
INGEZONDEN 

Wetenschappelijk bewezen, bloedonderzoek, 
sinusitis, influenza, fluor vaginalis, 

toegankelijkheid H&W 

Wetenschappelijk bewezen 1 

Van Duijn & Hart vergelijken de statistische 
toets met een diagnostische test die een be
staand verschil bij een vergelijkend onderzoek 
kan onderscheiden van geen verschi1. Zo ko
men, aldus de auteurs, bij de statistische diag
nostiek ook fout-positieve en fout-negatieve 
uitslagen voor.l 

Bij de uitwerking van de analogie is bij de 
begrippen onderscheidend vermogen en 'po
wer' een vergissing gemaakt. Het onderschei
dend vermogen van een diagnostische test is 
gedefinieerd als het quotient van het aanneme
lijkheidsquotient van een positieve test en dat 
van een negatieve testuitslag. In tabel 1 is dit 
gelijk aan ad/bc. De power van een statistische 
toets is echter het vermogen van een toets om 
een bestaand verschil daadwerkelijk te ontdek
ken. De analogie met een diagnostische test is 
het vermogen van de test om zieken als zodanig 
te herkennen met een positieve testuitslag, dus 
de sensitiviteit van de test; bij I - sensitiviteit 
- zoals bij tabel I vermeld staat - gaat het er 
juist om, dat een bestaand verschil niet wordt 
gevonden: de zogenaamde type-II-fout; de 
kans hierop wordt ~ genoemd. De kans dat een 
niet bestaand verschil toch als verschil wordt 
aangemerkt (type-Icfout) wordt a genoemd en 
is gelijk aan I - specificiteit. Het aannemelijk
heidsquotient voor een positieve uitslag (L+) is 
dus gelijk aan (l-~)/a, en voor een negatieve 
uitslag (L-) ~/(l-a). Het onderscheidend ver
mogen is dus L+/L- = {(I-a)/a) x {(1-~)/~. 

Wim van Geldrop, 
huisarts te Helmond 

Van Duijn NP, Hart AAM. 'Het is wetenschappe
lijk bewezen'. Over significantie, relevantie en 
geloof. Huisarts Wet 1994; 37(5): 176-80. 

Wetenschappelijk bewezen 2 

Van Duijn & Hart stellen dat er een aantal 
'zachte' elementen zijn in het traject van onder
zoeksresultaat naar toepassing in de praktijk.l 
De rol van het subjectieve aspect wordt door de 
auteurs vervolgens dusdanig benadrukt, dat wij 
menen dat een be1angrijk gezichtspunt niet of 
onvoldoende aan de orde komt. De auteurs 
stellen dat er bij de beoordeling van de relevan
tie van de vraagstelling van een onderzoek geen 
absoluut ge1ijk of ongelijk is. Dat is weliswaar 
zo, maar er vait meer over te zeggen. 

Ervan uitgaande dat onderzoekers een en 
dezelfde werkelijkheid bestuderen, is er een 
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samenhang tussen onderzoeken die vanuit ver
schillende invalshoeken een onderwerp bekij
ken. De vermeerdering van kennis door infor
matiesynthese is de essentie van wetenschaps
beoefening. Het als niet-relevant beschouwen 
van de vraagstelling van een onderzoek kan 
deze samenhang onderschatten, waardoor re
sultaten en conclusies niet worden opgenomen 
in het totaalbeeld van de 'wetenschappelijke 
stand van zaken'. 

Ter illustratie onze visie op het door de au
teurs gebruikte voorbeeld. De wijze van koffie
zetten in het artikel van Bak et a1. blijkt bepa
lend voor de verhoging van het serumcholeste
rol. De conc1usie van het onderzoek van Grob
bee et al. is, dat er geen samenhang is tussen 
koffiedrinken en het ontstaan van cardiovascu
laire aandoeningen. Deze conc1usie dient ech
ter genuanceerd te worden door de bevinding 
uit het eerste onderzoek dat de wijze van koffie
zetten wei van invloed kan zijn op het ontstaan 
van cardiovasculaire aandoeningen. We zijn 
van mening dat de combinatie van de onderzoe
ken tot meer informatie leidt dan aIleen de 
conclusie van het onderzoek van Grobbee et aI., 
namelijk een nuance ring van deze conclusie en 
een zinvolle hypothese voor een verder onder
zoek. Het gaat ons uiteraard niet om de precieze 
inhoud van het voorbeeld, maar om de wijze 
waarop informatie uit deze onderzoeken wordt 
gebruikt. 

