
DISCUSSIE 

kan dan direct aflezen of er sprake is van 
een diagnosticum dat: 
- of ziekte beter kan aantonen dan uitslui

ten (LR+>lILR-); 
- of ziekte beter kan uitsluiten dan aanto

nen (LR+<lILR-); 
- of indifferent is op dit punt (L T + = 11 

LR-). 
In dit geval lijkt het me het niet nodig en 
wellicht zelfs extra verwarrend om ook nog 
een nieuwe term voor lILR- in te voeren. 

I.A. Knottnerus 

1 Muris JWM, Vaessen MID, Stunnans F. De 
waarde van auscu1tatie bij de diagnostiek van 
bronchus obstructie in de huisartspraktijk. 
Huisarts Wet 1987; 30: 272-274. 

2 Knottnerus lA, Volovics A. Het onderschei
dend vennogen van diagnostische tests. Huis
arts Wet 1989; 32: 338-46. 

RECTIFICATIE 

Statistiek 
In de afIevering 'Het onderscheidend vennogen 
van diagnostische tests' in de serie Huisarts, 
wetenschap en statistiek (Huisarts Wet 1989; 
32(9): 338-46) zijn enkele fouten geslopen. 
• Op pagina 339, eerste kolom moeten de regels 
6 tim 9 worden vervangen worden door de 
volgende tekst: 
De bijbehorende aannemelijkheidsquotienten 
(A +) zijn respectievelijk: 
- A +=100%/(100%-0)=1,0 (voor 'het hebben 

van een neus' ten aanzien van diabetes) en 
- A + =27%/(100%-67% )=0,82 (voor 'een ver

lengd expirium' ten aanzien van bronchusob
structie). 

• In de toelichting bij tabel 6 (pag. 342) zijn de 
verklaringen van de velden c en d verwisseld. 
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Acupunctuur 

De twijfel aan het oordeel 

In het redactioneel commentaar bij de artikelen
serie van Ter Riet e.a. over acupunctum - c.q. 
hun weinig positieve bevindingen dienaangaan
de - plaatst Van Veen een aantal vraagtekens bij 
het voorheen aan acupunctuur verleende 'voor
deel' van de twijfel. 1 Een dergelijke opinie lijkt in 
de rede te liggen. De studie van Ter Riet e.a. 
bestaat uit een grondige en wrgvuldige literatuu
ranalyse die, confonn de nonnen voor onder
rock binnen het natuurwetenschappelijke mo
del, zonder meer als wetenschappelijk verant
woord valt te kwalificeren en die deswege aile 
waardering verdient. Toch is het de vraag of aan 
de hand van een dergelijk onderwek inderdaad 
een verantwoord oordeel over acupunctuur mo
gelijk is. 

Ten aanzien van die vraag staat vooreerst ter 
discussie of met de argumentatie van Ter Riet e. a. 
(i.e. dat 'er redelijk veel onderwek is verricht', 
respectievelijk dat 'de effectiviteit van acupunc
tum daalt, naannate de kwaliteit van het onder
rock stijgt') het door hen aangegeven 'induc
tieprobleem' van de empirische wetenschapsme
thode voldoende is afgedaan, zodat generalisatie 
van de bevindingen gerechtvaardigd is. 2 Hiertoe 
is in ogenschouw te nemen dat de betreffende 
studie eenzijdig uitgaat van een westerse, na
tuurwetenschappelijke optiek, zonder op eniger
lei wijze acht te slaan op de specifieke geaardheid 
van de Chinese Geneeskunst (Traditional Chi
nese Medicine' - TCM), respectievelijk het fun
damentele verschil met de westerse geneeskun
de. Ter Riet e.a. hebben de grondbeginselen en 
basisbegrippen van de TCM veelal te summier of 
onvolledig weergegeven, terwijl daamaast een 
aantal elementaire TCM-principes in het geheel 
niet aan de orde komt. Daarenboven zijn de 
respectievelijke interpretaties primair binnen de 
westerse geneeskunde georienteerd en als wda
nig in eerste instantie gericht op het onderken
nen van een (pathologisch-)anatomisch sub
straat. Het naarstig zoeken van een substraat 
voor de acupunctuunneridianen is hiervan een 
goed voorbeeld, met name omdat daannee vol
slagen voorbij wordt gegaan aan de conceptuele 
context van de TCM-entiteiten en het wezenlijke 
bestek van de TCM. 

Voorts kan worden gesteld dat de studie van 
Ter Riet e.a., evenals eerdere compilaties,3 4 in 
principe uitgaat van acupunctuur als additief
westerse behandelwijze voor 'ziekte'. Het wes
terse begrip van ziekte verschilt echter funda
menteel van de beschouwing omtrent ziekte in 
de TCM. Dit hangt direct samen met het verschil 
van visie op 'gezondheid'. Anders dan de wester
se geneeskunde, waar gezondheid slechts een 
afgeleide van de status van afwezigheid van 
pathologie voorstelt, onderkent de TCM ge-

zondheid als een conditie op zichzelf, die speci
fiek bepaald wordt door intrinsieke krachten 
vanuit de mens zelf, op geleide van diens dyna
mische evenwicht met de omgeving. Ziekte 
wordt primair gezien als een functionele versto
ring van de gezondheid, bij wijze van een tekort
schieten van de intrinsieke, gewndheidbepalen
de krachten, in het kader van een falende adap
tatie aan een gebeurtenis in de omgeving. De 
ziekte - in de zin van pathologisch-anatomisch 
substraat - wordt hierbij als een secundair feno
meen van deze functieverstoring aangemerkt. In 
tegenstelling tot de westerse geneeskunde, die 
de etiologie van ziekte beziet in de zin van een 
pathologisch agens dat de 'voorheen gezonde' 
mens van buitenaf overkomt, wordt in de TCM 
de oorzaak van ziekte allereerst binnen de mens 
gezocht: in een interieure verzwakking, waar
door het exterieure agens 'pathogeen' heeft kun
nen worden. 

Studies zoals die van Ter Riet e.a. staan door 
hun eenzijdige gerichtheid op het westerse 
ziektebegrip compleet bezijden de context van 
de TCM en gaan daarmee ten enenmale voorbij 
aan de (gestelde) eigenlijke geaardheid van acu
punctum - 'vrij vertaald' naar westers-medische 
begrippen: een methode voor beinvloeding van 
de 'gewndheid' respectievelijk het herstel daar
van (acupunctuur als geneeswijze). 

