
REFERATEN 

groep en 4 uit de groep met te hoge diastolische 
bloeddruk. Een toename in de kreatinespiegel 
kwam relatief vaker voor bij patienten met de 
volgende kenmerken: oudere leeftijd, negroide 
ras, frequent verzuim voor controle en werk
zaam als arbeider. Patienten met een donkere 
huidskleur hadden zelfs een tweemaal zo groot 
risico op het krijgen van een afwijkend kreatini
negehalte. 

De auteurs concluderen dat bij een deel van de 
patienten een verslechtering van de nierfunctie 
optrad, ondanks goede bloeddrukregulatie. 

Jan Groot 

Incidence of spontaneous abortion among nor
mal women and insulin-dependent diabetic wo
men whose pregnacies were identified within 21 
days of conception MillslL, SimpsonlL, Driscoll 
SG et al. N Engl I Med 1988; 319: 1617-23. 

In totaal 432 normale vrouwen en 386 vrouwen 
met een insuline-afhankelijke diabetes bij wie 
binnen 21 dagen na de conceptie een zwanger
schap was vastgesteld, werden prospectief ge
volgd. In beide groepen bleek 16 procent van aile 
zwangerschappen in een abortus te eindigen. 
Diabetische vrouwen met verhoogde bloedsui
kerwaarden en HbA bleken in het eerste trimes
ter 3 procent meer kans te hebben op een 
sllontane abortus dan de goed gereguleerde 
vrouwen. 

Jan Groot 

Fever in children younger than three months of 
age Gehlbach GH. I Fam Pract 1988; 27: 305-12. 

Hebben zuigelingen met koorts beneden de leef
tijd van 3 maanden een verhoogde kans op een 
sepsis of een ernstige infectie? Met welk onder
zoek kunnen de jonge zuigelingen met een ver
hoogd risico worden opgespoord? 

Om de risico's nauwkeuriger te kunnen schat
ten, werden de resultaten van tien gepubliceerde 
onderzoeken over dit onderwerp samengevoegd 
en statistisch bewerkt. Het ging in totaal om 1700 
jonge zuigelingen die met koorts werden gepre
senteerd op poliklinieken of EHBO-afdelingen 
van ziekenhuizen. 

Van deze patientengroep bleek ongeveer 3 
procent een sepsis te hebben, 1 procent een 
bacteriele meningitis en 7 procent een pneumo
nie. De zuigelingen jonger dan 3 maanden ble
ken geen grotere kans te hebben op een sepsis 
dan de oudere zuigelingen. Wei was er een 
verhoogd risico (tweevoudig) voor zuigelingen 
jonger dan een maand. De mate waarin de 
gepresenteerde zuigelingen een zieke indruk 
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maakten op de onderzoekende arts, bleek een 
duidelijke voorspellende waarde te hebben voor 
de kans op het vinden van een sepsis (sensitiviteit 
92 procent). De hoogte van de koorts en een 
verhoogd aantal leukocyten bleken significant 
gecorreleerd met ernstige ziektebeelden. Hoge 
koorts bleek echter een weinig specifiek crite
rium en de sensitiviteit van de leukocytentelling 
bleek laag (circa 50 procent). 

De schrijvers concluderen dat de meeste jonge 
zuigelingen met koorts met een verhoogd risico 
voor een ernstige infectie herkend kunnen wor
den met behulp van het klinische beeld en ver
volgens de hoogte van de koorts en het aantal 
leukocyten. 

Marjolijn Hugenholtz 

Unexplained lymphadenopathy in family practi
ce Fijten GH, Blijham GH. I Fam Pract 1988; 27: 
373-6. 

Hoe groot is de kans op maligniteit bij een 
patient die de huisarts bezoekt vanwege een 
onverklaarde Iymfeklierzwelling, en hoe effec
tief is het daarbij door de huisarts gevoerde 
beleid? 

Gegevens werden verzameld over 82 pa
tienten bij wie in de loop van drie jaar histolo
gisch of cytologisch onderzoek van Iymfe
klierweefsel was verricht in verband met een 
onverklaarde Iymfeklierzwelling. Bij 29 perso
nen van de onderzoeksgroep bleek een maligne 
aandoening de Iymfeklierzwelling te hebben ver
oorzaakt. Uit verschillende gegevens kon bere
kend worden dat een patient die met een onver
klaarde Iymfeklierzwelling bij de huisarts komt, 
een a priori kans van 1,1 procent heeft op een 
maligniteit. De kans op maligniteit bij een ver
wezen patient bleek 11 procent te zijn. Ruim 90 
procent van de goedaardige onverkla~rde Iymfe
klierzwellingen bleek niet te zijn verwezen. 

Patientkenmerken die samenhingen met een 
vergrote kans op maligniteit waren: leeftijd >40 
jaar en de aanwezigheid van een vergrote supra
claviculaire Iymfeklier. Een verhoogde BSE en 
een gewichtsverlies van meer dan 10 procent 
hadden een grens-significantie. Geslacht, de 
aanwezigheid van pijn, de duur van de klachten, 
het aantal vergrote klieren en het leukocyten
aantal bleken geen voorspellende waarde te heb
ben voor de aan- of afwezigheid van maligniteit. 

De auteurs concluderen dat huisartsen, on
danks het geringe aantal bruikbare criteria, een 
redelijk effectieve selectie toepassen wat betreft 
verwijzen en het laten verrichten van een bi
opsie. 