Tot slot hebben we nog een ander punt van 
commentaar. In de tekst bij tabel I wordt de 
significantietoets vergeleken met een diagnos
tische test. Het onderscheidend vermogen ('po
wer') van een statistische toets is het vermogen 
van de toets om een werkelijk bestaand verschil 
te ontdekken, uitgedrukt als de waarschijnlijk
heid dat een terecht-positieve conclusie wordt 
getrokken als er een verschil is. Binnen de 
analogie significantietoets - diagnostische test 
is het begrip power of onderscheidend vermo
gen gelijk aan sensitiviteit en niet aan I - sen
sitiviteit, zoals in de tekst wordt gesteld. 

Khing Njoo 
Robert Vink 

Van Duijn NP, Hart AAM. 'Het is wetenschappe
lijk bewezen'. Over significantie, relevantie en 
geloof. Huisarts Wet 1994; 35(5): 176-80. 

Naschrift 
Van Geldrop en Njoo & Vink hebben gelijk: de 
power is a/(a+c). 

Van Geldrops definitie van het onderschei
dend vermogen van een diagnostische test is 
zeker geen algemeen goed. Hij komt neer op 

een poging beide kanten van een diagnostische 
test - het aantonend en het uitsluitend vermo
gen - in een maat te vangen. De rekenarij komt 
uit op de bekend formule voor de Odds Ratio, 
het kruisprodukt van de 2x2-tabel, en zo heeft 
alles weer met alles te maken. De voorstellen 
van van Ge1drop leiden bovendien tot verwar
ring. In de statistiek is 'onderscheidend vermo
gen' namelijk niet anders dan de Nederlandse 
vertaling van 'power'. 

Njoo & Vink wijzen op een interessante kant 
van wetenschappelijke bewijsvoering. Voor 
zover het uitsluitend om kennisvermeerdering 
op zichzelf gaat, hebben zij natuurlijk gelijk. 
Wij waren echter vooral geinteresseerd in de 
praktische consequenties van een en ander voor 
de huisarts. In dat kader is een algemeen gel
dende wetenschappelijke bewijsvoering voor 
de algemeen geldende waarheid voor atheros
clerologen en voor huisartsen niet juist. Huis
artsen en hun patienten hebben geen belang bij 
de effecten van koffie op de vrije radicalen in 
de vaatwand van cavia's. Daarom ook is kennis 
nemen van het artikel van Bak et al. over ge
kookte koffie en cholesterol niet nodig. We 
willen weten wat patienten aangeraden moet 
worden. Een huisarts geeft adviezen over de 
effecten van leefwijze op morbiditeit en morta
liteit, en niet over de effecten op vrije radicalen 
en cholesterol. Wij vinden dat een cholesterol
verhoging op zichzelf (vrijwel) nooit een ziekte 
is; een hartinfarct is dat weI. 

Dat is het verschil tussen een NHG-stan
daard en een drogistenfolder. 

N.P. van Duijn 
A.A.M. Hart 

NHG-Standaard Bloedonderzoek 

In de NHG-Standaard Bloedonderzoek wordt 
de prior kans terecht gedefinieerd als de kans 
op aanwezigheid van ziekte voordat er getest 
is. l Het ligt dan voor de hand om de posterior 
kans te definieren als de kans op ziekte nadat 
de testuitslag verkregen is. De standaard sug
gereert in schema I, dat de posterior kans de 
voorspellende waarde van een positieve testuit
slag is, dus aIleen gel dig voor een positieve 
testuitslag. Dit moet ten zeerste ontraden wor
den: bij niet-dichotome tests spreekt men eve
neens van prior en posterior kans. Daarbij is er 
echter geen sprake meer van een positieve uit
slag, maar van de hoogte van een bepaalde 
waarde, bijvoorbeeld: BSE = 30. Bovendien 
wordt de definitie van diagnostische winst - die 
de auteurs terecht weergeven als het verschil 
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tussen posterior en prior kans - onhoudbaar. 
Het verschil tussen prior kans en kans op aan
wezigheid van ziekte na een negatieve uitslag 
heet toch ook diagnostische winst. Dan moet 
men deze laatste kans ook posterior kans (na 
negatieve testuitslag noemen). 