Deze eenzijdige orientatie op het bestek van 
behandeling van 'ziekte' komt ook tot uiting in 
het feit, dat in de door Ter Riet e.Q. geselecteerde 
acupunctuuronderzoeken merendeels sprake is 
van 'fonnule-acupunctuur', een wijze van acu
punctum die primair op het westerse ziektebe
grip is gericht en waarbij specifieke diagnostiek 
en therapie confonn het TCM-concept geheel en 
al ontbreken. 

Een ander negatief punt in dit verband is de 
keuze voor omlijnde, specifieke indicatiege
bieden (ziektebeelden, pijnsyndromen) bij de 
studie, hetgeen van meet af aan een grove inhou
delijke beperking inhoudt. Binnen de TCM 
wordt de specificiteit van een beeld bezien in 
tennen van de aard of wijze van de verstoring van 
gezondheid, met een navenant scala van mani
festaties, waarvan een 'symptoom' als bijvoor
beld lage rugpijn slechts een (eventueel) onder
deel is. 

In soortgelijke zin gelden bezwaren ten aan
zien van het in de studie gekozen uitgangspunt 
van placebo-gecontroleerd acupunctuuronder
zoek, met name in aanmerking genomen, dat 
binnen de TCM het begrip 'placebo' a priori geen 
betekenis heeft. 

Daarnaast zijn methodologische kanttekenin
gen te plaatsen aangaande het model van het 
acupunctumonderzoek met placebo-controle. 
De specifieke problemen omtrent de placebo-
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techniek ter zake nog daargelaten, moet worden 
bedacht dat het placebo-effect hier in principe 
een samengeste!de waarde voorstelt. Naast de 
placebo-reactie pur sang, is er het (neuro )fysio
logische effect van de naaldsteek ('aspecifiek 
effect'), die overigens al op zichzelf de placebo
reactie versterkt ('superplacebo'). Als men reke
ning houdt met de diverse factoren - zowel 
binnen het vigerende onderzoekmodel, als van
uit het bestek van de TCM - die bij placebo
acupunctuuronderzoek aan de orde zijn, zal het 
aspecifieke effect bij placebo-acupunctuur aan
merkelijk kunnen verschillen ten ongunste van 
acupunctuur; dat geldt zowel in geval van place
bopunten, als bij placebopunctuur. 5 Een gevon
den verschil in werkzaamheid tussen acupunc
tuur en placebo-acupunctuur zal in veel gevallen 
aileen al op dit onderscheid in aspecifiek effect 
zijn terug te voeren en hoeft dus - in het onderha
vige onderzoekmodel - geenszins bewijzend te 
zijn voor een specifiek effect ('werking') van 
acupunctuur. 

In het licht van de aangegeven restricties van 
de strikt op westers-wetenschappelijke leest ge
schoeide studie van Ter Riet e.a. kan ten zeerste 
worden betwijfe!d of daarin het inductiepro
bleem van de empirische wetenschap daadwer
kelijk niet aan de orde is; de daartoe gegeven 
argumentatie vermag dit in elk geval niet te 
onderbouwen. De in het kader van deze studie 
gedane uitspraken over de effectiviteit van acu
punctuur zullen derhalve vooralsnog uitsluitend 
kunnen gelden ten aanzien van de betrokken 
acupunctuuronderzoeken c.q. de daarin bedre
yen acupunctuur, en zijn geenszins te extrapole
ren naar de algehele (TCM-)context van acu
punctuur. 

In dit opzicht geldt daarenboven een funda
menteel-methodologische probleemstelling ten 
aanzien van de algemene methode van het mo
dern-westerse natuurwetenschappelijke onder
zoek, waar in de studie impliciet van wordt 
uitgegaan. Deze methode van onderzoek is gel
dig en verantwoord in het bestek van het westers
natuurwetenschappelijk model, maar is daarmee 
niet vanzelfsprekend valide voor wetenschap in 
het algemeen. Zo voldoet deze methode niet 
voor een wetenschappelijk verantwoorde bena
dering van het TCM-acupunctuurconcept; ze is 
daarvoor te onvolledig. Ze is strikt geent op het 
mod erne natuurwetenschapsmodel en gaat als 
zodanig primair uit van analytische en kwantita
tieve normen. De onderhavige methode staat 
daarmee welhaast haaks op de voor de TCM 
geldende principes van analogie, kwaliteit en 
dialectiek en mist elk raakvlak met het referen
tiekader van de TCM-grondbeginselen, -uit
gangspunten en -wetmatigheden, ten aanzien 
waarvan zij een toetsing zou moeten inhouden. 
Het is slecht denkbaar dat men op geleide van 
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Huisarts, wetenschap en acupunctuur 
Een serie artikelen door G. ter Riet, J. 
Kleijnen en P. Knipschild 
89-170 Oorsprong en werkingsmechanis

men van acupunctuur 
89-176 De meta-analyse als review-me

thode 
89-223 Acupunctuur en nekpijn/rugpijn 
89-228 Acupunctuur en reumato'ide ar

tritis 
89-230 Acupunctuur en chronische pijn 
89-258 Acupunctuur bij migraine en span-

ningshoofdpijn 
89-264 Acupunctuur en aangezichtspijn 
89-267 Acupunctuur en astma 
89-299 Acupunctuur en stoppen met 

roken 
89-304 Acupunctuur, alcohol en drugs 
89-308 Nawoord en aanbevelingen 

De eerste twee cijfers verwijzen naar het 
jaar van verschijnen, de volgende drie cij
fers naar het paginanummer. 

een zodanige methode tot een reee! waardeoor
deel omtrent acupunctuur kan komen. 

