
Epidemiologische notities 

len vermoedelijk te laag in. Laat ons 
niet verge ten dat 'wilde' mazelen in een 
op de duizend gevallen gecompliceerd 
werd door post-infectieuze encephalitits 
en dat 20 procent van de gevallen ge
compliceerd werd door luchtwegontste
king (otitis media, subacute bronchitis, 
pneumonie). Het zou uw verslaggever 
verbazen als het percentage BMR-vac
cinaties op zuigelingen- en kleuterleef
tijd even hoog wordt als dat tegen 
DKTP. 

Als in de toekomst zal worden over
wogen het rijksvaccinatieprogramma 
uit te breiden met bijvoorbeeld de im
munisatie tegen Haemophilus influen
zae (HIb) als profylaxe tegen invasieve 
Haemophilus influenzae-infecties zoals 
meningitis, zal de introductie van het 
vaccin bij publiek en de medische pro
fessie met meer zorgvuldigheid moeten 
plaatsvinden dan bij BMR is geschied. 

Listeriose en ranwmelkse kazen 

Listeriose is een bacteriele infec
tieziekte die zich meestal voordoet aan 
de beide uiteinden van de levenslijn: 
zuigelingen en bejaarden. Verder komt 
de aandoening voor bij zwangeren en 
bij mens en met een verlaagde immuno
logische afweer. 

De ziekte uit zich als een acute menin
go-encephalitis (met of zonder septiche
mie) en als septichemie 'sec'. Foeten en 
pasgeborenen zijn zeer gevoelig voor 
infectie. Kinderen en volwassenen be
neden de 40 jaar zijn meestal resistent; 
daarboven stijgt de gevoeligheid weer. 
Besmetting van de foetus vindt in de 
utero plaats of tijdens de passage van 
het geboortekanaal. Infectie van zwan
gere vrouwen kan lei den tot infectie van 
de foetus en onderbreking van de zwan
gerschap. Neonaten kunnen dood ter 
wereld komen, geboren worden met 
septichemie of neonatale miningitis ont
wikkelen, ook al is de moeder symp
toomloos. Infectie post partum verloopt 
bij de moeder ook meestal symptoom
loos; bij pasgeborenen kan de sterfte 30 
pro cent bedragen. 

Het is een zeldzame infectie; in Ne
derland wordt de diagnose 30-40 maal 
per jaar gesteld. In 1969 werd 10-20 
procent van de onderzochte menselijke 
faecesmonsters bacteriologisch positief 
bevonden. Ook bij klinisch gezonde 
runderen werd in 10 procent van de 
gevallen L. monocytogenes in de faeces 
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gevonden. Het RIVM trof in 1986 Liste
ria aan in 12 van de 33 monsters rauw 
varkensvlees, in 6 van de 14 pluimvee
monsters, in 11 van de 25 monsters 
rauwkost en in 6 van de 137 monsters 
rauwe melk. In rauwmelkse kazen (zo
als Brie en Camembert) werden tot 105 

kiemen per gram aangetroffen. Ge
bruikte men gepasteuriseerde melk als 
bron voor de kaasbereiding, dan werden 
geen Listeria's aangetroffen. Dit gold 
ook voor harde kaassoorten. 

Het micro-organisme wordt vaak vrij 
lev end aangetroffen in water en mod
der. Ook op groente, gemest met run
dermest, wordt Listeria vaak gevonden. 
Het is een ubiquitair voorkomende 
kiem die af en toe bij person en uit de 
risicogroepen ziekte veroorzaakt. 
Hoogst zelden wordt een associatie met 
een bepaald type voedsel genoemd 
(koolsla, andere groente en rauwe 
melk). Interhumane besmetting - als 
SOA - is beschreven, (zeldzame) explo
sies op baby-afdelingen zijn verklaard 
door hand-op-hand besmetting. 