Wim van Geldrop, 
huisarts te Helmond 

Dinant OJ, Van Wijk MAM, Janssens HJEM, et 
al. NHG-Standaard Bloedonderzoek. Huisarts 
Wet 1994; 37(5): 202-11. 

Naschrift 
Van Geldrop constateert terecht dat, naast de 
diagnostische winst van een positieve testuit
slag, ook de diagnostische winst van een nega
tieve testuitslag bestaat. Het is echter de vraag 
of het verstandig zou zijn geweest ook deze 
parameter in de standaard te bespreken. In het 
algemene deel van de standaard wordt immers 
getracht zo begrijpelijk mogelijk uit te leggen 
welke diagnostische parameters in ieder geval 
aan de orde zijn bij ration eel aanvragen en 
interpreteren van bloedonderzoek. Om die re
den is door de werkgroep besloten om potenti
eel verwarrende begrippen niet te bespreken. 
Zo wordt in de verantwoording beargumen
teerd waarom ook waarschijnlijkheidsquotien
ten en Receiver Operating Characteristic 
(ROC) curves niet in het algemene deel zijn 
opgenomen. In een eventuele toekomstige 
standaard over medische besliskunde mogen 
deze begrippen natuurlijk niet ontbreken. 

Met de bewering dat bij een niet-dichotome 
test volgens onze definitie niet gesproken zou 
kunnen worden van een posterior kans, zijn we 
het niet eens. Inderdaad gaat het bij bijvoor
beeld de BSE om een bepaalde waarde en niet 
om een plus- of min-uitslag. De interpretatie 
van die waarde is in essentie echter niet afwij
kend van de uitslag van een dichotome test. 
Ook een BSE-waarde wordt in de dagelijkse 
praktijk immers gehanteerd in termen van af
wijkend of niet afwijkend. De vraag is natuur
lijk waar deze grens bij een niet-dichotome test 
moet worden gelegd. Het zal duidelijk zijn dat 
daarvoor onderzoek nodig is, in de huisart
spraktijk, in de voor die test gei"ndiceerde po
pulatie. Wat dat betreft is er nog voldoende 
werk aan de winkel voor ge1nteresseerde huis
arts-onderzoekers. 

GJ. Dinant 
Tj. Wiersma 
S. Thomas 
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NHG-Standaard Sinusitis 

Van Duijn en Burgers signaleren drie proble
men: 
1 het gouden-standaardprobleem; 
2 de waarde van echoscopie bij sinusitis 

maxillaris; 
3 doet prevalentie ertoe?1 

1 De gouden standaard hangt af van de defini
tie van de aandoening. Als onder sinusitis 
wordt verstaan 'een ontsteking van het slijm
vlies in de sinus maxillaris', dan is de gouden 
standaard het gegeven van een macroscopische 
(scopie) of microscopische (biopt) inspectie 
van het slijmvlies. Als de definitie is 'een ont
steking van de slijmvliezen van de sinus maxil
laris met vochtophoping' , dan kan, als minder 
fraaie maar praktische en meest gehanteerde 
'gouden-standaard' gelden: de ophoping van 
vocht in de sinus. Klinisch lijkt dit relevant in 
verband met de opvatting dat dit een andere 
therapie vereist. Zoals de meeste onderzoekers 
koos Van Duijn voor ophoping van vocht in de 
sinus. Daar is niets mis mee, behalve dat de 
studie van Bauer hier geen relevante steun 
biedt. 
2 Mijn kritiek op de onderzoeken waar Van 
Duijn zich op baseert, wordt niet milder na de 
respons Van Van Duijn & Burgers. Ze hebben 
gelijk als ze menen dat in deze ook op de 
radiologische diagnostiek het een en ander valt 
aan te merken. 
3 Indien in het onderzoek van Van Duijn als 
criterium geldt dat de patient met een positieve 
echo een sinusitis heeft en degene met een 
negatieve echo niet, dan maakt hij wei degelijk 
gebruik van de voorspellende waarde van de 
echo. Hij stelt deze zelfs op 100 procent. Zoals 
ik heb betoogd, kan deze onmogelijk zo hoog 
gesteld worden, gezien de lage prevalentie in 
de onderzoeksgroep van Van Duijn. Het is dus 
een open vraag hoeveel procent van de patien
ten die Van Duijn beschouwde als patienten 
met sinusitis (met vocht in de holte), inderdaad 
een sinusitis had, want de positief voorspellen
de waarde wordt ongunstig bei"nvloed bij een 
lagere prevalentie. 