Marjolijn Hugenholtz 

BOEKBESPREKINGEN 

Aesculaap in de greep van Themis. De strafrech
telijke afwikkeling van medische kunstfouten en 
de invloed van het medisch tuchtrecht {Disserta
tie}. Beets HM. Utrecht: Rijksuniversiteit 
Utrecht, 1989. Handelsuitgave: Arnhem: Gouda 
Quint, 1989; 318 bladzijden; prijs NLG 70,-. 

Een ernstige kunstfout, waardoor een patient 
overlijdt of zwaar lichamelijk letsel oploopt, kan 
voor de arts tot gevolg hebben dat hij in aanra
king komt met een rechtsprekende instantie. Het 
is mogelijk dat een strafrechtelijke vervolging 
wordt ingesteld op grond van artikel 307 Wet
boek van Strafrecht (dood door schuld) of artikel 
308 (toebrengen van zwaar lichamelijk letsel 
door schuld). Hij kan op grond van wanprestatie 
of onrechtmatige daad voor de civiele rechter 
worden gedaagd. Er kan tegen hem een klacht 
worden ingediend bij een medisch tuchtcollege. 

In deze juridische stu die wordt primair ge
tracht het selectiemechanisme te onderzoeken 
op grond waarvan bepaalde kunstfouten al dan 
niet bij de strafrechter belanden. Hoe en wan
neer wordt de Officier van Justitie bij een zaak 
betrokken? Hoe gaat deze na of er sprake is van 
een vervolgbaar strafbaar feit? Welke rol speelt 
de Geneeskundige Inspecteur en het overleg 
tussen hem en Officier van Justitie? Welke over
wegingen leiden er toe dat een zaak voor de 
strafrechter (door de Officier) of voor de tucht
rechter (door de Inspecteur, de patient of diens 
nabestaanden) wordt gebracht? Wat gebeurt er 
als de rechtbank ofhet tuchtcollege zich over een 
zaak buigt? 

Om op deze vragen een antwoord te vinden, is 
de auteur de medische strafzaken uit de gepubli
ceerde jurisprudentie van 1886-1987 nagegaan. 
Dat leverde 16 uitspraken op en vijf ongepubli
ceerde gevallen. Voorts yond zij 20 zaken waar 
de Officier van Justitie uiteindelijk seponeerde, 
maar waar wei een tuchtrechtprocedure plaats
yond. 

De analyse van dit materiaal levert zo nu en 
dan boeiende lectuur op, maar nauwelijks ant
woorden op de gestelde vragen. Voor een dee I 
ligt dat aan de slechte toegankelijkheid en de 
beperkte omvang van het onderzoeksmateriaal. 
Voor een ander deelligt de oorzaak bij de auteur 
zelf: de opzet van het onderzoek is weinig syste
matisch, het onderzoeksterrein is slecht afgeba
kend en de rapportage is onsamenhangend. 

Wei wordt duidelijk dat het strafrecht zich 
moeilijk leent om medische fouten te behande
len. Er moet ten eerste sprake zijn van een 
aantoonbaar rechtstreeks verb and tussen de fout 
en de dood of het zwaar lichamelijk letsel. Dat is 
vaak moeilijk te bewijzen. Ten tweede moet er 
sprake zijn van schuld. Uit de rechtspraktijk 
blijkt dat het moet gaan om 'grove schuld'. Een 
Officier van Justitie moet dan ook overtuigd zijn 
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van deze twee elementen, wil er kans zijn op een 
veroordeling. Het ontbreken van een causaal 
verband tussen het handelen dan wei nalaten van 
de arts en het zwaar lichamelijk letsel of de dood 
van de patient staat echter een tuchtrechtelijke 
vervolging niet in de weg. Een medicus kan 
tuchtrechtelijk worden veroordeeld indien zijn 
handelwijze op zichzelf als ondermijnend voor 
het vertrouwen wordt aangemerkt, ook al heeft 
dit geen consequenties voor de patient gehad. 
Dit kan een reden zijn voor de Officier van 
Justitie om te seponeren en te bewerkstelligen 
dat een tuchtrechtprocedure voigt. 

Opvallend is dat in niet minder dan 19 van de 
41 onderzochte zaken een anaesthesie-ongeval 
heeft plaatsgevonden. Slechts bij twee zaken 
waren huisartsen betrokken. 

Al met al zie ik weinig redenen waarom een 
huisarts dit proefschrift zou moeten lezen. 

G. vanderWal 

Doctor on Saba [Dissertatie}. Mol R. Groningen: 
Rijksuniversiteit Groningen, 1989. Handelsedi
tie: Delft: Eburon, 1989; 302 pagina's, prijs 
NLG 45,-. ISBN 90-5166-082-0. 

Met een prachtig omslag nodigt de auteur van dit 
boek de lezer uit voor een excursie over het 
eiland Saba. Op het programma staan een boei
end verhaal over de geschiedenis van het eiland 
en het verslag van een onderzoek naar enkele 
aspecten van de gezondheidszorg. 

Op het eiland wonen ongeveer 1000 mensen, 
bestaande uit relatief weining teenagers en veel 
65-plussers. Blanke en zwarte mensen maken 
beide ongeveer de helft uit van de bevolking. In 
de geschiedenis van de gezondheidszorg neemt 
de gouvernementsarts een belangrijke plaats in. 
Daarnaast wordt Saba regelmatig bezocht door 
medische specialisten. Het eiland heeft een mo
dern uitgerust ziekenhuis met 12 bedden (bezet
tingsgraad 29,4 procent), een verpleeghuis met 
25 bedden (vrijwel steeds volledig bezet) en een 
polikliniek. 

