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Ter onderbouwing van de diagnostiek van 
Cara bij kinderen is een exploratieve studie 
uitgevoerd onder 121 Nederlandse kinde· 
ren van 6·11 jaar uit vijf huisarts(groeps)· 
praktijken. De vraagstelling luidde: welke 
uitkomsten van het lichamelijk onderzoek 
kan men verwachten bij een gegeven anam· 
nese en hoe groot is de kans op een afwij· 
kende laboratoriumuitslag bij een bepaalde 
anamnese en lichamelijk onderzoek? De 
kinderen werden huisartsgeneeskundig on· 
derzocht, inclusief onderzoek van bloed, 
sinus en longfunctie. Ook werden de medi· 
sche dossiers geanalyseerd. De voornaam· 
ste chronische luchtwegklachten - hoesten, 
vol zitten op de borst, piepen en kortade· 
migheid - blijken sterk met elkaar samen te 
hangen. Lichamelijk onderzoek, rontgen. 
onderzoek en laboratoriumonderzoek dra· 
gen niet bij tot het accepteren ofverwerpen 
van Cara als werkhypothese. Welleveren 
ze aanwijzingen voor de noodzakelijke ty· 
pering van de Cara naar pathogenetische 
mechanism en. 
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Indicatoren voor Cara bij 
kinderen 
Een transversaal onderzoek onder 6-11- jarigen in vijf 
Nederlandse huisartspraktijken 

Inleiding 

Chronische en acute luchtwegklachten bij 
kinderen komen veel VOOL In epidemiolo
gische studies wordt de prevalentie van 
Cara bij kinderen geschat op 10-25 procent; 
huisartsgeneeskundige morbiditeitsregi
straties, waarin scherper omschreven dia
gnostische criteria worden gehanteerd, ge
yen wat lagere cijfers. 1-7 

Bij kinderen zal de huisarts zich niet 
willen beperken tot behandeling van de 
klachten, maar ook streven naar het voor
k6men van schade aan de luchtwegen op 
langere termijn. Onbekend is of luchtweg
klachten op oudere leeftijd inderdaad ver
oorzaakt worden door luchtwegklachten 
op kinderleeftijd; niettemin zijn huisartsen 
geneigd het zekere voor het onzekere te 
nemen en kinderen met chronische lucht
wegklachten nauwkeurig te volgen en pre
venti eve adviezen te geven. 8 

De pathogenetische mechanismen van 
Cara zijn globaal bekend. 9 10 Het meest 
centrale verschijnsel bij Cara - bronchus
obstructie - wordt waarschijnlijk veroor
zaakt door drie mechanismen, die elkaar 
sterk beinvloeden: allergie, aspecifieke hy
perreactiviteit en de reactie op infec
ties. 11-15 Daarnaast spelen endogene facto
ren, zoals aanleg, hormoonwerking en 
stress-bestendigheid, een ro1. 16-18 

Vaak is slechts een glob ale diagnose mo
gelijk. Ons inzicht c.q. ons diagnostisch 
arsenaal schiet immers vaak te kort, of de 
klachten rechtvaardigen geen extensief on
derzoek. Dat is in de huisartspraktijk geen 
onbekend probleem. Juist op een gebied 
waar zeer veel onschuldige klachten het 
uitzicht op de subgroep van klinisch rele
vante afwijkingen belemmeren, is een ra
tionee1 diagnostisch beslisproces noodza
kelijk. 

Het hier beschreven onderzoek draagt ge
gevens aan voor diagnostische beslissingen 
van de huisarts bij kinderen in de lagere
schoolleeftijd met chronische of vaak te
rugkerende luchtwegklachten, zoals hoes
ten, vol zitten op de borst, piepen en korta
demigheid. De onderzoeksvraag luidt: wel
ke uitkomsten van het lichamelijk onder
zoek kan men verwachten bij een gegeven 
anamnese en hoe groot is de kans op een 

afwijkende laboratoriumuitslag bij een be
paalde anamnese en lichamelijk onder
zoek? 

Methoden 

Praktijk. en patientenselectie 
In vijf huisarts(groeps)praktijken, die wa
ren geworven op grond van hun nauwkeuri
ge medische verslaglegging (Almere, De
demsvaart, Haarlem, Hoorn, Leiden) wer
den uit het kaartsysteem aile kinderen ge
selecteerd die aan de volgende criteria vol
deden: 
- leeftijd 6-11 jaar; 
- van Nederlandse afkomst; 
- geen ernstige chronische aandoening. 
Aile kinderen met drie of meer luchtweg
consulten in het voorafgaande jaar werden 
aangeschreven (n=82); uit het bestand van 
de overige kinderen (n=1045) werd een 
aselecte steekproef getrokken ter grootte 
van 135 kinderen. 20 Op deze wijze werd een 
'verrijkt viswater' gecreeerd. Deze onder
zoeksgroep weerspiegelt bij benadering de 
groep kinderen met luchtwegklachten zoals 
de huisarts die op het spreekuur ziet: het 
zoeken naar Cara is vooral aan de orde bij 
vaak terugkomende luchtwegklachten, 
maar ook kinderen die lang niet op het 
spreekuur zijn geweest, kunnen in principe 
Cara hebben. 

