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NHG-Standaard Fluor Vaginalis 

INLEIDING 

De NHG-Standaard 'Fluor Vagina lis' geeft richtlijnen 
voor de diagnostiek en behandeling van fluor vaginal is. 
Hieronder wordt verstaan: niet-bloederige vaginale a1-
scheiding die volgens de patiente afwijkt van wat voor 
haar gebruikelijk is wat betreft hoeveelheid, kleur of gaur, 
al dan niet gepaard gaand met jeuk of irritatie in of rond 
de vagina. Vaginale jeuk zander afscheiding komt in deze 
standaard oak aan de orde. Huidaandoeningen, zoals 
eczeam of psoriasis, en zeldzame oorzaken, zoals corpus 
alienum, aan DES gerelateerde afwijkingen of maligni
teiten, blijven buiten beschouwing.l Verder worden aT 
richtlijnen gegeven voor recidiverende fluor vagina lis. 
De standaard beperkt zich tot vrouwen in de reproduc
tieve levensfase (15-55 jaar).2 
Fluor vaginal is is het meest voorkomende gynaecologi
sche probleem in de huisartspraktijk. De incidentie be
draagt ongeveer 60 per 1000 vrouwelijke patienten per 
jaar. Ongeveer de helft betreft vrouwen van 20tot 30 jaar. 
De diagnostiek kan met eenvoudige middelen geheel 
door de huisarts zelf verricht worden. Aanvullend onder
zoek door middel van kweken is slechts in een klein 
aantal gevallen ge·indiceerd. Verwijzing is zelden nodig. 
Bij tweederde van de patienten kan een microbiologi
sche diagnose gesteld worden , bij eenderde is geen 
microbiologische afwijking aantoonbaar. In het laatste 
geval wordt gesproken van 'microbiologisch onverklaar
de klachten' . De term 'fysiologische fluor' wordt in deze 
standaard niet gebruikt. 3 

Een infectie met Candida albicans is de meest voorko
mende aandoening (circa 35%), gevolgd door bacteriale 
vagi nose (circa 20%). Bij deze aandoeningen, die onge
compliceerd veri open, vormt de ernst van de klachten de 
indicatie voor behandeling . ~ Infecties met Trichomonas 
vaginalis en Chlamydia trachomatis zorgen ieder voor 5 
tot 10% van de diagnosen, gonorroe is zeldzaam (minder 
dan 1%). Dubbelinfecties komen voor in 3 tot 5% van de 
gevallen. Trichomonas-infecties zi jn onschuldig, Chla
mydia-infecties en gonorroe kunn en ernstige complica
ties geven en moeten altijd worden behandeld. Aile drie 
zijn sexueel overdraagbare aandoeningen (SOA), zodat 
partners moeten worden meebehandeld. Verdergaande 
maatregelen met betrekking tot het beleid bij SOA, zoals 
bron- en contactopsporing, blijven in deze standaard 
buiten beschouwing. De indruk bestaat dat SOA vaker in 
de grate steden worden waargenomen. Toch is dit geen 
reden het beleid naar reg io te differentieren.5 

Uit sti listische overwegingen worden de aanduidingen 'hii/Zij' en 
'hemJhaar' in de NHG·standaarden vermeden. Waar dit van toepassing 
is. worden met 'hij' en 'hem' beide geslachten bedoeld. 
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Fysiologie en pathofysiologie 
De hoeveelheid en samenstelling van normale vagina Ie 
afscheiding worden bepaald door factoren als leeftijd, 
menstruele cyclus, hormoongebruik en zwangerschap. 
Tevens kunnen emoties, zoa ls sexuele opwinding, van 
invloed zijn. De samenstelling van de vaginale flora is 
onder fysiologische omstandigheden eveneens aan ver
anderingen onderhevig . Antibiotica kunnen de fl ora 
be·invloeden. 
Candida (albicans) is een gist die een (vu lvo)vaginitis kan 
veroorzaken. Asymptomatische kolonisatie komt bij 15 
tot 20% van aile vrouwen voor. De spore-vorm geeft 
doorgaans geen symptomen. Door grotendeels onbe
kende factoren gaat deze over in de mycelia-produceren
de vorm, die in staat is het vagina-epitheel binnen te 
dringen waardoor ontsteking ontstaa1. Typische klachten 
zijn jeuk en witte, brokkelige afscheiding_ Sommige vrou
wen hebben last van frequent recidiverende candida-in
fecties, waarbij veelgenoemde predisponerende facto
ren, zoals zwangerschap, diabetes mellitus, gebruik van 
antibiotica of corticostero"iden, meestal niet aanwezig 
zijn . De periode van frequente recidieven duurt meestal 
niet langer dan een paar jaar.6 