De werkzaamheden van de gouvernements
arts zijn veelomvattend. Naast preventieve en 
curatieve werkzaamheden heeft hij belangrijke 
taken op het gebied van de volksgezondheid. Op 
Saba is de gouvernementsarts, behalve behande
lend arts, ook controlerend arts voor het gouver
nement en de verzekeringsmaatschappij. Dit 
brengt hem soms in een moeilijke positie~ De arts 
is ook werkzaam in het verpleeghuis en het 
ziekenhuis. 

De auteur laat ons twee dagen meekijken in 
zijn dagelijkse praktijk: een bevalling, het 
spreekuur, kleine chirurgie, huisbezoeken en 
een bezoek aan de kliniek. Opvallend is dat het 
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dagelijkse werk vaak wordt verstoord door tele
foongesprekken. Veel patienten komen voor 
een check-up: bloeddrukmeten en volledig licha
melijk onderzoek. De kleine chirurgie is een 
belangrijk deel van het werk. Vooral bij de 
blanke bevolking komen huidtumoren veelvul
dig voor; de excisie wordt door de huisarts veelal 
zelf uitgevoerd. 

Na de inleidende hoofdstukken voigt het onder
zoeksverslag. Het onderzoek heeft een aantal 
duidelijke vragen: waaruit bestaat het werk van 
de gouvernementsarts op Saba, hoe is de morbi
diteit in de bevolking en hoe is het verwijspa
troon naar medische specialisten in een jaar. Een 
vergelijking wordt gemaakt tussen de diagnosen 
van de huisarts en de specialist en het effect van 
de verwijzing voor de patient. Verder wordt de 
mortaliteit in de periode 1944-1986 bestudeerd 
en wordt gekeken in hoeverre er veranderingen 
zijn in deze periode. Aan de kwaadaardige tumo
ren van de huid en de voedingstoestand van de 
jonge Sabanen worden aparte hoofdstukken ge
wijd. 

De vragen over de morbiditeit worden be ant
woord vanuit het Transitieproject van de Univer
siteit van Amsterdam, waaraan de auteur op 
Saba deelnam. Het aantal patientcontacten per 
persoon per jaar bedroeg 5,73, wat aanzienlijk 
meer is dan de 2,9 die voor het Transitieproject 
als geheel geldt. De Sabaanse patient vroeg 
vaker om controle van wonden en bloeddruk, 
om medicatie, om anticonceptie en om de resul
taten van verricht onderzoek. Opvallend zijn 
ook de vele administratieve handelingen. 

De huisarts op Saba zag sommige ziektebeel
den minder vaak dan zijn collega's in het Transi
tieproject, met name hematologische en cardiale 
problemen; ook psychische problemen werden 
minder frequent gerapporteerd. Hij registreerde 
daarentegen per duizend patienten vaker gastro
enteritis, constipatie, levercirrose, hypertensie, 
eVA, huidtumoren en gonorroe. De rol van de 
interdokter-variatie bij deze verschillen heeft de 
auteur helaas buiten beschouwing gelaten. 

Van de patient-arts contacten resulteerde 4,6 
procent in een verwijzing. Dit gegeven komt 
overeen met de Nederlandse situatie. De inci
dentie van basaaicel- en plaveiseiceicarcinoom is 
op Saba veel hoger dan elders. De voedingstoe
stand van de Sabaanse baby's is vergelijkbaar 
met die van een ge'industrialiseerd land en de 
Sabaanse schoolkinderen zijn zelfs iets 
zwaarder. 

De aanbevelingen die de auteur doet voor 
verbeteringen van de organisatie van de gezond
heidszorg op Saba zijn voor de lokale overheid 
van bijzonder belang. De duur van de arbeids
overeenkomst voor maximaal drie jaar is vooral 
gebaseerd op de ervaring dat in deze gei'soleerde 

positie weinig mogelijkheden zijn voor het vol
gen van na- en bijscholing. Het is echter de vraag 
of de Sabanen deze korte duur toejuichen. In de 
Nederlandse situatie wordt de huisarts vaak na 
vijf jaar praktijk als 'ervaren' .beschouwd. Bo
vendien ligt de kracht van de huisartsgeneeskun
de voor een belangrijk deel in het jarenlange 
patient-arts contact. 

Interessant is de aanbeveling om bescherming 
tegen zonlicht te bevorderen, bijvoorbeeld door 
het dragen van een hoed en het gebruik UV
beschermende cremes. 

De problemen die de huisarts op Saba tegen
komt, zijn voor een groot deel vergelijkbaar met 
de Nederlandse situatie, voor een ander dee I 
specifiek gekoppeld aan de lokale omstandighe
den. Onwillekeurig dringt zich een vergelijking 
op met andere eilanden binnen het Koninkrijk, 
bijvoorbeeld de Waddeneilanden. Wellicht een 
uitdaging voor de huisartsen die daar werkzaam 
zijn. Molleverde een bruikbaar model. 

Het proefschrift laat zien hoe divers en om
vangrijk het werk van de huisarts kan zijn en dat 
het de moeite waard is er over te schrijven. Van 
harte aanbevolen. 