Verantwoord wetenschappelijk onderzoek 
naar acupunctuur zal niet om het referentiekader 
van de TCM heen kunnen. In die zin zijn ver
scheidene onderzoekmethoden aangegeven die 
zich louter tot de TCM-context bepalen en vol
doen aan de voorwaarden voor wetenschappelij
ke kwalificatie.6-8 

Een inherente moeilijkheid hierbij is evenwel 
dat de diverse begrippen en principes van de 
TCM voor het westerse bestel 'wereldvreemd' 
ogen en als zodanig ogenschijnlijk ontoeganke
lijk voor wetenschappelijke benadering. Voor 
het doorbreken van die patstelling is vooreerst 
een transcriptie (i.e. inhoudelijke vertaling) van 
deze begrippen en principes vereist, zodat ze 
binnen het westerse referentiekader begrijpbaar 
worden c.q. toegankelijk voor wetenschappelijk 
onderzoek. Op geleide van een dergelijke trans
criptie zal een methodologie voor (effect)onder
zoek van acupunctuur kunnen worden ontwik
keld, waarin zowel het natuurwetenschappelijke 
model van de geneeskunde, als het specifieke 
concept van de TCM, gelijkelijk bedeeld tot hun 
recht kunnen komen. 

In zo'n benadering lijkt een tweeledig 'voordeel' 
besloten. Niet aileen zal langs deze weg een 
werkelijk verantwoorde evaluatie van acupunc
tuur kunnen worden verwezenlijkt, maar daar
naast zullen sommige van de transcriptie-con
cepten ('gezondheid'; 'genezen'; arts-patient re
latie) zeer wei van betekenis kunnen zijn voor de 

reguliere gezondheidszorg. Daarbij gaat het niet 
zozeer om een wetenschappelijk onderbouwde 
institutionalisering van - op moderne maat ge
sneden - TCM-acupunctuur, bij wijze van weer 
een 'nieuwe' additie aan het vigerende behandel
pakket, op basis van een utilistisch principe. 
Omtrent de betekenis van acupunctuur lijken 
belangrijker zaken in het geding, zoals de optie 
dat, zo de TCM-claim aangaande acupunctuur 
valide mocht blijken, de geneeskunde voor het 
eerst - naast de ongerichte geneeskunst via pla
cebo - een daadwerkelijke geneeswijze rijker zal 
kunnen zijn.9 

Een dergelijke richting van acupunctuuron
derzoek sluit bovendien aan bij de huidige inter
nationale ontwikkelingen op dit gebied, zoals 
filologische vertaalprojecten. 10 De door Ter Riet 
e.a. gehanteerde onderzoekmethode is wat dat 
aangaat wellicht veeleer geeigend voor een eva
luatie van de diverse reguliere behande!wijzen 
bij de genoemde indicaties, waarbij de desbetref
fende uitkomsten overigens een interessante ver
gelijking zouden kunnen opleveren. 
Al met al genomen lijkt het bij de huidige stand 
van zaken in elk geval raadzaam om inzake 
acupunctuur vooralsnog niet aileen het 'voor
dee!', maar ook 'oordee!' aan twijfel onderhevig 
te laten. 

F.S.E. Analgesiologie, Academisch Medisch 
Centrum, Amsterdam 

l.H. Engelbart, anaesthesioloog 
S.H. Kwee, chemisch ingenieur, traditionee! 
acupuncturist 

1 Van Veen WA. Acupunctuur: de twijfel aan het 
voordeel [Redactioneel commentaar]. Huisarts Wet 
1989; 32(6): 202. 

2 Ter Riet G, Kleijnen J, Knipschild P. Nawoord en 
aanbevelingen. Huisarts Wet 1989; 32(8): 308-12. 

3 Vincent CA, Richardson PH. The evaluation of 
therapeutic acupuncture: concepts and methods. 
Pain 1986; 24; 1-13. 

4 Richardson PH, Vincent CA. Acupuncture for the 
treatment of pain: a review of evaluative research. 
Pain 1986; 24: 15-40. 

5 Engelbart JH. Acupunctuur bij pijnbestrijding. In: 
Mattie H, Menges U, Spierdijk J, red. Pijn-informa
torium. Alphen aid Rijn: Stafleu/Samsom, 1988: AM 
0400; 1-28. 

6 Porkert M. The theoretical foundations of Chinese 
medicine. Cambridge, Ma.: MIT Press, 1974. 

7 Unschuld PU. Medicine in China. A history of ideas. 
Berkeley, Ca.: University of California Press, 1985. 

8 Needham J. Science and civilisation in China. Vol. 
II. Cambridge, Eng.: Cambridge University Press, 
1956. 

9 Engelbart JH, Kloppenburg GV. Overwegingen en 
concept-richtlijnen aangaande onderzoek naar de 
effectiviteit (werkzaamheid; werking; werkwijze) 
van 'klassieke acupunctuur'. In: Advies van de Com-
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missie Alternatieve Behandelwijzen van de Gezond
heidsraad. In voorbereiding. 

10 Unschuld PU, ed. Approaches to traditional Chinese 
medical literature. Proceedings of an international 
symposium on translation methodologies and termi
nologies. Dordrecht, etc.: Kluwer, 1989. 

Acupunctuur 2 

Men kan inderdaad spreken van een meta (lees 
halve) analyse. Er is namelijk getracht acupunc
tuur in het westers medisch model ingevat te 
onderzoeken. Er wordt uitgegaan van een wes
terse diagnose en vervolgens wordt er een prikre
cept op losgelaten. Deze handelwijze is te verge
lijken met iedere patient die koorts heeft penicil
line voor te schrijven. 

Een en ander wil niet zeggen dat het niet 
mogelijk is om met een westerse diagnose te 
werken. Men dient na het stellen van een wester
se diagnose een differentia tie van de onbalans 
volgens de traditioneel Chinese geneeskunde te 
maken. Deze differentiatie moet de volgende 
onderdelen omvatten, YinIYang, acht differen
tiaties, vijf fasen, meridiaanindeling, substan
sies. Pas daarna en aileen daarna kan tot acu
punctuurbehandeling worden overgegaan. Deze 
manier van behandelen is immers maatwerk en 
geen confectie, zoals in het artikel wordt onder
zocht. Verder dient men de manier van naaldsti
mula tie exact te omschrijven. 

Acupunctuur zonder traditionele diagnostiek 
is geen behandeling. 

S.F. Blomme, arts 

Acupunctuur 3 

Het is nu tienjaar geleden dat de Wereldgezond
heidsorganisatie (WHO) een lijst met aanbevo
len indicaties voor acupunctuurbehandeling uit
bracht. Dit gebeurde na intensief vergaderen 
met competente artsen en wetenschappers uit 
twaalf verschillende landen. Mede door de indi
catielijst van de WHO is acupunctuur op het 
ogenblik een van de meest geaccepteerde alter
natieve geneeswijzen, zoals ook wordt bevestigd 
door de Ter Riet e.a. 