BacterUile vaginose, soms ten onrechte Gardnerella- of 
niet-specifieke vaginitis genoemd omdat de vagina hier
bij niet ontstoken is, wordt gekenmerkt door een veran
derde samenstelling van het vagina Ie secreet waarbij de 
norma Ie vaginale flora, met voornamelijk lactobacillen, 
is vervangen door een gemengde flora bestaande uit 
Gardnerella vaginalis, Mycoplasma hominis en anaero
ben, waaronder Mobiluncus. De etiologie is onduidelijk.1 
Trichomonas vagina/is is een geflagelleerde protozo die 
een vaginitis kan veroorzaken. Besmetting vindt plaats 
door sexueel contact. Asymptomatisch dragerschap 
komt regelmatig vooren kan jaren duren. De symptomen 
zijn jeuk of irritatie en geel-groene afscheiding.8 

Chlamydia trachomatis is een obligaat intracellulaire 
bacterie die aen cervicitis of urethritis kan va roorzaken. 
Vanuit de cervix kan uitbreiding plaatsvinden naar endo
metrium, tubae en peritoneum. Besmetting vindt plaats 
door sexueel contact. In driekwart van de gevallen ont
breken symptom en. De cervicitis kan aanleiding geven 
tot vermeerderde afscheiding en contactbloedingen, de 
endometritis kan tussentijds bloedverlies veroorzaken. 
De klachten zijn niet specifiek. Een adnexitis kan leiden 
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Inbreng van de patient 
De NHG-standsarden geven richrlijnen vaor her handa/en van 
de huis8rtS; de (0/ van de huis8rtS staat dan oak centresl. Daarbij 
geldt echter altijd dat faeroren van de kant van de patient her 
be/aid made baps/en. Om praktische redenen karnr dit uit
gsngspunt niet le/kens opnieuw in de richtlijnen san de orde, 
maar wordt her hier explicier verma/d. De huisarts stelr waar 
mogelijk zijn be/aid vast in 5amensprask met de patient met 
inachtneming van diens specifieke omstandigheden en met 
erkenning van diens eigen verantwoordelijkheid, waarbij ade
quate voorlichting Ben voorwaarde is. 

Afweging door de huisarts 
Her persoonlijk inzicht van de huisarrs is uitersard bij aile 
richrlijnen Ben be/angrijk aspect. Afweging van de relevante 
(acroren in de concrete siluatie zal beredeneerd afwijken van 
het hierna beschreven beleid kunnen rechtvaardigen. Oat laat 
onverlet dar deze standaard bedoeld is om te tungeren als maar 
en houvast. 

tot infertiliteit en extra-uteriene graviditeit. Vrouwen jon
ger dan 25 jaar hebben een verhoogd risico op Chlamy
dia -infecties.9 

Neisseria gonorrhoeae kan net als Chlamydia een cervi
citis en urethritis veroorzaken en opstijgende infecties 
geven. De infectie gaat echter vaker met symptomen 
gepaard. 1o 

Van andere micro-organism en, zoals Mycoplasma homi
nis, Ureaplasma urealyticum, strepto- en stafylococcen 
is de pathogene rol bij vaginitis of cervicitis onduidelijk 
of afwezig.ll 

RICHTLlJNEN DIAGNOSTIEK 

Anamnese 
Klachten van de vagina gaan nogal eens gepaard met 
angst en schaamte en betreffen een orgaan dat nauw 
verbonden is met emotionele zaken als sexualiteit en 
conceptie. Angst voor een geslachtsziekte of kanker of 
negatieve ervaringen met sexualiteit kunnen de klacht 
kleuren. De huisarts sluit aan bij de vragen en ervaringen 
van de vrouw. 12 

Vraag naar: 
- jeuk of irritatie; 
- kleur en geur van de afscheiding; 
- duur van de klachten. 13 

Tevens wordt nagegaan of er een risico bestaat op een 
sexueel overdraagbare aandoening (SOA) door te vra
gen naar: 

onbeschermd sexueel contact met wisselende part
ners (of een partner met wisselende contacten); 
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- klachten van de partner (afseheiding uit de penis, pijn 
bij plassen). 

Er bestaat een risko op SOA als een of beide vragen 
bevestigend wordt beantwoord.1• 

Lichamelijk onderzoek 
De huisarts verricht het volgende onderzoek: 
- inspectie vulva: let op roodheid; 
- speculumonderzoek: beoordeel de kleur van de vagi-

nawand, kleur en consistentie (homogeen of brokke
lig) van de fluor en ga na of de cervix makkelijk 
bloedt. 15 

lichamelijk onderzoek kan aehterwege blijven als de 
vrouw eerder een aangetoonde Candida-infeetie heeft 
gehad en weer kort bestaande klachten heeft van jeuk of 
irritat1e en witte, niet-riekende afscheiding. 16 