Klaas van der Meer 

Practice activity analysis [Occasional paper 41}. 
Crombie H, Fieming DM. London: The Royal 
College of General Practitioners, 1988; 47 blad
zijden, prijs GBP 6.50. ISBN 850841372.· 

Dit 'gelegenheidsgeschrift', samengesteld door 
de Onderzoeksgroep van Birmingham, hinkt op 
twee gedachten: enerzijds wordt een pleidooi 
gehouden voor toetsing in kleine groepen, aan 
de hand van kwantitatieve gegevens uit de eigen 
praktijk, anderzijds wordt een opsomming gege
yen van nog niet elders gepubliceerde projecten 
waarin onderdelen van de praktijkvoering zijn 
geanalyseerd. 

De eerste hoofdstukken zijn gewijd aan het 
type toetsing zoals bij ons door de Stichting 
0&0 wordt uitgevoerd en geevalueerd. Groep
jes huisartsen bespreken op basis van eigen 
materiaal bepaalde onderwerpen, prescriptie, 
verwijzingen en laboratoriumonderzoek. De cri
teria om elkaars werk te beoordelen, komen tot 
stand via consensus. Veel verder dan de consta
tering dat sommigen zelfs meer dan twee stan
daarddeviaties van het gemiddelde afwijken, 
komt men niet. En veranderingen in gedrag -
voorzover af te leiden uit de cijfers - worden dan 
ook niet waargenomen. Het formuleren en vast
stellen van standaarden door de eigen weten
schappelijke vereniging lijkt nog ver weg. 

Verder worden grote aantallen cijfers gepre
senteerd over voorgeschreven geneesmiddelen, 
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onderzochte patienten, diagnostische handelin
gen, verwijzingen en visites. Zij kunnen als refe
rentiepunten dienen voor toetsing, nascholing en 
onderzoek. Interessant is de waarneming dat een 
dossier -onderzoek naar preventieve acties van 
huisartsen in de jaren 1980, 1982 en 1983, geen 
wijzigingen in gedrag liet zien. Het percentage 
uitstrijkjes van de cervix, genoteerde bloeddruk
ken en genoteerde anti-rookadviezen bleven 
vrijwel constant. 

Het is in vele opzichten een gedateerd ge
schrift. De voor de hand liggende conclusie dat 
voor 'echte' toetsing observaties in de praktijk en 
tijdens het spreekuur nodig zijn en standaarden 
niet gemist kunnen worden, zijn - ondanks de 
eigen bevindingen - niet getrokken. Interessant 
zijn voor de liefhebbers de cijfers uit het 'South 
East Thames Experiment' en de 'Third Morbidi
ty Study from General Practice'. 

Ook nu weer ontbreekt enige verwijzing naar 
literatuur aan de overzijde van het Kanaal. R.S. 
ten Cate figureert als enige Nederlander in de 
lange literatuurlijst, met zijn artikel uit 1980 over 
'Huisvisites in Nederland' in de Journal of the 
Royal College. 

Harry Crebolder 

The contribution of academic general practice to 
undergraduate medical education [Occasional 
paper 42]. Frase RC, Preston-Whyte E. London: 
The Royal College of General Practitioners, 
1988; 40 bladzijden, prijs GBP 6.50. ISBN 850-
841-399. 

In de serie 'occasional papers' wordt opnieuw het 
basisonderwijs in het Verenigd Koninkrijk aan 
de orde gesteld. De auteurs inventariseerden 
twee aspecten: de huidige bijdrage van de uni
versitaire huisartsgeneeskunde aan de opleiding 
van medische studenten en de specifieke onder
wijsactiviteiten. De gegevens zijn ontleend aan 
een vragenlijst, die door 25 van de 28 vakgroepen 
huisartsgeneeskunde werd beantwoord. 

In het eerste deel worden de methoden en 
resultaten van het onderzoek beschreven. On
derwerpen als de groei van de universitaire huis
artsgeneeskunde, de stafopbouw en de bijdrage 
aan het curriculum worden overzichtelijk gepre
senteerd. Ook wordt per studiejaar een overzicht 
van het onderwijs gegeven. In de beschouwing 
wordt geconcludeerd dat weliswaar veel is be
reikt, maar dat het basisonderwijs in de huisarts
geneeskunde uitbreiding behoeft. Vooral de in
leiding in de klinische vaardigheden en de bijdra
ge aan examens verdienen meer aandacht. 

In het tweede deel wordt per faculteit een 
overzicht van het onderwijs gegeven. De bijdra
gen per faculteit lopen zowel kwantitief als kwa
litatief sterk uiteen. 
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Gezien de grote verwantsehap tussen de Britse 
en Nederlandse huisartsgeneeskunde ligt het 
voor de hand om de Britse situatie met de 
Nederlandse te vergelijken. Hoewel ook in Ne
derland de bijdrage van de huisartsgeneeskunde 
per faeulteit uiteenloopt, zijn toch enkele opval
lende verschillen te constateren. 

Ten eerste lijkt de bijdrage van de Britse 
huisartsgeneeskunde aan het studentenonder
wijs duidelijk minder dan in Nederland. De 
bijdrage aan het preklinisehe onderwijs is gering. 
Teleurstellend is ook het zeer geringe aandeel 
van de huisartsgeneeskunde in de examens: 
sleehts bij zes faeulteiten vormt de huisartsge
neeskunde een onderdeel van het afsluitende 
examen. In Nederland is de huisartsgeneeskun
de bij aile faculteiten een onderdeel van het 
artsexamen, bij de meeste ook van het doctoraal
examen. 