Hoewel er enkele gevallen in de lite
ratuur bekend zijn van een bewijsbare 
'food-borne' transmissie, komt dit toch 
zeer zelden voor. Waarschijnlijk zijn 
rauwmelkse kazen altijd besmet ge
weest en hebben zij vrijwel nooit geleid 
tot infectie. Gezien het relatief hoge 
dragerschap in de faeces van klinisch 
gezonde mannen en vrouwen (tot 10 
procent) en het zeer veel voorkomen 
van Listeria in de dierenwereld en in de 
natuur, lijken de genomen maatregelen 
ten opzichte van bepaalde Zwitserse, 
Franse en Deense rauwmelkse kazen 
slecht te rechtvaardigen. 

Nota bene 

Therapie-ontrouw wordt in de regel 
opgevat als een eigenschap van de pa
tient. Het kan evenwel ook beschouwd 
worden als een symptoom van gebrekki
ge communicatie tussen arts en patient. 

Stelling bij: Siero JH. Voorlichting 
onderzocht in een aantal empirische stu
dies [Dissertatie]. Maastricht: Rijksuni
versiteit Limburg, 1988. 

Internationale contacten 

Anglo-Dutch 
Symposion 

C. J. JANSEN EN 
G. J. H. NEOMAGUS 

Aljaren bestaat er een levendig contact tussen 
het NHG-centrum Rotterdam e.o. en een 
groep huisartsen uit Noordoost-Engeland (re
gio Durham). Gemiddeld iedere twee jaar 
komt men bij elkaar op visite en treft men 
elkaar op een symposium en als gast in het 
gezin van een collega. De Britse deelnemers 
zijn meestalleden van het Practice Organisa
tion Committee, een onderafdeling van het 
Royal College of General Practitioners, en 
hun universitaire centrum is Newcastle upon 
Tyne. Ditjaar yond deze uitwisseling voor de 
negende maal plaats. 

Inleiding 
Twintig huisartsen en veertien partners kwa
men op 22 mei aan op Schiphol, onder leiding 
van collega Hungin, de laatste gemakkelijk 
te herkennen aan zijn indrukwekkende tul
band als hoofdtooi. 

Op speciaal verzoek van de gasten was de 
eerste dag een excursie georganiseerd naar 
het eiland Neeltje Jans en de Delta-werken. 
Een goede gelegenheid voor een eerste ken
nismaking en voor de Britten de mogelijk
heid om te wennen aan het leven onder de 
zeespiegel (voor buitenlanders steeds verras
send). 

K waliteit en protocollen 
Op zaterdag 23 mei vond op het Rotterdams 
Huisartseninstituut het negende Anglo
Dutch Symposium plaats. In zijn welkomst
woord merkte Prof. dr. H.J. Dokter op dat 
de activiteiten van de huisartseninstituten in 
Engeland en Nederland voor een groot deel 
parallel lopeno Kwaliteit van de zorg en 
ontwikkeling van protocollen zouden dan 
ook herhaaldelijk op het symposium ter spra
ke komen. 

Dr. R. Douglas en Dr. I. Fuller deden 
onderzoek naar de immunisatiegraad van 
kinderen in Noordoost-Engeland. Er wordt 
net als in de rest van het land de laatste jaren 
minder gevaccineerd. Oorzaken zijn bezuini
gingen, angst bij de ouders en discussies 
tussen de gezondheidswerkers over het nut 
van vaccineren. De huisarts heeft, anders 
dan in Nederland, een belangrijke taak bij de 
voorlichting over en instandhouding van een 
optimale immunisatiegraad. 

Dr. D.E. Gregory is een van de auteurs 

Beide auteurs zijn huisarts te Rotterdam en respec
tievelijk voorzitter en secretaris van het NHG 
centrum Rotterdam e.o. 
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van het recent verschenen 'Basic formulary 
for general practice'. In een artikel in de 
Lancet (1985) werd reeds uiteengezet aan 
welke criteria een formularium voor de alge
mene praktijk moet voldoen. Belangrijk 
zijn: goedkoop voorschrijven, gebruik van 
generic names, het zoveel mogelijk beperken 
van nieuw op de markt gebrachte middelen, 
bruikbaar voor het onderwijs. Het me est 
opvallende is de beperkte opzet. Honderd
vijftig geneesmiddelen moeten voldoende 
zijn om 90 procent van de in de huisartsprak
tijk voorkomende kwalen te behandelen. 