Het onderzoek yond plaats in de peri ode 
februari tot april van 1986 (89 kinderen) en 
1987 (32 kinderen). 

Onderzoeksvariabelen 
• Twee huisarts-onderzoekers be stu deer
den de medische dossiers van de onder
zoeksgroep en scoorden daarbij, onafhan
kelijk van elkaar, aile consult en uit de 
voorafgaande jaren; bij interpretatiever
schillen werd via overleg naar consensus 
gestreefd. Bij onduidelijkheden (hand
schrift of inhoud) werd de betreffende huis
arts om een toelichting gevraagd. 
• De ouders vulden onder meer een anam
neselijst in. 
• De kinderen werden lichamelijk onder
zocht door een huisarts-onderzoeker; dat 
gebeurde op een willekeurig moment en 
dus niet tijdens een episode van luchtweg
klachten. Verder werd bloed afgenomen, 
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werd een keelkweek ingezet, werd het 
neusslijm onderzocht en werden twee si
nusfoto's gemaakt. Door een ervaren labo
rant werd spirometrisch longfunctieonder
zoek verricht en werd de reactie getest op 
inspanning en op toediening van een beta
sympathicomimeticum. 

Voor de anamnese werd gebruik gemaakt 
van een gevalideerde vragenlijst van de 
American Thoracic Society (ATS-lijst). 
Deze correspondeert vrijwel geheel met de 
EGKS-vragen die in Nederland worden 
toegepast voor onderzoek bij volwasse
nen. 21 22 De EGKS-lijst is echter niet spe
ciaal bestemd voor kinderen, in tegenstel
ling tot de ATS-lijst. Sinusfoto's werden in 
het onderzoek opgenomen, omdat chroni
sche sinusitis nogal eens wordt aangevoerd 
als een onderschatte oorzaak van lagere
luchtwegklachten bij kinderen. 2324 Tho
raxfoto's werden niet gemaakt, omdat deze 
- afgezien van bepaalde acute exacerbaties 
- van weinig nut zijn bij diagnostiseren van 
Cara bij kinderen.2S-27 

Analyse 
Vit de antwoorden op de anamnesevragen 
is een gecombineerde score gemaakt, die 
een indeling naar ernst van de onderschei
den chronische luchtwegklachten mogelijk 
maakt. 20 Per kind werd op grond van de 
gestandaardiseerde anamnese en het long
functie-onderzoek een Cara-score bepaald. 
Analyse yond plaats met behulp van regres
sieprogramma's van SPSS.28 

Resultaten 

Van de 217 aangeschreven kinderen deed 
56 procent uiteindelijk mee aan het onder-

zoek. Tussen de respondent en en de weige
raars waren geen verschillen in leeftijd, 
geslacht en praktijk van herkomst, zodat de 
uitval niet selectief was op deze ken
merken. 

De vier onderscheiden klachten blijken 
onderling nogal sterk gecorreleerd (label). 
Het meetniveau van deze variabelen vol
doet aan de vereisten voor het toepassen 
van Pearson's correlatie-coefficient. Tus
sen de ernst score voor hoesten en volzitten 
op de borst bestaat een correlatie van 
R= .66, hoesten en piepen geeft R= .64, 
hoesten met kortademigheid R=.37. Vol 
zitten op de borst hangt samen met piepen 
(R=.63) en met kortademigheid (R=.32), 
terwijl piepen samenhangt met kortade
migheid (R= .65). 

Bevindingen bij lichamelijk onderzoek 
Bij de 121 kinderen werden slechts vijf 
afwijkingen aan de lagere luchtwegen ge
constateerd, zoals crepitaties of een ver
lengd expirium. Voor de hogere luchtwe
gen lag dit aantal aanmerkelijk hoger: 39 
belangrijke afwijkende bevindingen (ver
minderd gehoor, rood trommelvlies, klop
pijn op de sinus of comb ina ties van lichtere 
afwijkingen). De afwijkingen aan de lagere 
luchtwegen waren te gering in aantal om 
regressieanalyse te doen. De afwijkingen 
aan de hogere luchtwegen konden blijkens 
regressie-analyses niet noemenswaard wor
den verklaard vanuit de anamnese (11 pro
cent verklaarde variantie). Ook het consul
tatiepatroon in de voorafgaande jaren of de 
Cara-score gaf geen goede voorspelling van 
de bevindingen bij lichamelijk onderzoek. 

