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In deze aOevering van 'Epidemiologisehe noti
ties' zijn drie bijdragen uit het Haagse Epidemio
logiseh Bulletin -1989; 24(2) - opgenomen. F .A. 
Balder, huisarts te Den Haag, sebreef 'Hypo- en 
hyperthyreoidie'. Prof. dr. W.J. Schudel, hoog
leraar psyehiatrie, Erasmus Uuiversiteit Rotter
dam, sebreef 'Suicidaal gedrag'. R.H.B. Mey
boom, hoofd bureau bijwerkingen geneesmidde
len van de hoofdinspectie van de volksgezond
heid voor de geneesmiddelen, sebreef 'Emstige 
bijwerkingen van geneesmiddelen'. Terwille van 
de overziehtelijkheid zijn de tabeUen, figuren en 
referenties doorgenummerd, en is een Iiteratuur
Iijst samengesteld. 
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Hypo- en hyperthyreoidie 

In 1988 zijn de ziektebeelden hypo- en hyperthy
reoidie opgenomen in het Huisartspeilstation
systeem regio Den Haag. Nieuwe gevallen en 
recidieven werden apart geregistreerd. Behalve 
leeftijd en geslacht werd genoteerd hoe de aan
doening zich presenteerde. Ook zijn de laborato
riumwaarden en de naam van het laboratorium 
opgegeven. 

Definiering yond plaats op basis van de bio
chemische laboratoriumwaarden (T4; FTI en 
TSH of combinaties hiervan) voor een hypo- c.q. 
een hyperthyreoidie. Bij uitkomsten in het 
grensgebied tussen een normaal werkende 
schildklier en een milde functiestoornis was het 
oordeel van de huisarts doorslaggevend. 

Hypothyreoidie werd 26 maal geconstateerd: bij 
4 mannen en bij 22 vrouwen. Dit betekent een 
relatief voorkomen van 3,1 per 10.000 inwoners 
per jaar. Een huisarts ziet dus ongeveer een maal 
per jaar een nieuw geval. In de Continue Morbi
diteits Registratie van het Nijmeegs Universitair 
Huisartsen Instituut werd een incidentie gevon
den van 1 per 10.000.1 

Het relatief voorkomen van de aandoening bij 
vrouwen bedroeg 5 per 10.000; 18 gevallen wa
ren nieuw, 8 maal ging het om een recidief. De 
meeste vrouwen waren ouder dan 40 jaar. Het 
aantal recidieven lijkt ons hoog, daar hypothyre
oidie als een diagnose voor de rest van het leven 
wordt beschouwd. Misschien zijn reeds bestaan
de gevallen van hypothyreoidie door enkele 
huisartsen als recidief opgegeven. 

De aandoening presenteerde zich 14 maal 
atypisch en 12 maal typisch. De atypische vorm 
kwam niet voor in de leeftijdcategorie van 80 jaar 
en ouder. De volgende klachten of symptomen 
werden genoemd bij een atypische presentatie: 
- moeheid, algehele malaise, duizeligheid; 
- dikke handen enlof voeten; 
- globusgevoel, keelpijn; 
- depressiviteit, hypochondrische stemming; 
- vermagering. 

Hyperthyreoidie werd 34 maal geregistreerd: bij 
4 mannen en bij 30 vrouwen. Dit houdt een 
relatief voorkomen in van 4,1 per 10.000 inwo
ners per jaar. Ook deze aandoening ziet de 
huisarts gemiddeld een keer per jaar. Dit cijfer 
komt overeen met de incidentie van 5 per 10.000 
uit de Nijmeegse CMR.1 

Voor vrouwen vonden we 6,7 per 10.000. 
Opvallend is het grote aantal jonge vrouwen met 
een hyperthyreoidie in de leeftijdcategorie 20-29 
jaar. Verder blijkt de aandoening vooral voor te 
komen bij vrouwen boven de 50 jaar en zelfs op 
zeer hoge leeftijd te kunnen ontstaan. 

Het ging 26 maal om een nieuw geval, 6 maal 

om een recidief en in 2 gevallen kon dit niet 
worden vastgesteld. 

In 14 gevallen openbaarde de aandoening zich 
atypisch. Tweemaal werd het ziektebeeld vastge
steld doordat zich een complicatie voordeed, in 
beide gevallen bij patienten in de leeftijdgroep 
80-99 jaar. De atypische vormen kwamen in de 
jongste leeftijdcategorie niet voor. Als atypische 
vormen werden genoemd: 
- gewichtsverlies; 
- moeheid, malaise; 
- snelle polsslag; 
- kortademigheid bij inspanning. 
Als complicatie werd genoemd een angstige de
pressie. 

