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quate manier. We proberen dan bijvoor
beeld het contact met de patient te vermij
den door een visite uit te stell en of we 
verstarren in een houding van 'als u zich 
niet aan onze afspraak houdt, trek ik mijn 
handen ervan af'. Dit soort beschermende 
maatregelen zijn geen goede reacties. De 
patient functioneert immers per definitie 
niet zoals het behoort. Men zou kunnen 
zeggen dat hij niet 'toerekeningsvatbaar' is. 

Toch zijn dergelijke reacties weI begrij
pelijk, omdat we ons moeten beschermen 
tegen de zware belasting van het yak. In 
verband daarmee is het nodig dat we ernaar 
streven dat ons eigen stuur, ons ego, opti
maal kan functioneren. Dat is aIleen te 
bereiken door ervoor te zorgen dat aan ons 
eigen coordineren van ego-functies niet te 
hoge eisen worden gesteld. Daarvoor heeft 
ieder zijn eigen weg. De een zal een vrij 
weekend nodig hebben, de ander een ge
sprek in een groep collega's. Maar aan de 
noodzaak om daaraan aandacht te beste
den, ontkomen we niet. 

Wellicht dat twee adviezen te geven zijn. 
In de eerste plaats: eis niet te veel van 

jezelf. Natuurlijk kunnen we vaak meer 
werk verzetten dan we dachten, maar te 
hoog gestelde eisen voorkomen het soms 
noodzakelijke gevoel dat we iets goed ge
daan hebben. 

In de tweede plaats is er de noodzaak van 
een goede verzorging van ons meer biolo
gisch functioneren: goed slapen, goed eten, 
goed bewegen, enz. Kortom: zorg goed 
voor het belangrijkste instrument waarmee 
je je yak uitoefent. 

De fout is dat we meestal denken dat dit 
aIleen op collega's slaat. • 

NOTA BENE 

Het soms gegeven advies de klachten ver
der te laten slijten heeft in de orthopaedie 
een dubbelzinnige betekenis. 
Stelling bij: Geesink RGT. Hydroxyl-apa
tite coated hip implants [Dissertatie]. 
Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg, 
1988. 
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INGEZONDEN 

Hoesten bij de huisarts 

Naar aanleiding van het artikel Hoesten bij de 
huisarts1 zou ik graag enkele opmerkingen wil
len maken. 

Hoesten is een zeer vee I voorkomende klacht 
in de huisartspraktijk. Dat is altijd zo geweest. 
Interessant is nu dat de oorzaak van dat hoesten 
in de loop van de tijd bij ons in Nederland zo 
veranderd is. In het verleden speelden tubercu
lose en kinkhoest een grote rol en de problemen 
waarvoor de artsen to en gesteld werden, waren 
niet gering. Ik vind het daarom jammer dat de 
auteurs hun artikel niet beginnen met een (kor
te) historische inleiding. Een analyse van hun 
literatuurlijst leverde op: totaal 56 bronnen, 
waarvan 47 minder dan tien jaar oud, en acht 
ouder dan tien jaar; de oudste literatuurbron 
stamt uit 1961. 

Ik vind het ontbreken van wat meer histori
sche achtergrond jammer omdat huisartsen na
tuurlijk altijd al geprobeerd hebben hoesten 
rationeel te behandelen. De auteurs suggereren 
in hun titel dat zij de eersten zouden zijn die dit 
probleem rationeel aanpakken. Zonder diep op 
de historie in te gaan, wil ik hier wijzen op twee 
dissertaties van huisartsen, bewerkt in de huis
artspraktijk, waarin het probleem van het hoes
ten centraal staat: 
• In de eerste plaats een onderzoek van Honde
link in zijn praktijk in Krabbendijke uit 1929. Hij 
vergelijkt de resultaten van de behandeling van 
drie groepen kinkhoestpatientjes door nauwkeu
rig het aantal hoestaanvallen per dag te tellen. 
Vaccinbehandeling is beter dan behandeling met 
een hoestmiddel, behandeling met een hoest
middel is beter dan niets doen.2 
• In de tweede plaats een onderzoek van Lo
wenberg uit 1959, 'Causes of coughing in a Gro
ningen general practice'. Samenvattend komt 
het erop neer dat hoes ten vaker door een 'spasti
sche bronchitis' veroorzaakt wordt dan huis
artsen denken, en dat bij een spasmolyticum een 
beetje efedrine soms prima helpt. 