De dagbladen maakten op 21 juli j.l. melding 
van mondelinge uitlatingen van de auteurs Ter 
Riet en Kleijnen, die bij de vakgroep Epidemio
logie van de Rijksuniversiteit Limburg te Maas
tricht een literatuurstudie hebben kunnen ver
rich ten met subsidie van WVC. In de interviews 
zouden zij gezegd hebben dat hun onderzoek 
aantoont dat acupunctuur niet werkzaam is. In 
de schriftelijke rapportage van hun literatuurstu
die echter komt die bewering nergens voor. Op 
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schrift concluderen ze dat er geen conclusies te 
trekken zijn uit de geselecteerde onderzoeken: 
'Vit de methodologisch niet deugdelijke onder
zoeken kan redelijkerwijs niet worden aangeno
men dat acupunctuur werkzaam is bij de beschre
ven aandoeningen. Evenmin is echter vastge
steld dat acupunctuur niet werkt.' 

Vit hun bespreking van de literatuur blijkt 
overigens dat de onderzoekers, hoewel belezen, 
geen inzicht hebben in de acupunctuurdiagnos
tiek. Bij het selecteren van de literatuur is slechts 
de nadruk gelegd op de meta-analyse als review
methode en is geen belang gehecht aan een 
inhoudelijke beoordeling van de bestudeerde 
publikaties. Bij raadpleging van een ervaren 
arts-acupuncturist was de keus waarschijnlijk 
niet gevallen op de publikatie van Chow et al. in 
het tijdschrift Lung, 1983. Chow heeft bij zestien 
atopische kinderen van 8-12 jaar, die aan inspan
nings-astma leden, onderzocht of ooracupunc
tuur de ernst van de kortademigheid na inspan
ning deed afnemen. Daarbij werd het longpunt 
als therapeutisch punt gekozen en het lumbago
punt als placebopunt. Vit de praktijk is bekend, 
dat bij kortademigheid het lumbagopunt (als 
'distantpunt') zelfs zeer werkzaam kan zijn en 
daarom zeer zeker niet als placebopunt gekozen 
had moeten worden. Bij astmatische kinderen 
bekijkt een acupuncturist behalve de borst ook 
de rug. In het merendeel der gevallen zien we 
een door spierspasmen scheefgetrokken rugge
tje. Vandaar dat het lumbagopunt in het oor bij 
de behandeling van astma ook zeer werkzaam 
kan zijn. Chow concludeert dan ook, dat (zijn) 
'placebo'-acupunctuur, waarbij het gekozen pla
cebopunt notabene een therapeutisch punt is, 
bijna even effectief is als de 'echte' behandeling, 
waarbij het longpunt werd geprikt. Afgezien 
daarvan is de ooracupunctuur vee I complexer 
dan de manier waarmee Chow ermee omgaat. 

Op pagina 271 merken de auteurs op, dat het feit 
dat er slechts in vijf van de twaalf studies gebruik 
wordt gemaakt van de drie 'algemeen aanvaarde' 
acupunctuurpunten (Lo7-Di4-Extra17) illus
treert, dat de acupunturisten behoorlijk van me
ning verschillen over de me est effectieve formu
Ie. Hier geven Ter Riet e.a. zich bloot: ondanks 
hun vele lezen is het niet tot hen doorgedrongen, 
dat astma in de acupunctuur nog verder gediffe
rentieerd wordt en dat het gebruik van verschil
lende punten aileen illustreert, dat de onder
zoekspopulaties niet homogeen waren in Chi
nees diagnostisch opzicht. 

Samenvattend kan gesteld worden dat bij het 
onderzoek naar de effecten van acupunctuurbe
handelingen meer aandacht moet worden be
steed aan de manier waarop onderzoekspopula
ties worden samengesteld. In het algemeen 

wordt te weinig rekening gehouden met de ge
heel eigen wijze waarop binnen de Chinese ge
neeswijze zieken en ziekten worden gedefinieerd 
en gerubriceerd. Het behandelplan van bijvoor
beeld een astma die yin van aard is, zal duidelijk 
anders zijn dan een astma die yang van aard is. 
Voor de toetsing van een acupunctuurbehande
ling is het noodzakelijk een onderzoeksgroep 
samen te stellen die geselecteerd is op basis van 
traditioneel Chinese diagnostiek. Aileen dan is 
de homogeniteit van een patientengroep gewaar
borgd. De meeste studies blijken gebaseerd te 
zijn op uitsluitend regulier diagnostische selectie 
van patienten. De groep lijkt dan vanutlregulier 
standpunt homogeen, maar vanuit acupunctuur
standpunt is dat pas na een tweede selectiestap 
het geval. De tweede selectiestap moet ge
schieden op grond van de genoemde acupunc
tuur-diagnostische (TCM-)criteria. Pas na deze 
tweede selectiestap is een verantwoorde en ge
differentieerde effectmeting van de acupunc
tuurbehandeling mogelijk. 

Dr. Chun Lee Oei-Tan, arts 

Acupunctuur 4 

In het literatuuronderzoek van Ter Riet e. a. is 
gebruik gemaakt van artikelen waarin recept
acupunctuur vergeleken wordt met placebo-acu
punctuur. Bij recept-acupunctuur worden voor 
een bepaalde aandoening standaardpunten ge
prikt, bij placebo-acupunctuur worden niet-acu
punctuurpunten gestoken. Al lang is bekend dat 
groepen patienten die volgens deze twee metho
den behandeld worden, weinig verschillen laten 
zien. Dat is ook logisch. Iedere pijnprikkel in de 
huid geeft uiteindelijk een endorfine-respons. 
Recept-acupunctuur is een weinig werkzame 
vorm van acupunctuur. Pas als een patient op die 
meridianen behandeld wordt die op dat moment 
gestoord zijn, neemt de werkzaamheid van acu
punctuur toe. 

Terecht concluderen Ter Riet e.a. dat de mees
te onderzoeken methodologisch zwak zijn opge
zet. Ze zijn dat echter ook in acupuncturistisch 
opzicht. Het is jammer dat acupuncturisten 
zwichten voor de publikatiedrang en zulke arti
kelen produceren. Acupunctuur is een genees
kundig systeem dat gebruik maakt van dieten, 
ademhalingsoefeningen, houdingscorrecties, 
Qi-Gong-oefeningen, manipulaties van wervel
kolom en gewrichten, massages, acupressuur en 
prikken. Zo'n systeem onderzoeken en je beper
ken tot het effect van het prikken met naalden is 
onzin. 