De laboratoriumbepalingen zijn door elf ver
schillende laboratoria verricht; bij gebrek aan 
een uniforme ijking, was het daardoor moeilijk 
de verschillende waarden te vergelijken. Boven
dien is de gevoelige TSH-bepaling in het registra
tiejaar niet voor aile gevallen uitgevoerd. 

Niettemin is een vergelijking gemaakt tussen 
de T4-waarden van de typische en atypische 
gevallen voor zover de laboratoria eenzelfde 
eenheid gebruikten. De gevonden T4-waarden 
bij de typisch en atypische presentatie hebben in 
grote lijnen dezelfde verdeling. Een verband 
tussen de laboratoriumwaarde en de wijze van 
presentatie lijkt onwaarschijnlijk 

Suicidaal gad rag 

De registratie van suicides en parasuicides is 
voor het vijfde achtereenvolgende jaar opgeno
men in het Huisartspeilstationsysteem regio den 
Haag. Naast het streven de ware incidentie van 
suicidaal gedrag zo dicht mogelijk te benaderen, 
wordt tevens getracht trendmatige veranderin
gen te ontdekken. Dit laatste geldt vooral de 
niet-Ietale gedragingen, waarop demografische 
en socio-culturele variabelen een rerlatief grote 
invloed lijken uit te oefenen. Bovendien is de 
registratie van suicides in Den Haag van oudsher 
zeer nauwkeurig geweest dankzij de samenwer
king met onder andere de politie en de GG en 
GD. 

Het onderwerp is geregistreerd aan de hand 
van de volgende definitie: 

Suicidaal gedrag is een vrijwillige handeling 
waaruit kan worden opgemaakt dat de betreffen
de persoon: 
- duidelijk de intentie had zichzelf te willen 

doden of ernstige lichamelijke schade toe te 
brengen; 

- derge1ijk 'suicidaal' gedrag vertoonde met an
dere intentie dan om zichzelf te willen doden 
of ernstige lichamelijke schade toe te 
brengen. 
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In 1988 zijn 77 gevallen van parasulcide en 12 
sUIcides geregisteerd door 49 huisartsen. Aange
zien het peilstationsysteem in 1988 is uitgebreid 
met huisartsen uit de randgemeenten, zijn de 
verkregen gegevens aileen voor het Haagse deel 
vergelijkbaar met die van voorgaande jaren. 

Tabeillaat zien dat jaarlijks ruim 1 op de 1000 
groot-Hagenaars suicidaal gedrag vertoont 
waarvan de huisarts in kennis wordt gesteld. 
Tevens blijkt dat sUIcide in en buiten Den Haag 
relatief even frequent voorkomt, terwijl het rela
tieve voorkomen van parasuicide in Den Haag 
tweemaal zo hoog is als daarbuiten. Op basis van 
deze gegevens zou een huisarts eens in de vier 
jaar geconfronteerd worden met een sulcide in 
zijn praktijk, terwijl parasulcide in Den Haag 
gemiddeld tweemaal per jaar ter kennis van de 
huisarts komt en in de regiogemeenten eenmaal 
per jaar. 

Bij de parasuYcides komt het gebruikelijke 
beeld naar voren: een sterke oververtegenwoor
diging van vrouwelijke patienten in de jongere 
leeftijdcategorieen. De parasuYcide/sulcide-ratio 
is bij de vrouwen veel groter dan bij de mannen, 
maar ook dat is een 'normaal' verschijnsel in de 
statistieken van suYcidaal gedrag (jiguur 1). 

In figuur 2 wordt dit nogmaals gemustreerd 
aan de hand van aile meldingen uit de periode 
1986-1988. Een dodelijke afloop van suicidaal 
gedrag, en dus een hoog suicide-risico, zien wij 
relatief vaak bij mannen tussen de 25 en 45 jaar. 
In wat mindere mate is er ook een verhoogd 
sUlcide-risico bij ouderen van beiderlei kunne. 
Bij jongeren en vooral meisjes en jonge vrouwen 
is suicide in absolute en relatieven zin zeldzaam, 
maar ook dit gegeven signaleerden wij reeds 
eerder. 