Verder valt op dat het Britse onderwijs sterk 
gedragswetenschappelijk is georienteerd. Het 
aandeel aan het theoretiseh onderwijs is relatief 
gering. De nadruk Iigt op het praktisch mediseh 
onderwijs. Onderwerpen als epidemiologie, 
huisartsgeneeskundig handelen, de meest voor
komende aandoeningen in de huisartspraktijk en 
dergelijke worden niet vermeld. Het is goed om 
ons nog eens te realiseren hoe sterk onze positie 
aan de Nederlandse faeulteiten in het algemeen 
is. Verworvenheden worden (helaas) maar al te 
vaak als vanzelfsprekend aanvaard. 

Dit rapport verdient de aandacht van aile 
huisartsen die bij het onderwijs betrokken zijn. 
Zeer ter lezing aanbevolen. 

R.A. de Melker 

Oefenboek farmacotherapie Mattie H. Utrecht: 
Bunge, 1989;317pagina's,prijsNLG 32,50. ISBN 
90-6348-185-3. 

Dit boek moet student en leren hoe zij in de 
laatste fase van hun studie hun kennis van de 
pathofysiologie en de klinische farmacologie 
kunnen omzetten in een therapeutisch beleid. 
De stof wordt gepresenteerd in de vorm van 
gestructureerde open vragen. Stapsgewijs wordt 
op elke pagina de informatie betreffende het 
medische probleem gegeven, en na iedere stap 
volgen een of meer open vragen. 

In totaal worden 21 casussen behandeld. Er is 
een selectie gemaakt op grond van de frequentie 
waarin zij voorkomen. Elke casus mondt uit in 
een reeept. Bij de selectie van de easussen is niet 
alleen gekozen voor diagnosen, maar ook voor 
klachten als uitgangspunt voor behandeling. De 
schrijver stelt dat de therapie enerzijds moet 
berusten op inzicht in de klinische farmacologie 
en anderzijds op empirie. In dit boek maakt hij 
daarnaast duidelijk dat ook in de individuele 

behandeling de werkzaamheid van een middel 
bewezen moet worden. Bij elke casus wordt 
kort, maar voldoende ingegaan op aspecten van 
farmacokinetiek en farmacodynamiek. Ook 
worden de afwegingen bij het maken van een 
keuze uit de vele middelen beargumenteerd. 

Voor de onderwijssituatie is dit boekwerkje 
zonder meer geschikt, zowel voor co-assistenten 
als voor arts-assistenten in opleiding tot huisarts. 
Veelal ervaren beide groepen grote lacunes in 
hun farmaeotherapeutisehe vaardigheden. Vele 
beroepsopleidingen tot huisarts starten met een 
cursus farmacotherapie. Dit boekje vorrnt een 
goede synthese van theoretische kennis en prak
tische toepassing. 

L.J. Veehof 

Doctors' decisions. Ethical conflicts in medical 
practice Dunstan GR, Shinebourne EA, eds. Ox
ford, etc.: Oxford University Press, 1989. 248 
pagina's, prijs GBP 22,50; ISBN 0-19-261631-5. 

De opzet om een clinicus, een onderzoeker die 
met proefdieren werkt, een arts van de farma
ceutische industrie, een huisarts en een verpleeg
huisarts te laten beschrijven welke ethische pro
blemen zij in hun dagelijks werk ontmoeten, 
deed mij vol verwaehting het boek ter hand 
nemen. De auteurs komen echter niet verder dan 
het beschrijven van de ontwikkelingen in hun 
yak en de keuzeproblemen die deze naar hun 
idee met zich meebrengen. Van een heldere 
probleemstelling, een beredenering van de keu
zemogelijkheden, een afwegen en een stellingna
me is meestal geen sprake. En als er al stelling 
genomen wordt, dan lijkt het alsof de klok 25 jaar 
is teruggezet. 

Ais voorbeeld de gynaecoloog, die bladzijden 
volschrijft of hij het 16-jarig meisje nu weI of niet 
antieoneeptie zal voorsehrijven. Hij vindt ont
houding het beste en aangezien dat niet zal 
lukken, denkt hij aan een pessarium occlusivim, 
een condoom of de pil - in deze volgorde. Voor 
de huisarts blijkt het beroepsgeheim het belang
rijkste ethische probleem. Overigens moeten we 
hierbij bedenken, dat in Engeland de wet stren
ger is dan in Nederland en de arts bijvoorbeeld 
geen verschoningsrecht v~~r de rechtbank heeft. 

Ook de artikelen van een christelijke theolo
ge, een rabbijn en een godsdienst-filosoof, die 
het boek besluiten, ademen de paternalistische 
geest van op God na weet de dokter het beste wat 
goed is voor zijn patienten. 

Dit is dus geen goed boek. Misschien he eft het 
daarom zin om hier ook kort aan te geven welke 
recente boeken over medische ethiek weI van 
belang zijn voor de (huis)arts. 

Een uitstekend leer- en naslagwerk is het 
'Handboek gezondheidsethiek,.1 Zeer overzieh-
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telijk, kort en bondig is 'Clinical ethics'. 2 Aanbe
volent Speciaal voor de huisarts is 'Ethical issues 
in family medicine'? Een boekje dat ik speciaal 
aan arts-assistenten in opleiding tot huisarts en 
hun opleiders zou willen aanbevelen, is 'In that 
case'. Dit boekje gaat over de 'alledaagse' keu
zen die de huisarts maakt en de consequenties 
van de ene beslissing, afgewogen tegen die van 
de andere. De keuzen worden beschreven aan de 
hand van een casus, die als een rode draad door 
het boek loopt. Het lijkt me een boekje om als 
opleider aan je assistent cadeau te doen aan het 
eind van de stageperiode. 