Zoals Van Duijn & Burgers zeggen: 'Een be
langrijk stuk van de standaard sinusitis betreft 
de diagnostische criteria.' Dat is juist een be
langrijke reden voor mijn kritiek. De diagnos
tische criteria van Van Duijn zijn namelijk in 
de standaard overgenomen. Deze worden ook 
niet door heisson gesteund: 'It appears that the 
patients symptoms do not constitute a reliable 
diagnostic basis for the confident differentia-

tion between the two diseases [rhinitis en sinu
sitis - vB].d Berg onderzocht het verschil tus
sen purulente en niet-purulente sinusitis bij pa
tienten in de KNO-kliniek.4 Hij is de enige in 
de keel-, neus-, oorliteratuur die meent op 
grond van symptomen dit onderscheid te kun
nen maken. Deze diagnostische criteria zijn 
kortom te aanvechtbaar om opgenomen te wor
den in een standaard. 

Tenslotte: als je een standaard wilt uitgeven 
over een onderwerp waarover nog zoveel on
bekend is, laat dat dan duidelijk blijken en geef 
geen schijnzekerheden: wij staan hier inder
daad met vrij lege handen. 

De tweede alinea van de repliek van Thomas 
heeft te maken met de samenwerking tussen 
specialist en huisarts.5 De huisarts moet er re
kening mee houden dat over de meeste medi
sche onderwerpen specialistische kennis be
staat. De huisarts is degene die deze specialis
tische kennis beter dan de specialist in een 
perspectief kan plaatsen, algemeen en per pa
tient. De specialist is de kopklepper, de huisarts 
de generalist. In die functies kunnen ze elkaar 
goed aanvullen. Als de huisartsgeneeskunde, 
vooral met behulp van epidemiologisch onder
zoek, zijn fundamenten stevig weet, zal ze min
der moeite hebben om dit verschil te erkennen 
en ennee om te gaan. Mijns inziens resulteert 
dat logischerwijze in het betrekken, ook qua 
verantwoordelijkheid, van de betreffende spe
cialisten bij het ontwerpen van een standaard. 

EL. van Buchem 

Van Duijn NP, Burgers JS. NHG-Standaard sinu
sitis [Naschrift 1J. Huisarts Wet 1994; 37(6): 264-
5. 

2 Van Buchem FL. NHG-Standaard Sinusitis [In
gezondenJ. Huisarts Wet 1994; 37(6): 263. 

3 Axelsson A, Runze U. Symptoms and signs of 
acute maxillary sinusitis. Oto-Rhino-Laryngol 
1976; 38: 298-308. 

4 Berg 0, CarenfeIt C. Analysis of symptoms and 
clinical signs in the maxillary sinus empyema. 
Acta Otolaryngol1988; 105: 343-9. 

5 Thomas S. NHG-standaard Sinusitis [Naschrift 
2J. Huisarts Wet 1994; 37(6): 265-6. 

Naschrift 
Als antwoord willen wij verwijzen naar de 
conclusie uit het eerste naschrift: Van Buchem 
heeft - theoretisch gezien - gelijk. Dat laat 
onverlet dat huisartsen en KNO-artsen dage
lijks vele patienten behandelen met acute sinu
sitis, althans met dat wat zij zich hebben aan
gewend als zodanig te etiketteren. 