Een goed onderzoek naar het effect van acu
punctuur is nog nooit gedaan. Daarvoor is nodig 
dat groepen patienten at random verwezen wor-
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den voor reguliere en acupunctuur-behandelin
gen en later vergeleken worden. De acupunctu
rist moet daarbij de vrijheid hebben veranderin
gen aan te brengen in het eet- en leefpatroon van 
de patienten en verschillende therapeutische 
technieken toe te passen. Het aantal patienten 
moet dus groot zijn. De behandeling zal door een 
groep acupunctuurartsen gedaan moeten 
worden. 

In principe is dat in Nederland mogelijk. De 
Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging 
(NAA V) en de Nederlandse Artsen Acupunc
tuur Stichting (NAAS) hebben enige honderden 
artsen opgeleid tot arts-acupuncturist. Het pa
tientenaanbond in de acupunctuur is voldoende 
groot. 

Het is de vraag of regulier werkende artsen 
be reid zijn patienten voor zo'n onderzoek te 
verwijzen. In acupunctuurkringen is de bereid
heid om er aan mee te werken zeker aanwezig. 

1.P.V.M. de long, kinderarts-acupuncturist, 
docent NAAS 

Naschrift 

De reacties die ons hebben bereikt, laten zich 
globaal als voIgt categoriseren: 
- de kritiek dat Traditional Chinese Medicine 

(TCM) door ons niet is onderzocht, terwijl wij 
de resultaten van ons onderzoek tot TCM 
zouden generaliseren; 

- de vraag naar de zin van het onderscheid 
tussen placebo-effecten en therapiespecifieke 
effecten; 

- de kritiek dat wij slechts literatuuronderzoek 
hebben gedaan en geen onderzoek met pa
tienten; 

- de opmerking dat de effecten van acupunctuur 
. op zo'n bijzondere wijze tot stand komen dat 
acupunctuur met westerse methodieken niet 
onderzoekbaar zou zijn. 

• Traditional Chinese Medicine is door ons niet 
onderzocht 
In het tweede artike1 van de serie stellen we op 
pagina 177: 'Bijna alle gecontroleerde klinische 
studies die aan de orde zullen komen, gaan uit 
van formule-acupunctuur. Dit betekent dat onze 
conclusies betrekking zullen hebben op de acu
punctuur zoals die wordt uitgevoerd door het 
gros van de beoefenaren op het westelijk hal
frond en in Australie en Hong Kong.' Het ver
heugt ons om vast te stellen dat de TCM-acu
puncturisten zich van hun formule-'collega's' 
distantieren. Daarmee ondersteunen zij impli
ciet ons oordeel dat formule-acupunctuur 
hoogstwaarschijnlijk niet effectief is. Het lijkt 
ons voorlopig niet zinvol te discussieren over de 
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effectiviteit van TCM, eenvoudig omdat deze 
niet of nauwelijks is onderzocht. Overigens is het 
onredelijk de bewijslast omtrent de effectiviteit 
van TCM bij anderen dan de TCM-ers zelf te 
leggen. Leidinggevende organisaties in de Ne
derlandse acupunctuurwereld zouden misschien 
een voorbeeld kunnen nemen aan hun collega's 
die homeopathie een warm hart toedragen. In 
Nederland l en elders is deugdelijk onderzoek 
gaande waarin de effectiviteit van homeopathie 
wordt bestudeerd met inachtneming van de prin
cipes van de klassieke homeopathie. Waarom 
zou het niet mogelijk zijn om met respect voor 
alle aangehangen principes de effectiviteit van 
TCM met die van formule-acupunctuur te verge
lijken? 

• Is het we! nuttig therapiespecifieke effecten 
van placebo-effecten te onderscheiden? 
In een andere publikatie lichten wij onze mening 
hieromtrent uitgebreid toe. Kort samengevat 
betogen wij daar het volgende: 
- vooral als behandelingen bijwerkingen verto

nen, is het nuttig de grootte van het thera
piespecifieke effect te schatten; anders zou 
men (indien aanvaardbaar) met een minder 
riskante placebotherapie kunnen volstaan; 

- als de resultaten van een therapie voorname
lijk aan de suggestieve werking zijn toe te 
schrijven, zou de opleiding een ander karakter 
moeten krijgen en zou bijvoorbee1d meer aan
dacht moe ten worden be steed aan de kracht 
en de werking van suggestie; 

- het ten onrechte veronderstellen van speci
fieke effectiviteit, kan allerlei misplaatst on
derzoek naar werkingsmechanismen uitlok
ken; men stelle zich voor dat vandaag de dag 
proefdieren sterven omdat men nog steeds 
benieuwd is hoe de effectiviteit van aderlaten 
bij longontsteking verklaard moet worden. 2 

Overigens is het niet uitgesloten dat het thera
piespecifieke effect gemodificeerd wordt door de 
aard van de 'placebo-omstandigheden'. In zo'n 
geval is het simpel aftrekken van het waargeno
men effect in de referentiegroep van het waarge
nomen effect in de indexgroep (om zo het thera
piespecifieke effect te schatten) niet geoorloofd. 
Tevens verliest het onderscheid tussen placebo
en therapiespecifieke effecten een deel van zijn 
glans. Deze plausibele hypothese is, voor zover 
ons bekend, nauwelijks onderzocht. Als een 
derge1ijke effect-modificatie in sterke mate aan
wezig zou blijken, zal dit gevolgen moeten heb
ben voor effectiviteitsonderzoek. 

• Literatuuronderzoek is geen onderzoek met 
patienten 
Dit lijkt ons juist. Papier is veel geduldiger. Toch 
is het niet goed in te zien waarom onderzoeksge
gevens hun waarde verliezen op het moment dat 

ze worden opgeschreven. Niet vergeten moet 
worden dat de onderzoeken die wij hebben 
samengevat, nauwkeurig geregistreerde ervarin
gen bij meer dan 2000 patienten (alleen al in de 
pijnstudies) beschrijven. Een nieuw onderzoek 
met bijvoorbeeld 100 patienten maakt een derge
lijke hoevee1heid gegevens niet ineens waarde
loos. Integendeel, er wordt alleen bruikbare 
informatie toegevoegd, als het nieuwe onder
zoek van bijzonder hoge kwaliteit is. 