Nogmaals: het gaat mij er niet om dat een 
vraagstuk uitputtend historisch behandeld 
wordt, maar vaak wordt een bijdrage veel inte
ressanter wanneer deze geplaatst wordt in een 
historisch kader. Misschien zou de redactiecom
missie daar ook wat meer oog voor moe ten 
hebben; het zou toch leuk zijn als artikelen in dit 
blad over honderd jaar als 'een belangrijke bij
drage' geciteerd worden? 

1 Rutten GEHM, Van Eijk JThM, Beek MML, 
Van der Velden HGM. Hoesten bij de huisarts: 
naar een rationeel beleid. Huisarts Wet 1988; 
31: 293-9. 

2 Hondelink H. Gegevens, verzameld naar aan
leiding van een kinkhoest-epidemie in een 

overzichtelijke algemeene practijk [Disserta
tie]. Leiden: Rijksuniversiteit Leiden, 1929. 

3 Lowenberg A. Causes of coughing in a Gronin
gen general practice [Dissertatie]. Groningen: 
Rijksuniversiteit Groningen, 1959. 

G.J. Bremer 

Naschrift 
Collega Bremer mist in onze bijdrage een histo
risch perspectief. De noodzaak om zo compact 
mogelijk te schrijven, dwong ons hiertoe. Die 
noodzaak is weer een gevolg van de grote hoe
veelheid informatie die huisartsen aangeboden 
wordt en die het lezen van lange artikelen ont
moedigt. En iedere schrijver wil gelezen worden! 

Interessant is overigens, dat Bremer een 
proefschrift aanhaalt waarin blijkt dat in het 
verleden bij kortdurende hoestklachten aan 
kinkhoest moest worden gedacht, terwijl dat 
momenteel niet het geval is. 1 Aan spastische 
bronchitis zal gedacht worden bij hoestklachten 
die met piepen of benauwdheid gepaard gaan. 
Deze vielen buiten het bestek van onze litera
tuurstudie. 

Beide dissertaties getuigen ervan dat artsen al 
eerder rationeel hebben trachten te handel en bij 
hoestklachten. Het verrichten van lichamelijk 
onderzoek dat bij voorbaat niets oplevert, ach
ten wij echter irrationeel en zelfs contraproduk
tief. Toch gebeurt het op grote schaal. Hetzelfde 
geldt voor het voorschrijven van bijna aile symp
tomatische hoestdrankjes. Wij zijn niet de eer
sten die dat constateren; wij hebben echter met 
de titel van ons artikel huisartsen willen stimule
ren daar ook naar te handelen. 

1 Lucassen PLBJ. Kinkhoest in de huisartsprak
tijk. Huisarts Wet 1958; 28: 294-6. 

G.E.H.M. Rutten 

Arthritis - artralgie 

Omdat er door huisartsen over dit thema weinig 
wordt geschreven, heb ik het artikel 'Arthritis 
- artralgie,l met belangstelling gelezen. Allezen
de werd ik echter toenemend in verwarring 
gebracht. 

Er wordt een dilemma ten tonele gevoerd, of 
bij een patient sprake is van een arthritis of van 
een artralgie. Deze vraag kan binnen de differen
tiele diagnose echter geen overwegend probleem 
voor de huisarts zijn, omdat het onderscheid 
tussen beide een kwestie van definitie is. Bij een 
arthritis vindt men objectieve afwijkingen in de 
vorm van ontstekingsverschijnselen, bij een ar
tralgie niet. Een artralgie wordt dan ook in de 
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ICHPPC-2-defined2 al gecodeerd als aile andere 
diagnosen zijn uitgesloten. 
In het verdere stuk blijkt dan dat dit probleem 
niet meer aan de orde komt. De titel dekt dus op 
geen enkele wijze de lading. 