Een van de doelen van het Standaardenbe-
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leid is het geven van richtIijnen voor doelmati
ge en doeltreffende zorg. Voor de vele onzeker
heden rondom de aanpak bij sinusitis zijn richt
Iijnen gemaakt die zoveel mogelijk uitgaan van 
de principes 'in dubio abstine' en 'primum non 
nocere' . Daarbij moest om praktische redenen 
gebruik worden gemaakt van consensus over 
onderwerpen waarover te weinig harde infor
matie in de literatuur voorhanden was. Dat is 
en blijft arbitrair, en daarvan zijn we ons terde
ge bewust. Veel openstaande vragen dienen 
door onderzoek in de eerste en de tweede Iijn, 
uiteraard in goede samenwerking, te worden 
opgelost. Van Buchem heeft bewezen daarin 
een voortrekkersfunctie te kunnen vervullen. 
Wij hopen dat dat zo zal blijven en dat hij ons 
ook in de toekomst met zijn positief kritische 
attitude zal blijven steunen. 

Voor wat het laatste punt van zijn kritiek 
betreft - het betrekken van specialisten bij de 
ontwikkelingsfase van Standaarden - het vol
gende. Vooralsnog blijft het NHG bij zijn keuze 
om dit niet te doen. We willen vermijden dat in 
de ontwerpfase het goed analyseren van de 
problemen in negatieve zin wordt bei'nvloed 
door de aanwezigheid van een partij met een 
sterk dominante kennis van met name de em
stiger varianten van de betrokken aandoening . 
Commentaren van specialistt;n op een tot stand 
gekomen ontwerp zullen, met behoud van het 
recht deze commentaren als advies te beschou
wen, uiteraard ook in toekomst aItijd worden 
ingewonnen. 

S. Thomas 
N .P. van Duijn 
J. Burgers 

NHG-Standaard Influenza en 
Influenzavaccinatie 

Hoewel de voorbereidingen voor het oproepen 
voor de griepvaccinatie nog ver weg zijn, is het 
goed om de Standaardcommissie Influenza en 
Influenzavaccinatie attent te maken op een ver
schil van mening tussen verschillende centra 
voor kinderpulmonologie en de richtlijnen in 
de standaard.1 Volgens deze richtIijnen dienen 
kinderen met asthma bronchiale opgeroepen te 
worden, mits er sprake is van onderhoudsme
dicatie. Hierbij wordt niet vermeld wat deze 
onderhoudsmedicatie inhoudt. In verschillende 
centra wordt echter gesteld dat vaccinatie bij 
kinderen met astma, gezien het bijzonder lage 
risico op medicatie, slechts zinvol is als er 
sprake is van vermindering van de algemene 
weerstand door langdurige systemische behan-
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deling met corticosteroi·den. Ouders krijgen nu 
van hun huisarts en van de kinderpulmonoloog 
verschillende adviezen. Het zou verstandig zijn 
als er in een vroeg stadium hierover meer dui
delijkheid komt. 

Wil van den Bosch, 
huisarts te Lent 

Van Essen GA, Sorgedrager YCG, Salemink GW, 
et al. NHG-Standaard Influenza en Influenzavac
cinatie. Huisarts Wet 1993; 36(10): 342-6. 

Naschrift 
In 1993 bestond geen consensus onder kinder
artsen over de indicatie voor influenzavaccina
tie bij astma. De werkgroep heeft daarom aan
sluiting gezocht bij de richtIijnen voor Ameri
kaanse kinderartsen, waarin sprake is van een 
indicatie bij 'moderate and severe asthma'. 
Aangezien het scheiden in emstgraden van ast
rna niet gemakkelijk is , hebben we de onder
houdsmedicatie (cromoglycaat, inhalatiecorti
costeroi'den) als scheidslijn geadviseerd. 

Inmiddels heeft de sectie kinderlongziekten 
van de Nederlandse Vereniging voor Kinderge
neeskunde eigen richtlijnen gemaakt, die bin
nenkortzullen worden gepubliceerd. Deze slui
ten nauw aan bij de standaard en nemen ook het 
gebruik van deze onderhoudsmedicatie als in
dicatie voor vaccinatie bij astma. WeI twijfelen 
de kinderartsen aan de noodzaak voor een halve 
dosering bij kinderen, aangezien daarvoor wei
nig immunologische ondersteuning is. Twee
maal vaccineren bij primovaccinatie blijft ech
ter de richtlijn. 

