
REDACTIONEEL COMMENTAAR 

Monitoring van patienten met CARA? 

CARA is een van de meest frequent in de huisartspraktijk 
behandelde chronische aandoeningen. De omvang van het 
probleem wettigt de vraag in hoeverre systematische extra 
lOrg voor CARA-patienten gewenst of noodzakelijk is. Uit 
ervaring met andere chronische aandoeningen, met name 
hypertensie, weten we immers hoe belangrijk de praktijkvoe
ring kan zijn: compliantie en instelling worden positief be'in
vloed door de beschikbaarheid van informatie over de betref
fende patientengroep en planning van de vervolgcontroles. 

Kaptein et al. hebben vastgesteld dat een aanzienlijk deel 
van de astmapatienten last heeft van symptomen en klachten 
die interfereren met het dagelijks leven (school- en werkver
zuim e.d.), ondanks het feit dat zij onder behandeling staan.' 
In dit nummer publiceren Dieleman e.a. een vervolgonder
zoek waarin naar voren komt dat er een duidelijke discrepan
tie bestaat tussen de voorgeschreven medicamenteuze thera
pie en de compliantie van de patienten. 2 Het heeft er aile 
schijn van dat huisartsen een recept uitschrijven en verder 
afwachten tot de patient zich weer op het spreekuur meldt. 

Deze twee artikelen vormen een goede aanleiding om stil te 
staan bij de behandeling van CARA, en om de effectiviteit van 
het gebruikelijke beleid te heroverwegen. 

De vergelijking met hypertensie gaat slechts ten dele op. 
Hypertensie is een geheel asymptomatische aandoening, 
waarbij de patient geen 'eigen' parameters ten dienste staan 
om de noodzaak of wenselijheid van hernieuwde medische 
behandeling te bepalen. Het is de (huis)arts die de follow-up 
zal moeten structureren. 

Bij CARA is er een chronisch beloop, met soms een versneld 
verlies aan long reserve; er zijn tevens acute exacerbaties 
afgewisseld met (relatief) klachtenvrije perioden. Waaraan 
dient het ziektebeloop te worden afgemeten? 

Ongetwijfeld is de ontwikkeling van respiratoir bepaalde 
invaliditeit van belang. Er zijn aanwijzingen dat bij een deel 
van de CARA-patienten die in de huisartspraktijk onder 
behandeling staan, een versnelde achteruitgang van de long
functie valt waar te nemen, terwijl een kleine subgroep met 
weinig symptomen een ernstige bronchusobstructie blijkt te 
hebben. Onduidelijk is in hoeverre medicamenteuze behan
deling dit beloop kan be·invloeden. Corticostero'iden lijken, 
althans bij een sterk geselecteerde populatie, in staat deze 
ontwikkeling te mitigeren.3 Het vervolgen van patienten met 
CARA met het oog op dit invalidiserend beloop is echter 
prematuur, gezien de onzekerheid over interventiemogelijk
heden. 

Dan het klachtenbeloop. In hoeverre zijn hier argumenten te 
vinden voor een beleid dat meer behelst dan het afwachten 
van de spontane komst van de patient naar het spreekuur? 

De artikelen van Kaptein et al. en Dieleman e.a. zijn typische 
voorbeelden van normatieve toetsing. Uitgangspunt is de 
stelling dat symptomen altijd tot verdwijnen kunnen worden 
gebracht door medicatie, en dat daarbij de voorgeschreven 
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dosering de enig juiste basis vormt. De houdbaarheid van 
deze stelling wordt in hun artikelen echter niet aangetoond. 

CARA is een naar etiologie en naar noodzaak tot behande
len heterogene aandoening. Effecten van medicamenteuze 
therapie zijn moeilijk voorspelbaar. Bronchiale hyperreactivi
teit speelt een pathogenetisch belangrijke rol, ook in de 
patientengroep die bij de huisarts onder behandeling staat. 
Patienten met een bronchiale hyperreactiviteit lopen het 
risico op excessieve symptomen ten gevolge van alledaagse 
prikkels en hebben dientengevolge behoefte aan preventieve 
behandeling. 

Uit een recent onderzoek komt naar voren dat juist het 
klinische beeld belangrijke informatie geeft over de effectivi
teit van de behandeling van bronchiale hyperreactiviteit.4 

Deze behandeling dient zich te richten op lOwel de klachten 
(bronchusobstructie) als de hyperreactiviteit. Behoefte aan 
(co)medicatie lijkt daarbij een goede parameter voor de mate 
waarin de behandeling effect heeft op de hyperreactiviteit. 

Het moge duidelijk zijn dat de behandeling van CARA beter en 
effectiever kan. Of het altijd mogelijk is optredende sympto
men te bestrijden is onduidelijk. Evenmin is het een uitge
maakte zaak dat patienten het beste af zijn wanneer zij de 
voorgeschreven medicatie stipt volgens voorschrift gebrui
ken. Juist het 'grillige' verloop van de klachten maakt het 
gewenst de (bronchusverwijdende) medicatie aan te passen 
aan de omstandigheden. Dat vormt echter zowel een uitkomst 
als een bron van zorg: overmatig gebruik van bronchusver
wijders kan schadelijke gevolgen hebben,5 en wijst op een 
onvoldoende controle van de bronchiale hyperreactiviteit. 
Daarom is het dan ook zaak om het klachtenbeloop en het 
effect van de therapie nauwgezet te vervolgen. 

Symptomen, behandelingsresultaat en behoefte aan add i
tionele medicijnen bieden daarbij de belangrijke parameters. 
In deze zin biedt het 'monitoren' van patienten met CARA 
mogelijkheden tot verbetering van de behandeling. Long
functiemetingen vormen daarop hooguit een aanvulling; de 
precieze waarde daarvan is in dit kader bovendien nog ondui
delijk. 
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