• Vanwege het specifieke werkingsmechanisme 
is acupunctuur niet met westerse methodieken 
onderzoekbaar 
Dit is een, overigens wijdverbreide, misvatting. 
Onderzoek naar de vraag of bepaalde effecten 
werkelijk tot stand komen, staat los van de vraag 
op welke wijze die effecten tot stand komen. 

De reactie van Engelbart en Kwee geeft ons 
tenslotte aanleiding het volgende op te merken. 
Wij vragen ons af, of de traditionele soep zo heet 
gegeten wordt als hij wordt opgediend. Indien 
ieder patientenprobleem als volstrekt uniek 
wordt gezien, is leren uit de ervaring (ook al zou 
die zich over 5000 jaar uitstrekken) per definitie 
onmogelijk. 

Met spanning wachten wij het moment af 
waarop belangrijke kopstukken uit de kring der 
(TCM -)acupuncturisten ertoe over zullen gaan 
hun beweringen met netjes uitgevoerd onder
zoek te staven. 

Gerben ter Riet 
los Kleijnen 
Paul Knipschild 

1 De Lange-Klerk ESM, Feenstra L, Bezemer PD. 
Onderzoek naar de effecten van homeopathische 
geneesmiddelen bij kinderen met recidiverende bo
venste luchtweginfecties. VFG-Bulletin 1988; 7: 3-4 . 

2 Ter Riet G, Kleijnen J, Knipschild P. Over klinisch 
effectiviteitsonderzoek en placebo-effecten. Integraal 
1988/89; 3: 94-101. 

RECTIFICATIE 

Acupunctuur 
In het juli-nummer zijn de legenda bij de artike
len 'Acupunctuur en stoppen met roken' (Huis
arts Wet 1989; 32(8): 301) en 'Acupunctuur, 
alcohol en drugs' (Huisarts Wet 1989; 32(8): 305) 
helaas verwisseld. De lezer wordt aangeraden 
deze correcties op de desbetreffende pagina's 
aan te geven. 
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Met grote verbazing las ik het redactioneel com
mentaarvan Van der Velden, waarin hij vraagte
kens plaatst bij de substitueerbaarheid van de 
traumatologische hulpverlening vanuit het 
ziekenhuis naar de huisarts.! Inderdaad is het de 
kortste weg voor de patient om direct naar het 
ziekenhuis te gaan, wanneer het de gewoonte 
zou worden dat de huisarts alle traumapatienten 
zou verwijzen. Substitutie veronderstelt echter
zeker in beleidsmatige zin - een versterking van 
de positie van de huisarts en is zeker niet alleen 
gericht op de taakverdeling tussen huisarts en 
specialist, zonder dat het voordeel ervan voor de 
patient in ogenschouw wordt genom en, zoals 
Van der Velden zegt. Hij spreekt over 'al dan niet 
vermeende voordelen van eerste hulpverlening 
bij ongevallen door de huisarts' en relativeert de 
huisartsenfunctie nog meer door te stellen 'dat 
de EHBO van het ziekenhuis in een behoefte 
voorziet'. De schrijver stelt verder de vraag of de 
EHBO wei het meest geschikte onderwerp is als 
we spreken over de versterking van de eerste lijn. 

Tenk e.a. stellen dat huisartsen die verder van 
het ziekenhuis af wonen, wei in staat zijn om de 
traumatologie te behandelen, maar dat het 
ziekenhuis die patienten (onnodig) naar zich toe 
trekt. 2 Vit het onderzoek van Peeters en 
Vierhout en ook uit het onderzoek van Beckers 
in Maastricht blijkt dat 60 procent van alle 
EHBO-bezoekers zonder verwijskaart op de po
likliniek van het ziekenhuis komt. 3 4 Vit de pilot
studie van Beckers blijkt voorts dat 84 procent 
van de zelfverwijzers door de huisarts had kun
nen worden behandeld. 

Dat er een toename is aan aanbod op de 
polikliniek, wordt duidelijk uit de tabel. Het 
aantal 'zelfverwijzers' neemt toe, terwijl het aan
tal verwezenen afneemt. We zien zelfs de laatste 
jaren - waarin toch telkens de nadruk op de 
substitutie wordt gelegd - dat het aantal trauma
tologische consulten nog met 2 per 1000 inge
schreven ziekenfondsverzekerden toeneemt, 
terwijl ook het aantal hechtingen op de polikli
niek toeneemt. Dat er absoluut gezien een afna
me is, valt te verklaren uit het feit dat op 1 april 
1986 de vrijwillige ziekenfondsverzekering is 
beeindigd, waardoor het totale aantal zieken
fonds-verzekerden is gedaald. 

Vanuit de beleidsvormende organen wordt alle 
aandacht gericht op de substitutie, waarin de 
ombuiging van patientenstromen die naar poli's 
gaan, een speerpunt is. luist in de EHBO zit veel 
huisartsenwerk, terwijl een deel van de EHBO
patienten in het medisch circuit belandt en dus 
wordt gemedicaliseerd. Daarom zullen de voor
waarden-scheppende organen en de beroeps
groep zich moeten inspannen om de EHBO voor 
de huisarts te heroveren. 

Dit is mogelijk door patienten voor te lichten 

486 

INGEZONDEN 

Traumatologie 

dat zij bij elk ongeval eerst de huisarts dienen te 
waarschuwen. Van ziekenfondszijde trachten wij 
dit te realiseren via de lectuur die we aan verze
kerden versturen. In Nieuwegein heeft men dit 
vanuit de PHV in samenwerking met gemeente, 
politie en specialisten gedaan, toen het Sint 
Antoniusziekenhuis zijn poorten in die stad 
opende. Huisartsen en specialisten hebben sa
men een brief opgesteld die wordt uitgereikt 
wanneer een patient zich zonder verwijzing op de 
EHBO-afdeling meldt. De patient wordt wei 
geholpen, maar er wordt op gewezen dat de 
huisarts de aangewezen persoon is om de behan
deling uit te voeren. 