G.A. van Essen, 
J.R. van der Laan 

NHG-Standaard Fluor Vaginalis 

Doordat ik enkele keren bij frequent recidive
rende Candidiasis vaginalis met succes orale 
therapie heb toegepast, was ik benieuwd naar 
de plaats van deze therapie in de NHG-Stan
daard Fluor Vaginalis. 1 Standaarden hebben 
immers gezag. Orale therapie wordt echter niet 
aanbevolen in deze overigens goede standaard, 
'vanwege de kans op systemische bijwerkin
gen' . Zou ik het dan fout gedaan hebben? 

Lezing van de onder noot 26 gerefereerde 
literatuur leerde mij het volgende: 
• Profylaxe met lokaal 500 mg clotrimazol 

eens per maand gedurende 6 maanden gaf 
aileen in de eerste 3 maanden een significan
te reductie van recidieven.2 

• Itraconazol 200 mg op dag 5 en 6 na het 
begin van de menstruatie gedurende 6 maan
den gaf bij 65 procent der patienten een 
wegblijven van infecties. 'Adverse effects 
were minor'.2 

• Bij acute infecties geven lokale en orale 
therapie equivalente resuItaten, bij chroni
sche infecties wordt orale medicatie gepre
fereerd. 'The incidence of side effects is not 
higher with oral treatment than with vaginal 
treatment ' ? 

Vit deze literatuur kan ik niet halen dat orale 
therapie niet aanbevolen moet worden 'vanwe
ge de kans op systemische bijwerkingen'. 

Vit andere literatuur blijkt: 
• Werkzaam bij frequent recidiverende Can

didiasis vaginalis bleken clotrimazol 500 
mg lokaal eens per week, en ketoconazol I 
dd gedurende lange tijd. In twee studies 
bIeek fluconazol 150 mg eens per maand 
ruim 50 procent reductie te geven. Waar
schijnlijk heeft wekelijkse toediening nog 
vee I betere resultaten.4 

• Systemische behandeling van Candidiasis 
vaginalis komt pas in aanmerking bij onvol
doende resultaat van de lokale therapie of 
indien frequent recidieven optreden.5 

Mijn conclusie is dezelfde als die van Timmer: 
de standaard had beter de richtlijn van het Far
macotherapeutisch kompas kunnen volgen 
door te stellen dat systemische behandeling in 
aanmerking komt als frequent recidieven optre
den.6 Mijns inziens is het niet nodig met orale 
therapie bij frequent recidiverende Candidiasis 
vaginalis te wachten tot resuItaten van onder
zoek met orale therapie in de huisartspraktijk 
gepubliceerd zijn. Gynaecologen bereikten 
hun resultaten bij patienten die de huisarts 
moest verwijzen bij gebrek aan therapeutische 
mogelijkheden en resultaten. Nu die therapeu
tische mogelijkheden er weI zijn, behoeft de 
huisarts niet te verwijzen en kan hij zelfbehan
delen. Volgens mij praten we over dezelfde 
patientenpopulatie en niet over een typische 
specialistenpopulatie. 

Tot slot: als altijd geldt dat factoren van de 
kant van de patient het beleid mede bepalen en 
dat het beleid waar mogelijk wordt vastgesteld 
in samenspraak met de patient (zoals bij elke 
standaard wordt vermeld), waar is dit dan in 
deze standaard terug te vinden, nu bekend is dat 
veel vrouwen met Candidiasis vaginalis desge
vraagd een voorkeur uitspreken voor orale in 
plaats van lokale therapie?34 7 8 

G.J.C.M. van Lieshout, 
huisarts te Haps 
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Dekker JH, Boeke AJP, Darnme D, et al. NHG
Standaard Fluor Vaginalis. Huisarts Wet 1994; 
37(2): 70-8. 

2 Sobel JD, et al. Clotrimazol treatment of recurrent 
and chronic candida vulvovaginitis. Obstet Gyne
col 1989;73: 330-4. 