H.L. van Amerongen 

1 De Beaufort ID, Dupuis HM, red. Handboek ge
zondheidsethiek. Assen, Maastricht: Van Gorcum, 
1988. 

2 Jonsen AR, Siegler M, Winslade WJ. Clinical ethics. 
A practical approach to ethical decisions in clinical 
medicine. 2nd ed. New York: MacMillan, 1986. 

3 Christie RJ, Hoffmaster CB. Ethical issues in family 
medicine. Oxford: Oxford University Press, 1986. 

4 Campbell A V, Higgs R. In that case. Medical ethics in 
everyday practice. London: Darton, Longman and 
Todd, 1982. 

Gerontologie in Nederland: een momentopna
me van het gerontologisch onderzoek in Neder
land [NIG-Overzichtstudies 1]. Van Santvoort 
MM. Nijmegen: Nederlands Instituut voor Ge
rontologie, 1988; 198 pagina's, prijs NLG 24,25. 

In opdracht van de Interdepartementale Stuur
groep Ouderenbeleid is een inventarisatie ge
maakt van de omvang, de organisatie en de 
inhoud van het gerontologisch onderzoek in 
Nederland. Na een verantwoording van de on
derzoeksmethode wordt in drie hoofdstukken 
het biologische en biomedische, het medische en 
klinisch-medische en het psychosociale onder
zoek op gerontologisch gebied beschreven. Tot 
slot wordt de Nederlandse situatie vergeleken 
met de toestand in Groot-Brittannie, West
Duitsland en Zweden. In een apart deel II 
worden profielschetsen van 14 onderzoeksgroe
pen gepubliceerd. 

In de acht jaar sinds 1977 is de totale omvang 
van het gerontologisch onderzoek bijna ver
driedubbeld. Het geneeskundig onderzoekis het 
sterkst gegroeid. Meer dan de helft van het 
onderzoek vindt nu plaats binnen universitaire 
instituten. De belangrijkste onderzoeksthema's 
zijn de zorg voor ouderen, dementie, imunolo
gie, osteoporose, het hart en de bloedvaten. Het 
aantal gerontologische en geriatrische hooglera
ren blijft in Nederland achter, vergeleken met 
Groot-Brittannie en Zweden, terwijl de situatie 
in West-Duitsland nog slechter is. 

Aanbevelingen worden gedaan voor geronto-
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logisch onderzoek op de volgende terreinen: 
andere psychische stoornissen dan dementie, 
hoogbejaarden (80+ ), de maatschappelijke posi
tie van ouderen, de evaluatie van voorzieningen 
en revaliderende interventies. Ook wordt longi
tudinaal onderzoek naar normale veroudering 
aanbevolen. 

Voor degenen die zich bezighouden met het 
opzetten van onderzoek op gerontologisch ge
bied biedt dit rapport veel informatie. 

B.Meyboom-de Jong 

Vergrijzing en geneesmiddelen. Research jaar
boek 1987 Ariens EI, Groen S, Merkus FWHM, 
e.a. Utrecht: Nefarma, 1989; 68 pagina 'so 

In tien hoofdstukken wordt glob ale informatie 
gegeven over veroudering en daarbij optredende 
ziekten als dementie, incontinentie, obstipatie 
en slaapstoornissen. Bovendien passeren epide
miologie, polypragmasie en research van genees
middelen voor ouderen de revue. Huisartsen die 
het Leerboek geriatrie in huis hebben, lezen in 
dit jaarboek niet veel nieuws, maar bekende 
zaken worden op een duidelijke en gemakkelijk 
verteerbare wijze gepresenteerd. Vooral de her
haalde opmerkingen over het voorschrijven van 
geneesmiddelen aan ouderen sieren de auteurs 
en Nefarma: zo min mogelijk verschillende me
dicijnen, liever een dan twee doses en geen halve 
of kwart tabletten. 

Nieuw voor mij was het hoofdstuk over de 
functie van vrije zuurstofradicalen: zeer reac
tieve deeJtjes die een rol spelen bij het ontstaan 
van het pigment 'lipofuscine' bij het oxyderen 
van belangrijke lichaamsstoffen als DNA, bij het 
ontstaan van vasulaire laesies en ischemie. Het 
'radicalen' -terrein is nog niet van belang voor de 
praktijk, maar kennelijk wei veelbelovend voor 
de geneesmiddelenresearch: 'Veroudering kan 
gezien worden als een disbalans tussen be scher
ming tegen en de vorming van zuurstofradi
calen' . 

Zo had ik onze vergrijzing nog niet bekeken. 

B. Meyboom-deJong 

Gezond zijn is onder worden Schroots lIE, 
BouwmaA, Braam GPA, e.a., red. Assen, Maas
tricht: Van Gorcum, '1989; 441 bladzijden, prijs 
NLG 49,50. 

Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de 
Nederlandse Vereniging voor Gerontologie in 
1987 zijn twee bundels verschenen, een in het 
Engels en een in het Nederlands. Deze tweede 
bundel omvat 48 zeer gevarieerde bijdragen. 

Deel A omvat medisch-biologische/klinische ge
rontologie en Schellekens' gegevens uit de CMR 
over elektroencefalografische veranderingen bij 
normale bejaarden. Deel B beslaat de psychoge
rontologie; het bevat veel bijdragen over demen
tie maar ook over de beleving van de oudere 
ziekenhuispatient en over ouderen en verkeers
veiligheid. In deel C wordt de sociogerontologie 
behandeld; het bevat zowel een artikel over de 
ziekte van Parkinson als bijdragen over verschil
len in gezondheid en medische consumptie tus
sen ouderen op het platteland en in de stad. De 
meeste bijdragen zijn gebaseerd op eigen onder
zoek. 