Tabel21aat zien dat bij parasuYcide in overwe
gende mate gebruik gemaakt wordt van medicij
nen, al dan niet in combinatie met alcohol. In 
ongeveer de helft van de gevallen werd gebruik 
gemaakt van medicijnen die aan de patient wa
ren voorgeschreven. In de overige gevallen wa
ren het aan huisgenoten voorgeschreven medicij
nen of patent-geneesmiddelen. 

Een op de drie betrokken had gedurende de 
laatste twee weken voor de (para)sulcide contact 
met de huisarts , van wie ongeveer de helft we
gens depressiviteit en/of suYcidaliteit. De helft 
van aile betrokkenen stond ten tijde van de 
(para)sulcide onder psychosociale begeleiding 
en 54 procent werd in verband met het sulci dale 
gedrag gezien in een algemeen of psychiatrisch 
ziekenhuis. 

Naar aanleiding van bovenstaande gegevens kan 
het volgende worden opgemerkt: 
- er zijn geen aanwijzingen voor een trendmati

ge toename van sulcidaal gedrag in Den 
Haag; 
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- parasulcide lijkt in Den Haag relatief vaker 
voor te komen dan in de randgemeenten; de 
regio-cijfers zijn echter pas voor het eerst in de 
registratie opgenomen; 

- suicide onder jongeren blijft (gelukkig) een 
zeldzaam verschijnsel, terwijl parasulcide on-

der de jongere leeftijdgroepen niet verder lijkt 
toe te nemen; 

- er zijn nog steeds onvoldoende aanwijzingen 
om te veronderstellen dat de huisarts veel 
meer zou kunnen bijdragen aan de preventie 
van sUlcidaal gedrag. 

Tabell SuiCidaal gedrag in Dell Haag. Aantallell per 10,000 illlvollers per jaar," 

1984 1985 1986 1987 1988 1988 
Den Haag Reg iob 

Su'icide 7 7 20 23 14 15 
Parasu"lcide 90 119 89 11 0 120 63 
Totaal 97 126 109 132 134 78 

• Vanaf 1986 worden de huisartsen in Den Haag door de gemeentelijke lijkschouwer in kennis 
gesteld van een geval van suicide in hun praktij k. b Exclusief Den Haag. 

Figuur 1 SuiCidaal gedrag naar lee/lijd en geslaehl, f988. 
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Figuur 2 Aandee/ suicides ill de verschillende leeJlijdgroepel/ naar geslaehl. 1986-1988. 
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Tabel 2 ParaslliCide I/aar lVijze van uilvoerillg (combinatie mogelijk). 
Percentages. 

1986 1987 1988 

Medicijnen 82 81 75 
Snijwonden 18 9 17 
Springen 3 4 3 
Verdrinking 3 4 
Verstikking 1 
Vergif 3 2 5 
Alcohol 18 9 9 

55-64 
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Ernstige bijwerkingen van 
geneesmiddelen 

In 1988 had een van de vragen van het Huisarts
peilstationsysteem betrekking op ernstige mor
biditeit als gevolg van bijwerkingen van genees
middelen. 

In het algemeen is het gebruik van geneesmid
delen in vrij hoge frequentie geassocieerd met 
relatief weinig ernstige klachten, zoals hoofd
pijn, duizeligheid en functionele stoornissen van 
het maagdarmkanaa!. Dergelijke verschijnselen 
laten zich echter slecht onderzoeken met behulp 
van een registratiesysteem, met name doordat 
een vergelijkingsmogelijkheid ontbreekt. Om
dat onze belangstelling vooral uitgaat naar de 
ernstiger pathologie, hebben de registratiefor
mulieren het opschrift 'Ernstige bijwerking ge
neesmiddel' gekregen. Van een ernstige bijwer
king van een geneesmiddel werd gesproken in 
geval van somatische en/of psychische verschijn
selen die door de huisarts in verband werden 
gebracht met geneesmiddelengebruik. Op het 
registratieformulier is een lijst met ernstige bij
werkingen opgenomen, zodat de kwalificatie 
'ernstig' zo uniform mogelijk gehanteerd kon 
worden. 

In 1988 zijn in totaal22 meldingen over patienten 
met vermoedelijke bijwerkingen ingestuurd (ta
beI3). Een patient was in de waarneming gezien 

Tabel 3 Opgegeven 'ernstige' bijwerkingen. 

en viel daardoor buiten deze registratie. Acht 
huisartsen meldden 17 patienten; van de reste
rende vier gevallen kon de identiteit van de arts 
niet met zekerheid worden achterhaald. 