Longfunctieonderzoek 
Een van de kinderen deed onvoldoende 

Tabel Vier belangrijke chronische luchtwegklachten bij 121 onderzochte kinderen, gerubri
ceerd naar ernst. Percentages. 

Klacht Geen Heel Licht Matig Zwaar Erg 
licht zwaar 

Hoest 32 45 3 5 14 0 
Vol/slijm 77 16 1 6 0 
Piepen 82 0 4 10 1 3 
Kortademig 83 3 4 1 4 5 
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zijn best, zodat het niet lukte om de long
functie te meten. Alle andere kinderen 
hadden een normale longfunctie. Daardoor 
leek het weinig zinvol regressie-analyses uit 
te voeren op de hoogte van bepaalde long
functiewaarden als afhankelijke variabele. 

Sinusfoto's 
Van 87 kinderen werden sinusfoto's ge
maakt. Hiervan vertoonden er 17 geringe 
en 15 duidelijke afwijkingen. De uitslag van 
de sinusfoto's kon in een regressie-analyse 
niet worden verklaard door bovenste- of 
onderste-Iuchtwegklachten in het vooraf
gaande jaar, noch door klachten in de 
voorafgaande week. Lichamelijk onder
zoek, inc1usief kloppijn op de sinus, gaf 
evenmin een verklaring voor de uitslag van 
de foto's. 

Allergietests 
Een positieve RAST (uitslag 2+ of hoger) 
voor mijten werd gevonden bij 26 procent 
van de kinderen; voor huisstof was dat 20 
procent, voor grassen 13 procent, voor 
schimmels 9 procent, voor bomen 9 pro
cent, voor katten 8 procent, voor honden 7 
procent en voor planten 7 procent. De 
uitslag van allergietests (IgE en RAST) kon 
niet statistisch worden verklaard uit omge
vingsfactoren, zoals roken door huisgeno
ten, vocht in huis of op school, stof, huis
dieren of schimmel. Ook het consultatiepa
traon in de voorafgaande peri ode leverde 
geen verklaring op voor de allergietesten. 

Anders lag dit voor de vier chronische 
luchtwegklachten hoesten, vol zitten op de 
borst, piepen, kortademigheid. Een ge
combineerde allergiescore (IgE- en RAST
standaardtests) kon in belangrijke mate 
verklaard worden door met name piepen 
en kortademigheid (37 pro cent van de vari
antie). Voor de afzonderlijke RAST-tests 
gold dat de test op huisstofmijt 25 pro cent 
van de variantie kon verklaren, voor de test 
op katten was dat 15 procent en voor die op 
honden 17 procent. Voor schimmel, gras en 
bomen werd geen significant resultaat be
haald. Opvallend was nog, dat van de 
RAST-testen alleen die voor schimmels 
enigszins (20 procent) te verklaren viel uit 
de bevindingen bij lichamelijk onderzoek, 
met name door afwijkingen in het keel
neus-oorgebied. 
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Beschouwing 

Beperkingen 
De groep waarop dit onderzoek be trekking 
heeft, is nogal breed: kinderen van Neder
landse afkomst in de leeftijd van 6-11 jaar. 
Er is echter niet gestreefd naar een statisti
sche afspiegeling van alle Nederlandse kin
deren: de onderzoeksgroep is echter niet 
aselect samengesteld en conc1usies over 
incidenties of prevalenties van luchtwe
gaandoeningen mogen op grond van deze 
studie dan ook niet worden getrokken. WeI 
is gestreefd naar variatie wat betreft stad, 
platteland en verstedelijkt platteland. 

Met name bij het bloed- en rontgenon
derzoek kon niet van ieder kind een volle
dige uitslag worden verkregen. Sommige 
kinderen waren erg bang voor de prik en 
ouders hadden nogal eens bezwaar tegen 
een foto. Deze situatie, die voor huisartsen 
heel herkenbaar zal zijn, impliceert de mo
gelijkheid van selectieve uitval. Het lijkt 
echter onwaarschijnlijk dat de associaties 
tussen klachten en afwijkingen van de 
luchtwegen bij de onderzochte kinderen 
hierdoor scheefgetrokken zullen zijn. 