Helaas heeft de redactie verzuimd de verschil
lende bijdragen te laten voorafgaan door een 
korte samenvatting, waardoor de lezer zich snel 
zou kunnen orienteren. Het boek lijkt mij slechts 
het aanschaffen waard voor zeer speciaal geYnte
resseerde huisartsen. Voor iemand die zich in 
een specifiek onderwerp wil verdiepen, is de 
bundel echter zeer bruikbaar, omdat vrijwel alle 
bijdragen voorzien zijn van een beknopte en 
recente literatuurlijst. Ook de grijze literatuur 
wordt hier en daar vermeld. 

B. Meyboom-deJong 

Leerboek oogheelknnde lle herz. dr. Hollwich 
F, vertaald door I KappelhoJ. Utrecht: Bohn, 
Scheltema & Holkema, 1989; 448 bladzijden, 
prijs NLG 75,-. ISBN 90-313-09486. 

De eerste oplage van dit in oorsprong Duitse 
leerboek dateert al van 1947. Het boek is eerste 
instantie gericht op gebruik door studenten. De 
Duitse versie die ik in mijn studententijd ge
bruikte, bevatte dan ook nog 487 examenvragen. 
Deze zijn nu weggelaten, hetgeen ik enigszins 
betreur, omdat het bij het bestuderen van een 
bepaalde stof altijd zo'n prettige afwisseling is. 

Het boek is handzaam van vorm, ligt prettig in 
de hand en is gedrukt op niet reflecterend papier. 
Het is voorzien van veel zwart-witfoto's, die een 
goede illustratie zijn bij de tekst. Midden in het 
boek zijn 22 pagina's vol kleurenfoto's. Deze 
foto's mogen dan wei al een aantal jaren oud zijn, 
ze maken het boek uiterst leesbaar. 

Op een duidelijke manier en zeer gestructu
reerd worden de diverse structuren van het oog 
behandeld volgens het schema anatomie, meest 
voorkomende afwijkingen en gebruikelijke the
rapie. Het oog is een uiterst overzichtelijk or
gaan, dat zich prima leent voor deze manier van 
bespreken. Toch ligt hierin ook een serieuze 
beperking: de huisarts moet niet aileen kennis 
hebben van de anatomie van het oog, hij moet 
ook weten hoe hij moet omgaan met oogklach
ten. De door de patient gepresenteerde klacht 
als ingang voor onderzoek, diagnostiek en thera-
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pie komt absoluut onvoldoende aan bod. Zwel
ling rond het ~Og, pijn, roodheid, tranenvloed, 
acute visusdaling, dubbelbeelden, lichtschuw
heid staan achter in het boek uiterst summier op 
3 bladzijden. 

Aan het oogheelkundig instrumentarium van 
de huisarts en het correcte gebruik daarvan 
wordt geen aandacht besteed. De applanatieto
nometer volgens het principe van Goldman als 
opzetstuk voor het Heine handvat, toch de meest 
gebruikte methode, wordt niet vermeld. Het 
oogspiegelen als vaardigheid en het op correcte 
wijze hanteren van de oogspiegel worden niet 
genoemd. Over de stenopeische opening of pin
hole als goedkoop en waardevol hulpmiddel om 
te kunnen beoordelen of een mindere visus 
berust op een refractie-afwijking, staat geen 
letter. 

Naast het gemis van het oogheelkundig instru
mentarium mis ik evenzeer een overzichtelijke 
behandeling van de vaardigheden die de huisarts 
lOU moe ten beheersen en onder welke oms tan
digheden hij die lOU moeten gebruiken. Het hele 
hoofdstuk over optica en refractie vind ik te 
mager. De grondbegrippen en definities worden 
wei behandeld maar daarmee kun je nog niet 
meepraten over brillen. Leesbrillen komen nau
welijks aan bod, evenmin contactlenzen en hun 
specifieke problemen waar je als huisarts toch 
vaak mee geconfronteerd wordt. 

De netvliesveranderingen bij hypertensie en 
diabetes hadden wat uitvoeriger aan bod mogen 
komen en de noodzaak tot lOrgvuldige controle 
bij diabetespatienten had nadrukkelijker ge
noemd kunnen worden. 

In een boek van in oorsprong oudere datum 
kijk je natuurlijk ook of het voldoende up to date 
is. Een voorbeeld waarbij dat niet helemaal het 
geval is, yond ik bij de therapie van diabetische 
retinopathie: 'Therapie. Het doel is de overgang 
van niet-proliferatieve naar proliferatieve reti
nopathie te voorkomen. Belangrijkste maatre
gel: vroege diagnostiek (onderzoek van de urine 
m.b.v. teststrookjes), periodieke controle nadat 
de diabetes door de internist is ingesteld. Basis
therapie: dieet en voldoende beweging; geen 
dierlijke vetten.' 

Desalniettemin is het voor een redelijke prijs 
een prettig leesbaar handboek. 

W.J.M. Wouts 
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Endoscopie van maag/darm 

Blijkens een rapport van de GelOndheidsraad 
heeft endoscopie een aanvullende, maar ook een 
concurrerende positie ingenomen ten opzichte 
van het traditionele radiodiagnostisch onder
lOek van het maag-darmkanaa!. Voordelen van 
endoscopie zijn de mogelijhied van weefselon
derzoek en direct therapeutisch handelen. 