3 Merkus JMWM, Van Heusden AM. Chronic vul
vovaginal candidosis: the role of oral treatment. 
Br J Clin Pract 1990; 71(Suppl): 81-4. 

4 Merkus JMWM. Treatment of vaginal candidosis: 
orally or vaginally? J Am Acad Dermatol1990; 
23: 568-72. 

5 Sobel JD. Fluconazole maintenance therapy in 
recurrent vulvovaginal candidiasis. Int J Gynecol 
Obstet 1992; 37(Suppll): 17-24. 

6 Farmacotherapeutisch Kompas 1993 en 1994 
7 Timmer JW. NHG-standaard 'Fluor vaginalis'. 

Pharm Weekb11994; 129(16): 378-82. 
8 Tooley P. Preferences in the treatment of vaginal 

candidosis. Practitioner 1989; 233: 668-9. 
9 Van Heusden AM, et al. Single-dose oral fluco

nazole versus single-dose topical miconazole for 
the treatment of acute vulvovaginal candidosis. 
Acta Obstet Gynecol Scand 1990; 69: 417-22. 

Naschrift 
De NHG-Standaard Fluor Vaginalis stelt dat er 
bij de behandeling van recidiverende Candida
vaginitis geen verschil in werkzaamheid is aan
getoond tussen lokale en orale therapie. De 
voorkeur voor lokale therapie bemst op de 
overweging dat er geen goede gronden zijn, af 
te wijken van wat gebmikelijk is bij lokale 
infecties, namelijk lokaal te behandelen voor 
zover mogelijk, en oraal als het niet anders kan. 
Bij orale therapie bestaat er immers altijd een 
(weliswaar geringe) kans op systernische bij
werkingen. Dit beleid wordt ondersteund door 
het Farmacotherapeutisch kompas. 

Ook in geval van profylaxe is niet aange
toond dat orale antimycotica effectiever zijn 
dan lokale. De voorkeur van Merkus (1990) 
voor orale therapie bemst niet op een vergelij
kend onderzoek. Zijn conclusie is gebaseerd op 
het eveneens door van Lieshout geciteerde on
derzoek van Merkus & Van Heusden (1990). 
Dit betreft een onderzoek bij slechts 18 patien
ten en bevat geen controlegroep! De uitspraak 
dat de incidentie van bijwerkingen van orale 
therapie niet hoger is dan bij lokale therapie, 
berust overigens op een onderzoek met 93 pa
tienten. Aangezien bijwerkingen weinig voor
komen zal de onderzoeksgroep veel groter 
moeten zijn om dat vast te stell en. 

Het argument dat veel vrouwen de voorkeur 
geven aan orale therapie, wordt niet bevestigd 
door onze praktijkervaring. Het onderzoek 
waar in de literatuur vaak aan wordt gerefe
reerd, is het onderzoek van Tooley (1985). Zijn 
conclusie is gebaseerd op de uitkomsten van 
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een vragenlijst bij 1187 patienten. Gevraagd 
werd naar welke behandeling de voorkeur uit
gaat, waarbij gekozen kon worden tussen orale 
therapie, vaginale creme, zachte of harde pes
saria, medicinale tampons en vaginale douches. 
Als aUe vaginale behandelingen worden sa
mengenomen, is er geen significant verschil 
meer in voorkeur voor orale en lokale therapie. 
Bovendien worden de behandelingen met pes
saria en tampons in Nederland weinig toege
past en ontbreekt de thans meest gebruikelijke 
behandelingsvorm met vaginale capsules. 

In de praktijk zal de keuze vooral afhangen 
van hoe je de pillen aan de vrouw brengt. 'Met 
een pil bent u van uw klachten af', zal iemand 
doen bezwijken voor orale therapie; 'waarom 
zouden we het hele lichaam met een medicijn 
belasten als het probleem doelgericht te behan
delen is met een vaginale tablet die alleen ter 
plaatse werkt?' zal de vrouw eerder voor lokale 
therapie doen besluiten. 