Via een nieuwe honoreringsstructuur waarin 
een vergoeding voor bepaalde verrichtingen is 
opgenomen, willen ziekenfondsen en LHV het 
EHBO-werk van de huisarts stimuleren. Op dit 
moment al worden de verbruiksartikelen geho
noreerd en binnenkort zal dus ook de verrichting 
apart worden betaald. Ziekenfondsen hechten 
veel waarde aan het terugbrengen van de EHBO 
naar de huisarts en zeker niet alleen vanuit 
financiele overwegingen. Kwalitatieve aspecten 
- met name het te veel doen, de medicalisering
spelen hierin mee. Willen we de huisartsen een 
solide plaats geven in onze gezondheidszorg, dan 
moet de huisarts voor de patient herkenbaar zijn 
en zeker een toevluchtsoord zijn bij ongevallen. 
Bereikbaarheid en deskundigheid zijn hiervoor 
absolute voorwaarden. Maar misschien is de 
belangrijkste voorwaarde wei dat de huisarts zelf 
in zijn kennen en kunnen gelooft en bereid is om 
zijn plaats te bevechten. 

Ik ben het van harte met Crebolder eens als hij 
zegt: 'De opstelling van Van der Velden is 
riskant en laakbaar in een periode waarin over de 
functies van de huisarts opnieuw onderhandeld 
gaat worden. Hij geeft zich bij voorbaat gewon
nen,.5 Immers als de huisarts het zelf niet ziet 
zitten, zouden financiers weleens op het idee 

kunnen komen om EHBO-posten te vestigen en 
met eigen artsen de traumatologie te beoefenen. 

Het naschrift van Van der Velden, waarin 
deze stelt dat de critici zijn artikel niet goed 
hebben gelezen, lijkt mij volkomen inadequaat. 
Als dit al het geval zou zijn, dan ben ik van 
mening dat het artikel niet duidelijk is geschre
Yen. Vit de geest van het commentaar is duidelijk 
te proeven dat Van der Velden al die drukte over 
de EHBO niet ziet zitten. En dat is uitermate 
gevaarlijk, zeker wanneer het in een gezagheb
bend blad als Huisarts en Wetenschap wordt 
geplaatst en nog wei vanuit de redactiecom
missie. 6 

Dr. D. Post, ex-huisarts, 
Adviserend Geneeskundige Regionaal 
Ziekenfonds Zwolle 

1 Van der Velden HGM. De kortste verbinding tussen 
twee punten [Redactioneel commentaar]. Huisarts 
Wet 1989; 32(3): 123-4. 

2 Tenk M, Van Binsbergen JJ, Kamma H. Huisarts, 
ongevalspatient en een ziekenhuis in de buurt. Behan
delen, verwijzen of buitenspel? Huisarts Wet 1989; 
32(3): 125-7. 

3 Peeters MPJM, Vierhout WPM. Spoedeisende geval
len. Med Contact 1984; 36: 1147-8. 

4 Beckers LLEM. De problematiek van de zelfverwij
zing bij kleine ongevalsletsels naar de Eerste Hulp 
afdeling van een ziekenhuis [Scriptie]. Leiden: Socia
Ie Gezondheidszorg NIPG, 1985. 

5 Crebolder H. Traumatologie [Ingezonden]. Huisarts 
Wet 1989; 32(8): 315. 

Naschrift 

Mijn commentaar roert een aantal hinderlijke 
vragen en problemen aan. Dat interfereert ken
nelijk met een beleidsmatige benadering die om 
allerlei redenen sympathiek, opportuun en/of 
noodzakelijk voor onze gezondheidszorg wordt 
geacht. Post verzuimt echter in te gaan op een 

Tabel EHBO-verrichtingen in Nederland op poliklinieken. Absolute aantallen en aantallen per 
1000 verzekerden. 

1977 1980 1983 1986 

abs. 11000 abs. 11000 abs. 11000 abs. 11000 

Traumatologisch consult 
zander verwijskaart 9.784 1,0 130.413 13,5 180.016 18,8 187.688 20,5 
Wondhechting zonder 
verwijskaart 18.462 1,9 46.234 4,8 56.489 5,9 55.389 6,1 
Wondhechting met 
verwijskaart 58.175 6,1 37.852 3,9 29.373 3,1 22.957 2,5 

Bron: Landelijk Informatie Systeem Ziekenfondsen - VNZ. 

HUISARTS EN WETENSCHAP 1989; 32(12) 



INGEZONDEN 

aantal voor het welslagen van zo'n beleid rele
vante aspecten. Het is allemaal niet zo simpel en 
daarvoor wordt in het commentaar aandacht 
gevraagd. 

Wat wordt bedoeld in de passages betreffende 
'al dan niet vermeende voordelen' of 'de behoef
te waarin de gemakkelijk bereikbare EHBO
service van een ziekenhuis kennelijk voorziet', is 
volstrekt duidelijk. In het eerste citaat gaat het 
duidelijk ook om nadelen, en het tweede citaat 
wordt ondersteund door de gegevens betreffen
de het (stijgend) aantal verrichtingen op de 
EHBO-afdelingen die Post zelf in zijn toelichting 
verstrekt. 

Het is een complexe opdracht de huisarts in de 
toekomst een 'solide plaats' in ons gezondheids
zorgsysteem te blijven verschaffen. Daartoe is 
het soms noodzakelijk een beleidsmatige invloed 
op de patientenstromen te behouden. Dit is 
echter niet voldoende. Waar bijvoorbeeld maat
schappelijke of economische argumenten de 
doorslag geven, moet dat klaar en eerlijk worden 
duidelijk gemaakt. Waar op grond van gezond
heidskundige principes voor een bepaalde aan
pak wordt gekozen, dient de benadering indien 
enigszins mogelijk met wetenschappelijk aan
vaardbare argumenten te worden onderbouwd. 
Bij beide soorten motivaties en argumenten 
speeJt onder meer de vraag naar specifieke huis
artsgeneeskundige expertise een belangrijke rol. 
Wat betreft het probleem van medicalisering is 
dat nu juist een cruciaal aandachtspunt. 