Bij de beschrijving van de epidemiologie 
wordt gesteld dat de interdoktervariatie relatief 
groot is. Als de gegevens van de verschillende 
morbiditeitsstudies worden vergeleken, wordt 
de incidentie van Hodgkin geplaatst naast de 
prevalentie uit het Monitoringproject en de be
kende aandoeningen uit de CMR. De overeen
komst in deze laatste twee Nederlandse studies is 
groter dan bij de meeste andere aandoeningen 
met een vergelijkbare prevalentie. Problemen 
rond de interdoktervariatie zijn hieruit dus niet 
te destilleren. 

De patient in de casus komt met knieklachten, 
bestaande uit pijn, stijfheid en startpijn. Epide
miologisch gezien komt artrose hier het eerst 
voor in aanmerking, gegeven het feit dat de 
incidentie van artrose in deze leeftijdklasse ten 
minste 10 maal zo groot is als die van reuma. pok 
bij artrose komen verschijnselen voor van zwel
ling, tangentiele drukpijn en hydrops. Het is 
verwarrend om, als daar geen duidelijke aanwij
zingen voor zijn, huisartsen te leren in deze fase 
een lijst zeldzame diagnosen te overwegen die 
wei in een klinisch maar niet in een huisartsge
neeskundig denkkader passen. 

Er voigt een uitgebreide - en wederom erg 
klinische - bespreking van mogelijke laborato
rium- en rontgenonderzoeken en de uitslagen 
hiervan bij de besproken patient. Deze opsom
ming is echter niet volledig, omdat niet wordt 
ingegaan op de betekenis van de HLAb27-bepa
ling, waarvan de betekenis de laatste tijd juist 
volop in de belangstelling staat. 

Benieuwd naar de uiteindelijke diagnose en de 
leerpunten die voor de huisarts uit deze casus zijn 
te trekken, moest ik vaststellen dat het artikel 
abrupt eindigde, zonder enige conclusie. 

De ervaring van de afgelopen jaren heeft mij 
geleerd dat de redactie van dit tijdschrift vooral 
bij de onderzoeksartikelen veel energie steekt in 
een kritische, wetenschappelijke beoordeling. 
Hiervoor is een compliment vaak op zijn plaats. 
De nascholingsartikelen in de rubriek Huisarts 
en Praktijk hebben recht op eenzelfde aandacht. 

1 Van der Does E. Arthritis - artralgie. Huisarts 
Wet 198831: 369-72. 

2 Classification Committee of WONCA. 
ICHPPC-2-defined. Oxford, etc.: Oxford Uni
versity Press, 1983. 

W.J.H.M. van den Bosch, 
huisarts te Lent 
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INGEZONDEN 

Naschrift 
Collega Van den Bosch is van mening dat de 
differentieJe diagnose arthritis - artralgie geen 
probleem voor de huisarts hoeft te zijn, omdat de 
ICHPPC-2 daar uitsluitsel over geeft. Dat is 
mooi, maar waar men in de praktijk mee te 
maken heeft, zijn episoden van gewrichtsklach
ten waarmee mensen regelmatig op het spreek
uur komen. Die knieklachten van heer Din het 
gegeven voorbeeld zijn nog artralgisch (volgens 
ICHPPC-2 of wat er nog meer aan indeling is op 
deze wereld) en ook de klachten van de handen 
(die pas na navraag duidelijk werden) laten geen 
andere diagnose op grond van klinisch onder
zoek toe, alhoewel de BSE van 42 mm in het 
eerste uur vervelend is. Deze mensen met poly
artralgie waarvan de herkomst lang niet altijd 
duidelijk is en ook niet in welke richting deze zich 
zal ontwikkelen, zie ik regelmatig terug (of ik 
houd anderszins contact met hen). Dat dan niet 
direct voor de knie, maar vooral voor die han
den, want een klein deel van mensen met deze 
handklachten ontwikkelt een reumatolde arthri
tis of mogelijk een S.L.E. Het is een heel verve
lende situatie als dat gebeurt, terwijl men het 
advies gegeven heeft: 'ach dit lijkt niets, zie maar 
hoe het gaat' of 'als het nog niet beter gaat, zie ik 
u terug' in plaats van: 'dit lijkt niet ernstig, maar 
ik wil toch graag horen hoe het gaat (afspraak of 
telefoon). Ook wil ik de BSE nog eens herhalen.' 