Het grootst in aantal waren de berichten over 
verslaving aan benzodiazepine-derivaten, met 
name lorazepam. Over de omvang van dit pro
bleem in ons land is weinig met zekerheid te 
zeggen. In het buitenland bestaat hierover echter 
ongerustheid.2 3 Het is opmerkelijk dat deze acht 
berichten van maar twee huisartsen afkomstig 
waren. Het vermoeden bestaat dat ook de overi
ge huisartsen dergelijke patienten hebben ge
zien, maar wellicht in de veronderstelling ver
keerden dat verslaving buiten het bestek van de 
rapportage vie!. 

Het ernstigst zijn de twee intracraniele bloe
dingen bij een behandeling met anticoagulantia; 
beide gevallen zijn dodelijk verlopen. Risicofac
toren voor dergelijke ernstige complicaties zijn 
een hoge leeftijd, hypertensie en te sterke antis
tolling. In die gevallen is een scherpe indica
tiestelling voor antistollingsbehande1ing van 
groot belang.4-6 De mogelijkheid dat co-trimoxa
zol de werking van coumarinederivaten ontre
gelt, is in de literatuur gedocumenteerd.7 

Impotentie als mogelijke bijwerking van fen
fluramine wordt genoemd door in 'Meyler's ef
fects of drugs', 8 maar niet in het 'Farmacothera
peutisch kompas'. De frequentie en de farmaco
logische verklaring zijn onduidelijk. 

Verdacht geneesmiddel Vermoede bijwerking Sekse Leeftijd 

Lorazepam Verslaving M 52 jr 
Lorazepam Verslaving M 52 jr 
Lorazepam Verslaving V 47 jr 
Lorazepam Verslaving V 36 jr 
Oxazepam Verslaving V 38 jr 
Oxazepam Verslaving V 79 jr 
Lorazepam Verslaving V 29 jr 
Diazepam Verslaving V 28 jr 
Lorazepam Verslaving V 62 jr 
Fenprocoumon Dodelijke incraniele bloeding V 64 jr 
Fenprocoumon Dodelijke incraniele bloeding V 70 jr 
Co-trimoxazol/fenprocoumon Bloeding lip en wang (interactie) V 82 jr 
Fenfluramine Impotentie M 64 jr 
Thiamazol Hepatitis V 81 jr 
Theofylline Agitates, hartkloppingen, tremor V 29 jr 
Clomipramine Erythema multiforme V 27 jr 
Glafenine Acute aliergische reactie V 68 jr 
Diclofenac Duodenum perforatie V 84 jr 
Acetylsalicylzuur Convulsie V 2 jr 
Nifedlpine Conjunctivitis M 68 jr 
DKTP Convulsie M 5 mnd 
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Thyreostatica veroorzaken soms ernstige over
gevoeligheidsreacties; agranulocytose is relatief 
frequent, maar ook hepatitis is incidenteel be
schreven.8 Het gemelde geval had betrekking op 
een vrouw van 29 jaar: reeds kort na het begin 
van het gebruik van een retard-theofyllineprepa
raat in een dagdosis van 500 mg kreeg zij klach
ten over nervositas, prikke1baarheid en agressi
viteit, alsmede hartkloppingen en tremoren. De
ze verschijnselen wijzen op een te hoge dose ring 
(de geadviseerde begindosis is 375 mg per dag); 
bloedspiegels zijn echter niet bekend. 

Tricyc1ische antidepressiva, zoals c1omipara
mine, zijn weinig frequent geassocieerd met 
exantheem.8 Glafenine daarentegen is de stof die 
het vaakst in verband met anafylactische reacties 
aan het Bureau Bijwerkingen Geneesmiddelen 
wordt gerapporteerd.9 Een patiente had de ka
rakteristieke ervaring dat het innemen van een 
tablet glafenine, dat tevoren incidenteel was 
gebruikt, binnen 15 minuten peracuut werd ge
volgd door een overgevoeligheidsreactie die tot 
ziekenhuisopname leidde. 

Indrukwekkend is de ziektegeschiedenis van 
een 84-jarige vrouw bij wie het gebruik van 
dic10fenac (3xdd 25 mg) werd gecompliceerd 
door een perforatie van het duodenum. Aan 
deze problematiek is recent aandacht besteed 
door De Boer e.a. 10 11 
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