Dr. Lucy Manning gaf een overzicht van 
formularia-positieve of negatieve lijsten zo
als die in vrijwel ieder land in Europa gebe
zigd worden. 'Quality is ... caring' was het 
motto van een praatje van Dr. R.Thornam. 

Als een rode draad liep door de discussie 
dat ook in Groot-Brittanie op de gezond
heidszorg wordt bezuinigd. De regering wil 
dat de huisarts het salaris van de 'practical 
nurse' - nu nog grotendeels door de overheid 
beta aId - vee I meer voor eigen rekenig 
neemt. Er moet goedkoper voorgeschreven 
worden en men wil veranderingen in de 
salariering van de huisarts zelf, zodat er 
prikkels ontstaan om de praktijk te vergro
ten. De consument moet kritischer worden, 
het moet gemakkelijker zijn om van huisarts 
te veranderen, de huisarts moet meer tot 
service bereid zijn. 

Rotterdams onderzoek 
Na de lunch kwamen de Nederlanders aan 
het woord. 

A.C. de Jongh werkt binnen het RUHI 
aan een protocol voor de diagnostiek en 
behandeling van schouderklachten. De le
vendigheid van de discussie maakte ook hier 
weer eens duidelijk dat het 6pleggen van een 
protocol weinig zinvol is. Een protocol kan 
wei dienen als middel tot nascholing en toet
sing aan de door ieder individueel ontwikkel
de schema's. 

G.Th. van de Poe I presenteerde cijfers uit 
zijn onderzoek over samenwerking tussen 
huisartsen en apothekers in een Rotterdamse 
wijk. Op basis van een reeds jaren bestaande 
samenwerking is men gekomen tot strikte 
afspraken over het voorschrijven van genees
middelen. In de studie wordt het voorschrijf
gedrag van deze huisartsen verge Ie ken met 
de cijfers uit een aantal controlepraktijken. 
De studie bevestigt dat samenwerking tussen 
huisartsen en apothekers vooral de kosten 
gunstig belnvloedt. 

De socioloog Van der Wouden beschreef 
een onderzoek naar samenwerking tussen 
huisartsen en specialisten in de regio Rotter
dam betreffende carcinoompatienten. Over 
dit onderzoek is ook reeds gerapporteerd op 
het laatste WONCA-congres in Londen. 
Huisartsen blijken niet erg gelukkig over de 
samenwerking (zo deze al bestaat). Gerap
porteerd wordt over de afspraken en beleids
veranderingen die na het onderzoek hebben 
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plaats gevonden. Een heel positieve ontwik
keling. 

Het symposium werd besloten met een 
'rondetafeldiscussie' over AIDS in het Vere
nigd Koninkrijk en in Nederland. Er zijn 
nogal wat verschillen in de aanpak van het 
probleem. In Nederland richt men zich met 
voorlichting en ondersteuning vooral op de 
risicogroepen, de voorlichting bij onze over
buren is gericht op afschrikking en meer 
gericht op de hele bevolking. In Europa zal 
AIDS zich vooral verspreiden onder drugge
bruikers. Het is dan ook te verwachten dat de 
huisarts in grote steden in toenemende mate 
geconfronteerd gaat worden met het pro
bleem in die groep. 

Sociale activiteiten 
Parallel aan het symposium was er een lady's 
program: museumbezoek en sightseeing in 
Rotterdam, onderbroken door een lunch op 
een typisch Rotterdamse plek: De Oude 
Haven. 's Avonds ontmoette men elkaar 
weer bij een feestelijke barbecue die beslo
ten werd door, het kan bijna niet anders, een 
samen gezongen Auld Long Syne in vele 
variaties. 

De zondag was weer ter vrije beschikking. 
Bij verrassing kwam men elkaar tegen (op de 
fiets), bijvoorbeeld bij de molens van Kin
derdijk of op de markt in Delft. Aan het eind 
van de dag vertrokken de Britten, nu met de 
boot naar Hull, uitgezwaaid door vrijwel de 
hele groep Nederlandse gastheren en 
-vrouwen. 