Het onderzoek is beperkt tot de methoden 
en tests die de huisarts ter beschikking 
heeft. De histamine-provocatietest, die een 
objectivering van aspecifieke hyperreacti
viteit zou kunnen geven, is daardoor buiten 
beschouwing gebleven. Yoor deze test 
moet het kind bij herhaling blazen na het 
inademen van toenemende concentraties 
histamine-oplossing, net zolang tot een ver
mindering van de longfunctie optreedt. Dit 
onderzoek lijkt ons niet erg geschikt voor 
toepassing in de huisartspraktijk. Aanwij
zingen voor aspecifieke hyperreactiviteit 
zal de huisarts dan ook moeten vinden in 
andere indicatoren: anamnese en bijvoor
beeld herhaaldelijke piekstroombepa
lingen. 

Conclusies 
Conc1usies die uit het onderzoek getrokken 
kunnen worden, zijn: 
• De vrij hoge correlaties tussen de chroni
sche-bronchitisklachten (hoesten en volzit
ten op de borst) en de astmaklachten 
(pie pen op de borst en kortademigheid) 
duiden op een sterke onderlinge verweven-
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heid; daarmee wordt het nut van een over
koepelend Cara-concept geadstrueerd. 
• Negatieve bevindingen bij lichamelijk 
onderzoek sluiten Cara niet uit, zeker niet 
als de patient onderzocht wordt buiten een 
exacerbatie. 
• Sinusfoto's bij kinderen met chronische 
luchtwegklachten leveren de huisarts wei
nig houvast; de indicatie voor zo'n foto is 
op grond van anamnese en lichamelijk on
derzoek nauwelijks te stellen. 
• Eenmalig longfunctieonderzoek helpt 
niet om Cara bij kinderen aan te tonen of 
uit te sluiten. Dit neemt niet weg dat bij
voorbeeld herhaalde piekstroommeting 
nuttige informatie kan verschaffen, onder 
andere over het succes van een ingestelde 
therapie. 29-30 

• Piepen en zeker kortademigheid lijken 
een goede reden voor bloedonderzoek naar 
allergie (IgE, RAST voor huisstofmijt, 
huisdieren, enz). In geval van allergie kan 
sanering of medicamenteuze behandeling 
worden overwogenY-32 

Cara als werkhypothese is bij kinderen te 
formuleren op grond van vragen over chro
nisch hoesten, volzitten op de borst, piepen 
en kortademigheid. Lichamelijk onder
zoek, rontgenfoto's en longfunctie-onder
zoek leveren daarbij geen bijdrage. Bij een 
positieve Cara-anamnese is een verdere 
differentiering naar pathogenese nodig: de 
anamnese geeft aanwijzingen voor chroni
sche bronchitis en/of astma. RAST en IgE 
zijn handige tests op allergie. Infecties ui
ten zich door een exacerbatie van de klach
ten, afwijkingen bij lichamelijk onderzoek 
en eventueel laboratoriumonderzoek 
(BSE, leucocyten, sputumonderzoek, 
enz). Aspecifieke hyperreactiviteit is op 
grond van de anamnese te vermoeden; 
bevestiging van dit vermoeden vraagt ver
der onderzoek (inspanningstest, histamine
provocatieproef) . 

Het vaststellen (en nader typeren) van 
Cara is het uitgangspunt voor een gericht 
handelingsplan: uitleg en advisering aan de 
ouders, klachtenvrij maken van het kind, 
voork6men van klachten. 

Tenslotte moge hier een lans worden ge
broken voor protocollering van het huis
artsgeneeskundig regime bij kinderen met 

chronische luchtwegklachten. Er zijn al 
verschillende aanzetten gegeven;33-35 het 
Nederlands Huisartsen Genootschap kan 
via zijn standaardenbeleid vooruitgang 
boeken. Nog veel onderzoek zal nodig zijn 
om het huisartsgeneeskundig handelen bij 
veel voorkomende klachten en afwijkingen 
zoals Cara wetenschappelijk te onder
bouwen. 
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To provide further information for the diagnosis 
of chronic aspecific respiratory illness in chil
dren, an exploratory study was carried out 
among 121 Dutch children between the ages of 6 
and 11 from five general (group) practices. 
Which results from the physical examination can 
one expect with a particular medical history and 
how big is the chance of a discrepant laboratory 
result with a particular medical history and physi
cal examination? 

The children received a general medical ex
amination including blood tests and sinus X-ray 
and lung function. The medical files were also 
analyzed. The main airway complaints - cough, a 
feeling of thightness in the chest, wheezing and 
shortness of breath - are strongly interdepen
dent. Physical examination, X-ray examination 
and laboratory tests do not contribute to the 
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