H.G.M. van der Veld en 

OUDEJAARGANGEN 

Veel huisartsen die het yak verlaten, zullen hun 
oude jaargangen van Huisarts en Wetenschap 
van de hand willen doen. Anderzijds zijn er 
beginnende huisartsen die gelnteresseerd zijn in 
overname van oude jaargangen. De redac
tiecommissie wil in dezen een bemiddelende rol 
spelen. Huisartsen die oude jaargangen hebben 
aan te bieden, en huisartsen die gelnteresseerd 
zijn in overname van oude jaargangen, kunnen 
zich schriftelijk wenden tot het redactiesecretari
aat: Postbus 14015, 3508 SB Utrecht; beide 
partijen worden dan met elkaar in contact ge
bracht. De redactiecommissie gaat er daarbij van 
uit dat voor een dergelijke overname niet meer 
behoeft te worden betaald dan de verzendkos
ten. Overigens aanvaardt de redactiecommissie 
generlei aansprakelijkheid voor de transacties 
die uit haar bemiddeling mochten voortvloeien. 
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SIMG-Congres Klagenfurt 

Van 11 tIm 16 september heeft in KJagenfurt 
het veertigste SIMG-congres plaatsgehad. 
Dertig jaar gel eden is deze Europese federatie 
voor wetenschappelijke verenigingen van huis
artsen opgericht. De laatste jaren is er telkens 
een vOOljaars- en najaarscongres. Het voor
jaarscongres is afwisselend in een West- of 
Oosteuropees land, het najaarscongres wordt 
steeds in Klagenfurt gehouden. Deelnemers 
aan deze congressen komen uit West- en 
Oost-Europa. Sterk vertegenwoordigd zijn 
meestal de Duitssprekende landen, Engeland, 
de Scandinavische landen en Nederland. De 
eerste twee dagen van het congres zijn Duit
stalig, daarna is er een simultaan vertaling in 
Duits, Engels en Frans. 

Bonte mengeling 

Het centrale thema van het congres dit jaar was: 
'De huisartsgeneeskunde in een zich verande
rende wereld'. Dit is slechts een globale titel 
waaronder veel gerangschikt kan worden. Het 
geheel blijft een bonte mengeling van voordrach
ten over onderzoek, onderwijs, inhoudelijke as
pecten van het yak, onderzoek naar het functio
neren van de huisarts, toetsing, etc. 

Het niveau van de diverse bijdragen is nogal 
wisselend. Bij nieuwkomers wekt dit aanvanke
lijk enige verbazing. Is men iets beter gelnfor
meerd over de plaats en de positie van de huisarts 
in de gezondheidszorgsystemen in de verschil
lende Europese landen en over de ontwikkeling 
van de huisartsgeneeskunde als wetenschappelij
ke discipline in die landen, dan worden de ni
veauverschillen wat gemakkelijker te accep
teren. 

Schaufelberger en Schlappi, twee sociologen uit 
Zwitserland, rapporteerden over een observatie
instrument voor het spreekuur van de huisarts, 
waarmee zij tot conclusies kwamen die elders al 
tien jaar geleden zijn getrokken: de huisarts 
verwijst slechts 3 procent van de nieuw gepresen
teerde problemen, zijn diagnostische mogelijk
heden zijn van een andere orde en hebben een 
aantal voordelen boven die van de specialist, en 
dat alles is waarschijnlijk te danken aan de 
continue, integrale en persoonlijke hulpverle
ning die de huisarts zijn patienten biedt. 

Irvine vertelde over 'setting standards in gene
ral practice', de ontwikkeling van standaarden 
bij het Royal College. Daarbij moet opgemerkt 
worden dat de 'standards' van het Royal College 
overwegend praktijk-organisatorische onder
werpen betreffen, zoals record keeping, what 
sort of doctor, learning en teaching, etc. Stan
daarden over medische onderwerpen noemen 
zijn protocols of clinical allgorithms. 

Szoluoki uit Hongarije opende zijn voordracht 
met de constatering dat de computer spoedig een 
onmisbaar instrument zal zijn bij het informatie
management in de huisartspraktijk, en demon
streerde daarna een zeer geavanceerd systeem. 
Ge1nteresseerden konden een floppy krijgen, in 
het Hongaars wei te verstaan. 

Grol deed verslag van de ontwikkeling in 
Nederland rond kwaliteitsbevordering. Voor 
Nederlanders bekende materie, voor veel bui
tenlanders nog futuristisch aandoende activi
teiten. 

Wutzl vertelde over de opleiding van praktijk
assistentes in Oostenrijk en de invloed van de 
beroepsgroep huisartsen daarop. In zijn opsom
ming van aile gerealiseerde en nog bestaande 
wensen had de delegatie van taken naar de 
praktijkassistente geen hoge prioriteit; wei om
gaan met tekstverwerkingsapparatuur (goed 
voor 120 lesuren). 

De Maeseneer bracht verslag uit over zijn zeer 
gedegen onderzoek naar de voorgeschreven me
dicatie door Belgische huisartsen. Hij demon
streerde de verschillende ingangen voor de ana
lyse die zijn materiaalverzameling te bieden 
heeft. 

Sachs besprak het Groningse onderzoek naar 
de behandeling van luchtweginfecties. Hij intro
duceerde de toehoorders in de we reid van de 
microbiologie en liet hen afdalen in de eigen 
luchtwegen om kennis te maken met de al dan 
niet aanwezige flora. 

Kjaer beschreef de ervaringen met de verschil
lende begeleidingsvormen van jonge huisartsen 
in Denemarken. Het supervisiesysteem lijkt daar 
goed tot ontwikkeling te zijn gebracht. 

De Melker deed verslag van de effecten van 
toetsing op de kwaliteit van de zorgverlening 
zoals deze in het Utrechtse project zijn waarge
nomen. 

Indrukwekkende voordrachten 

Op zaterdag, de laatste dag van het congres, 
stonden nog enige indrukwekkende voordrach
ten op het programma. 

De dag begon met een 'Vorlesung' van de 
hoogbejaarde Von Uexkiill, in Duitsland de 
peetvader van de psychosomatische geneeskun
de. Hij constateerde dat de medische faculteiten 
als onderwijsinstituten door een crisis worden 
bedreigd. De instituten zijn overbelast, doordat 
met zeer geavanceerde apparatuur topprestaties 
geleverd moeten worden op steeds kleinere on
derdelen van het biologische substraat van ons 
menszijn. Toch kan men van al dit onderzoek -
een steeds ingewikkelder meer van hetzelfde -
niet de antwoorden verwachten op vragen over 
de zorgverlening. Een knelpunt is dat arts en die 
hun tijd besteden aan echte patientenzorg en in 
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