een behandelingsprogramma ge
maakt. Optimale toepassing van medi
camenten is zeer belangrijk voor het 
beheersen van een chronische, multi
conditionele en sterk wisselende aan
doening als CARA. Een optimaal sche
ma moet vaak worden uitgewerkt door 
het uittesten van verschillende medica
menten of combinaties daarvan. Een 
nauwkeurige evaluatie van het effect 
door middel van registratie van het ver
loop van symptomen (door klachtenlijs
ten, peak-flow metingen en lichamelijk 
onderzoek) tijdens en tussen de exacer
baties is zeer belangrijk. Bij patienten 
met ernstige of veel voorkomende 
symptomen is een goede beheersing van 
deze symptomen vaak aileen mogelijk 
met kennis en ervaring op specialistisch 
niveau verkregen. De ervaring leert dat 
met een op zich juiste therapie bij een 
exacerbatie vaak te laat wordt begon
nen. Een vroegtijdige start met een 
goed gekozen behandelingschema kan 
de ontwikkeling van een aanval blokke
ren, zodat minder medicamenten nodig 
zijn dan bij een laat begin van de thera
pie. Andere onvolkomenheden zijn een 
te lage dosering of een te korte behan
delingsduur. 
Naast behandeling met medicijnen kun
nen andere maatregelen van groot be
lang zijn, zoals het vermijden van aller
geen-contact of begeleiding in wijkver
pleegkundige, maatschappelijke of psy
chologische zin (Graat). 
Het succes van de huisarts bij de behan
deling van CARA zal afhangen van het 
kennisniveau en de aandacht die wordt 
besteed aan het onderzoek en de bege
leiding van de therapie. Versterking van 
de eerstelijns gezondheidszorg met be
trekking tot de behandeling van CARA is 
een doelstelling van het Nederlands 
Astma Fonds. Deze wordt nagestreefd 
door het leveren van een bijdrage aan 
het universitaire onderwijs, door na
scholingscursussen en door het werken 
aan een systeem van districtsverpleeg
kundigen die gespecialiseerd zi jn in 
cARA-zorg (Graat). 

Samenwerkingsschema 

Voor de samenwerking tussen de eer
ste- en tweedelijns gezondheidszorg 
kan, op basis van het voorafgaande, het 
volgende schema worden opgebouwd: 
Bij recidiverende respiratoire klachten 
die kunnen passen bij CARA, dient ver
wijzing naar de specialistische genees
kunde te worden overwogen ingeval: 

- de klachten frequent voorkomen en/ 
of ernstig van aard zijn; 
- geen goed therapieschema kan wor
den gevonden; 
- andere aandoeningen dan CARA aan
wezig kunnen zijn; vooral bij het begin 
van de klachten in de eerste levensjaren 
moet men hieraan denken; 
- risicofactoren aanwezig zijn, zoals re
cidiverende infecties, familiaire bel as
ting met ernstige symptomen of emfy
seem. 
Nadat een karakterisering van het 
ziektebeeld en een behimdelingsstrate
gie zijn vastgesteld, kan voor de uitvoe
ring vaak naar de eerstelijns gezond
heidszorg worden terugverwezen, mits 
deze hiervoor voldoende aandacht 
heeft. In de praktijk blijken hierbij ver
schillende belemmerende factoren van 
belang te zijn, zoals de voorkeur van de 
patienten of ouders en de kwaliteit van 
de zorg in de eerste lijn. Indien de huis
arts de behandeling en begeleiding 
overneemt, verdient het vaak aanbeve
ling van tijd tot tijd consult te vragen 
aan de specialist. 
Bij patienten bij wie de ernst of risico's 
van het ziektebeeld, dan wei de vereiste 
therapie daar aanleiding toe geven, 
komt voornamelijk specialistische be
handeling in aanmerking. Ook in deze 
situatie dient de huisarts bij de behande
ling te worden betrokken. Er kunnen 
immers acute verschijnselen optreden 
waarvoor zijn beoordeling en therapie 
nodig kunnen zijn. Daarnaast heeft de 
aanwezigheid van CARA allerlei reper
cussies voor de patient en zijn omge
ving, waarbij de huisarts als gezinsarts 
nauw betrokken moet zijn. 
Het spreekt vanzelf dat een goede com
municatie tussen beide echelons een ba
sisvoorwaarde is: niet aileen van de spe
cialist ten opzichte van de huisarts, maar 
ook omgekeerd. 
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