Bij afwijkingen in het bovenste deel van het 
maag-darmkanaal die lei den tot dyspepsie acht 
de meerderheid van de commissie endoscopie in 
een aantal omstandigheden van grotere waarde 
dan radiodiagnostisch onderlOek, evenals bij 
bloedingen in het maag-darmkanaal, waarbij het 
in de regel mogelijk is met endoscopie de bloe
dingsplaats aan te tonen. Bij anatomische en 
functionele afwijkingen die lei den tot dysfagie, 
kan radiologie echter als (eerste) onderlOekme
thode de voorkeur hebben. 

Ook in het onderste deel van het maag-darm
kanaal heeft endoscopie naar de mening van de 
commissie duidelijk een plaats naast het radiolo
gisch onderzoek. Met endoscopie is ook goede 
informatie te verkrijgen over die gedeelten van 
de dikke darm waarvan de rontgenbeelden niet 
altijd optimaal zijn, lOals de endeldarm en het 
sigmoId. Met behulp van radiodiagnostiek is 
vrijwel altijd min of meer adequate informatie 
over het gehele colon te verkrijgen. Ais weefsel
onderzoek gewenst is, of indien poliepen moeten 
worden verwijderd, biedt alleen endoscopie 
daartoe de mogelijkheid. Ook de diagnostiek bij 
patienten met chronische darmontstekingen 
(ziekte van Crohn, colitis ulcerosa) kan het beste 
geschieden door middel van endoscopie. 

Endoscopie is veilig, lo blijkt uit de literatuur 
en uit gegevens over complicaties uit zeven Ne
derlandse ziekenhuizen. Een deel van de compli
caties betreft het overdragen van bacteriele of 
vir ale partikels via de endoscopie-apparatuur. 
Voor patienten die een verhoogd risico lopen op 
besmetting of bij wie een infectie grote gevolgen 
kan hebben, beveelt de commissie profylaxe met 
antibiotica aan. 

De laatste jaren be staat een tendens om endo
scopie op aanvraag van de huisarts te doen 
plaatsvinden, lOnder tussenkomst van de specia
list. Zonder twijfel is dit een nuttige aanwinst 
voor het diagnostisch pakket van de huisarts, 
mits op goede indica tie aangevraagd. 

De commissie plaatst vraagtekens bij de huidi
ge tendens om bij patienten met maagklachten 
lOnder aanvullend endoscopisch of radiologisch 
onderzoek een therapie in te stellen. De commis
sie adviseert tot terughoudendheid met deze 
handelwijze, vooral bij de oudere patient, we
gens de grot ere kans op kanker. 

Pilgebruik in Nederland 

In een recente landelijke enquete van het onder
lOeksbureau NIPO werd aan vrouwen tussen 15 
en 40 jaar gevraagd naar hun mening over de 
anticonceptiepil, alternatieven en mogelijke 
nieuwe ontwikkelingen. 

Net iets meer dan de helft (51 procent) van de 
ondervraagden gebruikte ten tijde van het on
derzoek de pi!. Het nadeel van de pil dat het 
meest werd genoemd, is de kans op vergeten. Dit 
is niet irreeel, daar volgens de enquete 75 pro
cent van de vrouwen tim 24 jaar gemiddeld 
vijfmaal per jaar vergeet de pil in te nemen. Ook 
in de twee andere leeftijdgroepen wordt de pil 
regelmatig vergeten. Verder valt op dat 84 pro
cent van de vrouwen volledig bereid is om de 
kosten van de pil zelf te dragen, als de pil vrij 
verkrijgbaar lOU zijn en niet langer in het vergoe
dingenpakket zou zijn opgenomen. 

In hoeverre men meende zelf bijwerkingen 
van de pil te hebben ondervonden, is eveneens 
onderzocht. Uiteraard was dit bij de ex-gebruik
sters vaker het geva!. 'V eel last' rapporteerde 26 
procent (tegen 7 procent bij de pilgebruiksters); 
'een beetje last' noemden beide groepen even 
vaak (39 procent), terwijl 53 procent van de 
pilgebruiksters 'helemaal geen last' ondervond 
(tegen 35 procent bij de ex-pilgebruiksters). Pro
centueel ging het vooral om vier mogelijke bij
werkingen van de pil: gewichtstoename, hoofd
pijn, misselijkheid en tussentijdse bloedingen. 

Stel dat er een mannenpil lOU zijn; lOuden 
vrouwen dan willen dat hun partner die ook ging 
gebruiken? In 20 procent van de gevallen wei, 
maar 50 procent van de gebruiksters lOU de pil 
gewoon blijven slikken. Bij 38 procent van deze 
groep is dat omdat ze de verantwoordelijkheid 
voor anticonceptie Ii ever niet aan hun partner 
willen overlaten. 

Positieve of negatieve publiciteit rond de pil 
heeft blijkens dit onderzoek maar weinig invloed 
op de vraag welk soort of merk pil een vrouw 
gebruikt. Aids blijkt evenmin een belangrijke 
invloed op het anticonceptiegedrag te hebben 
gehad. De enige verandering van betekenis die 
deze ziekte heeft veroorzaakt, is dat 15 procent 
van de vrouwen in de jongste leeftijdgroep naast 
de pil ook andere methoden is gaan gebruiken. 
Daarbij gaat het vooral om het gebruik van het 
condoom. 
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