Overigens vind ik het onderscheid arthritis 
- artralgie lang niet altijd duidelijk en had ik 
beter achter de titel, de subtitel 'is dat onder
scheid altijd wei zo duidelijk?' kunnen plaatsen, 
maar ik heb dat dilemma in het artikel willen 
doorlaten klinken. 
Van den Bosch vindt dat dit dus verwarring 
schept. Ik heb ook geen duidelijkheid willen 
scheppen met dit artike!' Die duidelijkheid is er 
voor de meerderheid van de patienten he us we!. 
Daar hoef je niet over te schrijven. Bij de indivi
duele patient met het ietwat vage beeld zoals 
heer D, is het van belang om de a priori kans af te 
tasten met in het achterhoofd dat het altijd 
anders kan en als Van den Bosch dit verwarrend 
vindt, vind ik dat jammer, maar zo is het eenmaal 
met het huisartsenvak. Als wij ons opwerpen als 
de eerstelijns dokters, is het eerste wat wij moe
ten beseffen dat de wereld niet be staat uit wit en 
zwart, gezond en ziek, maar dat er minder of 
meer grijs is tussen wit en zwart. 

Voorts is huisartsgeneeskunde een klinisch 
yak, gelukkig maar, dat maakt het juist zo boei
end. Ik kan dan ook slecht uit de voeten met de 
opmerking dat de laboratorium- en rontgen be
sprekingen van heer D zo klinisch zijn, terwijl 
vervolgens wordt gesignaleerd dat er nog een 
HLAb27-bespreking ontbrak. Dat is toch even 
goed 'klinisch'! Ik liet dit na omdat deze bepaling 
niet erg relevant is voor de huisarts om aan te 

vragen. Maar inderdaad, voor de volledigheid 
moet de bepaling vermeld worden. Bij de ziekte 
van Bechterew zijn de reumafactoren negatief en 
het HLAb27 bij circa 90 procent der patienten 
positief. Bij arthritis psoriatica en het syndroom 
van Reiter wordt het HLAb27 vaker positief 
gevonden dan bij gezonde mensen, vooral als de 
SI-gewrichten aangetast zijn. 

Van den Bosch mist het vervolg op de geschiede
nis van heer D. Het zal duidelijk zijn dat heer 
D slechts als voorbeeld diende, maar inderdaad 
had het vervolg erbij vermeld kunnen worden. 
De knie van heer D is eenmaal gepuncteerd 
(door de huisarts), waarbij 40 cc helder gele 
vloeistof verwijderd werd. Hierop is de 
knieklacht dan aanzienlijk verbeterd. De overige 
'klachten' zijn er nog, maar daar leeft hij mee en 
ik weet nog niet echt wat hij he eft of zal ontwik
kelen. maar daar leef ik mee. 

De leerpunten zijn: 
• De huisarts rekent met a priori kansen en 
probeert deze om te zetten in een a posteriori 
kans met een zo efficient mogelijk aanwenden 
van allerlei onderzoektechnieken (inc!. verhaal, 
anamnese, lichamelijk onderzoek). 
• De zeldzamere aandoeningen worden daarbij 
niet verdrongen maar in het achterhoofd gehou
den. Dat behoort als je je opstelt als eerste 
opvanger van klachten. 
• Men zal daarbij rustig observeren en patient 
controleren of zich laten informeren. (een tele
foon kan een belangrijk hulpmiddel zijn) Men 
notere op de kaart wat men afspreekt. Men zij in 
het algemeen voorzichtig met uitspraken: 'Kijk 
maar hoe het gaat, ik hoor het wei als het niet 
goed gaat'. 

Laagdrempeligheid en de tijd als bondgenoot 
zijn het grote goed van de eerste lijn, vooral bij 
onduidelijke niet direct alarmerende verschijn
selen. 

E. van der Does 

NOTA BENE 

Beslissingen in de acute psychiatrie vertonen 
overeenkomst met beslissingen in de huisartsge
neeskunde: een keuze is dikwijls gebaseerd op 
ervaring, op waarschijnlijkheid en op risicoschat
ting. 
Stelling bij: Jonkers JFJ. De rijdende psychiater. 
Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 1988. 
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