Conclusie: lokale therapie verdient de voor
keur bij zowel behandeling als profylaxe van 
Candida-vaginitis, omdat niet is aangetoond 
dat orale therapie beter werkt. Samen met een 
goede voorlichting is de huisarts uitstekend in 
staat op deze wijze vrouwen met recidiverende 
Candida-vaginitis te behandelen en begeleiden, 
en heeft de gynaecoloog daar weinig aan toe te 
voegen. 

1.S. Burgers, 
v'M. Kampschoer, 
Dr. 1.H. Dekker, 
Dr. S. Thomas 

Internationale toegankelijkheid 
H&W 

In de discussie of Huisarts en Wetenschap En
gelstalig moet worden, wordt de intemationale 
reikwijdte van dit (Nederlandstalige) tijdschrift 
als factor gewogen. 1 In dit commentaar wordt 
gesteld dat Huisarts en Wetenschap in ieder 
geval toch via drie bibliografische bestanden 
toegankelijk is: Embase, Famli en The Cochra
ne Collaboration in Primary Health Care. Deze 
bijdrage tot de toegankelijkheid is echter weI 
zeer minimaal: 
• Huisarts en Wetenschap wordt weliswaar 
gei'ndexeerd in Embase, maar dat geldt alleen 
voor die artikelen die handelen over genees
middelen? 
• Famli is in 1991 afgesloten.3 

• Silagy vermeldt weliswaar, dat The Cochra
ne Collaboration in Primary Health Care ook 
uit de eerste lijn randomised controlled trials 

verzamelt, maar verrneldt hierbij niet uit welke 
bronnen.4 Het is dus niet controleerbaar of 
Huisarts en Wetenschap ook als bron gebruikt 
wordt. Zelfs al zou dit zo zijn, dan geldt opname 
in dit bestand alleen maar voor randomised 
controlled trials en niet voor andere artikelen. 
Verder wordt noch door Silagy, noch de editor 
van de Lancet5 verrneld hoe deze elektronische 
databank te doorzoeken is; in ieder geval is zij 
niet beschikbaar via een van de reguliere host
organisaties, zoals DIMDI, Datastar of Dialog. 

Al met al kan men concluderen dat recente 
artikelen uit Huisarts en Wetenschap zeer 
slecht intemationaal toegankelijk zijn, op arti
kelen over geneesrniddelen en eventueel ran
dornised controlled trials na. In 1993 ging het 
daarbij om slechts 15 procent van de in Huis
arts en Wetenschap gepubliceerde artikelen. 

Het uitgeven van een Engelstalige Huisarts 
en Wetenschap draagt bij tot het vergroten van 
de toegankelijkheid van het tijdschrift. Elk an
der medisch specialisme publiceert zijn weten
schappelijke vorderingen in het Engels. Wil de 
Nederlandse huisartsgeneeskunde als weten
schappelijke discipline serieus genomen wor
den, dan zal zij in het Engels moeten publice
ren. 

A.A.H. Verhoeven, 
vakreferent en inforrnatiespecialist 
Universiteitsbibliotheek Groningen 

Meijman FJ. Wordt H&W Engelstalig? [Ten ge
leide]. Huisarts Wet 1994; 37(1): 1-2. 

2 Embase: List of journals indexed 1994. Amster
dam: Elsevier, 1994: 1,52. 

3 Famli: Family Medicine Literature Index. Lon
don:WONCA,1980-1991. 

4 Silagy CA. Promoting systematic reviews of ran
domised controlled trials in primary care. Huisarts 
Wet 1993;36:409-13,419. 

5 Anonymous. Cochrane's legacy [Editorial]. Lan
cet 1992; 340: 1131-2. 

Naschrift 
Huisarts en Wetenschap is - alle inspanningen 
ten spijt - intemationaal inderdaad slecht toe
gankelijk. Dit wordt in het Ten geleide ver
woord en betreurd. Engelstalig maken van 
H&W is geen garantie dat de bibliografische 
toegankelijkheid ervan zal toenemen. Boven
dien zijn bij zo'n beslissing ook andere over
wegingen aan de orde. Vooralsnog heeft het 
nationale perspectief de doorslag gegeven. 

N amens de redactiecommissie, 
Dr. Frans 1. Meijman, voorzitter. 

HUISARTS EN WETENSCHAP 1994; 37(9) 
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