Gebrek aan taalvaardigheid wordt nogal 
eens als een belemmering ervaren om buiten
landse gasten te ontvangen. De geanimeerd 
verlopende gesprekken, vooral tijdens het 
feest op zaterdagavond, toonden nog eens 
aan hoe gemakkelijk die taalbarriere wordt 
overwonnen. Juist de informele contacten 
blijken een goede gelegenheid om overeen
komsten en verschillen tussen het professio
neel en persoonlijk functioneren van de huis
arts in Groot-Brittannie en Nederland te 
bespreken. De ervaring is dat wie eenmaal 
heeft meegedaan blijvend enthousiast is. 

Struikelblok 

De rubriek Struikelblok bevat korte, ano
niem gepresenteerde casulstiek. Men kan 
daarbij denken aan struikelblokken op het 
gebied van diagnostiek en therapie, de com
municatie met patienten, het contact met 
specialisten en andere hulpverleners, of aan 
struikelblokken in een vertrouwd beleid. 

Lezers die zich door deze thema's voelen 
aangesproken, kunnen bijdragen inzenden 
(uiteraard niet anoniem) naar het redactiese
cretariaat. Inzendingen mogen niet langer 
zijn dan een vel A4, getypt op anderhalve 
regelafstand. 

Referaten 

Asymptomatic gastric ulcer: a follow-up stu
dy in patients with previous gastric ulcer 
disease. Iorde R, Bostad L, Burhol PG. 
Lancet 1986; i: 119-20. 

Het ulcus duodeni kan voorkomen zonder 
symptomen te geven. De auteurs hebben 
onderzocht of dit ook geldt voor het ulcus 
ventriculi. In totaal134 patienten bij wie vier 
tot acht jaar tevoren door middel van gastro
scopie een ulcus ventriculi was vastgesteld, 
werden opnieuw onderzocht. Ze moesten in 
die tussentijd niet geopereerd zijn, noch on
der behandeling zijn voor een actieve maag
zweer. Ook uitgesloten van het onderzoek 
waren personen die medicijnen gebruikten 
die een maagzweer kunnen geven, ernstig 
ziek waren of chronisch antacida gebruikten. 
Tenslotte werd bij 40 mensen opnieuw endo
scopie gedaan. 

Bij 22 patienten werden een of meer maag
zweren gevonden. Veertien van hen hadden 
geen dyspeptische klachten, vier hadden zeer 
lichte symptomen en hadden geen antacida 
nodig, en vier gebruikten drie a vier maal per 
week antacida. Slechts een patient gebruikte 
dagelijks antacida, dacht ook weI een maag
zweer te hebben en was van plan een arts te 
raadplegen. Meer mannen dan vrouwen en 
meer rokers dan niet-rokers hadden een ul
cus, maar de verschillen waren niet signifi
cant. WeI hadden de positieve gevallen een 
significant langere voorgeschiedenis van hun 
klachten dan de anderen. Een carcinoom 
werd bij geen van de 134 patienten ge
vonden. 

C.H.A. Westhoff 

A simple method for the detection of Chlamy
dia trachomatis infections in general practice. 
Longhurst HI, Flower N, Thomas BI, et al. 
I R Coll Gen Pract 1987; 37: 255-6. 

Infecties met Chlamydia trachomatis kunnen 
bij vrouwen leiden tot cervicitis en ontstekin
gen in het kleine bekken, met als mogelijke 
gevolgen ectopische zwangerschap en sterili
teit. Vaak hebben deze vrouwen echter geen 
klachten. Opsporen van Chlamydia-infecties 
met behulp van kweekmethoden levert pro
blemen op met verzamelen, bewaren en ver
zenden van monsters en is daarom onprak
tisch buiten ziekenhuizen en poliklinieken. 

De directe, monoc1onale antilichaamtest 
op Chlamydia trachoma tis vereist slechts het 
maken van een uitstrijk op een objectglas, 
dat meteen onderzocht kan worden. Qua 
sensitiviteit en specificiteit is de test te verge
lijken met de traditionele kweekmethode. 

De bruikbaarheid van de test werd be
proefd in een praktijk in een binnenstad. 
Gedurende een half jaar werd een uitstrijkje 
gemaakt bij aile vrouwen die inwendig on
derzocht moesten worden. De helft van deze 
vrouwen had klachten. Aileen bij de klacht 
dysurie werd een verb and gevonden met een 
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