Laboratoriumonderzoek 
Ais een Candida-infectie op grond van anamnese en 
lichamelijk onderzoek waarsehijnlijk is (zie evaluatie) kan 
laboratoriumonderzoek aehterwege blijven. In aile ande
re gevallen wordt overgegaan tot laboratoriumonder
zoek.16 
De huisarts besehikt over fysiologische zoutoplossing , 
KOH 10% oplossing en pH-stripjes (trajeet 4,0 - 7,0). Op 
een objeetglaasje wordteen druppel fysiologiseh zouten 
een druppel KOH 10% aangebracht. De fluor die zieh in 
het speculum bevindt, wordt gebruikt voor het volgende 
onderzoek: 
• pH van de fluor 
Met behulp van een pH-stripje wordt de zuurgraad ge
meten. Een pH tussen 4,0 en 4,5 is normaal. Een pH > 4,5 
is kenmerkend voor baeterii:He vaginose en Trichomonas 
vaginalis. 
• aminetest 
Met een stokje of een spatel wordt een beetje fluor aan 
de druppel KOH toegevoegd, waarna wordt geroken. Als 
een rotte visgeurwordt waargenomen is de test positief. 
Oit is kenmerkend voor bacteriEHe vaginose.17 
• microscopisch onderzoek van het fysiologisch-zout-

preparaat 
Er wordt eveneens een beetje fluor aan de druppel fysio
logisch zout toegevoegd, waarna de druppel met een 
dekglaasje wordt afgedekt en wordt bekeken onder de 
microscoop bij een vergroting van 100x en 400x. De 
volgende bevindingen zijn mogelijk: 
- clue cellen: epitheelcellen die zo zwaar bezet zijn met 

bacterian dat de celgrenzen niet meer zijn te onder
scheiden (zie 1iguur); 

- leukocytose: aantal leukocyten groter dan aantal epi
theelcellen; 

- Trichomonaden: schokkerig bewegende flagellaten 
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(zie figuur). 
De aanwezigheid van clue cellen is kenmerkend voor 
bacterii:He vagi nose. Leukocytose is een aspecifieke be
vinding die zowel kan passen bij een Candida-infectie als 
bij een SOA. Aanwezigheid van Trichomonaden is bewij 
zend voor Trichomonas vaginalis, afwezigheid van Tri
chomonaden sluit de diagnose echter niet Uit.18 

- microscopisch onderzoek van her KOH-preparaat 
Na de aminetest wordt de druppel met een dekglaasje 
afgedekt en eveneens bekeken onder de microscoop bij 
een vergrotlng van 100x en 400x. De volgende bevinding 
is mogelijk: 
- (pseudo)hyphen van Candida: schimmeldraden met 

takstructuur (zie figuur). 
Blj een positieve bevinding is er sprake van een Candi
da-lnfectie. Een negatieve bevinding sluit Candida echter 
niet uit. 19 

Overwegingen 
In de meeste gevallen kan er een diagnose worden 
gesteld (zie evaluatie) en is nader onderzoek niet nodig. 
Bij negatieve bevindingen en geen risico op SOA wordt 
vier weken afgewacht. In geval van hevige jeuk is af
wachten niet aanvaardbaar en wordt een proefbehande
ling met antimycotica ingesteld (z ie beleid Candida). Bij 
een gunstig resultaat wordt dan van nader onderzoek 
afgezien. 
Aileen bij risico op SOA wordt aanvullend laboratorium
onderzoek verricht.20 

Aanvullend laboratoriumonderzoek 
De huisarts beschikt over afnamemateriaaJ en transport
media voor kweken en Chlamydia-test en is op de hoogts 
van de eisen die het laboratorium stelt aan het in te 
zenden materiaaJ.21 
E r wordt onderzoek gedaan naar Chlamydia trachomatis, 
Trichomonas vaginalis en Neisseria gonorrhoeae. Kwe
ken op andere micro-organismen heeft geen zin.22 
Chlamydia wordt door de meeste laboratoria door anti
geendetectie- (ELISA) of genprobetesten aangetoond. 
Trichomonas en gonorroe worden door kweken vastge
steld. Het laboratorium levert de transportmedia en bij
behorende wattenstokken. Voor Chlamydia wordt mate
riaal afgenomen door de wattenstok enige seconden 
stevig in het cervicale kanaal te roteren, voor gonorroe 
is strijken uit de cervix voldoende. Voor Trichomonas 
wordt materiaal uit de fornix posterior gebruikt. Er wor
den steeds verschillende wattenstokken gebruikt die in 
het bijbehorende transportmedium worden gestopt. Het 
materiaal wordt dezelfde dag naar het laboratorium ge
bracht.23 
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T,;oh"moo",vaginalis leukocyten 

Boven Clue-cellen ('hsge/slagcellen') in het fysiologisch-zout
preparsat van de fluor. Her zijn vagina/e epithee/cel/en, zo 
be/aden met bacterien, dat de ce/grenzen niet meer te onder
scheiden zlj'n. 
Onder Trichomonas vagina/is in het fysi%gisch-zouprepa
raat van de fluor (400x). 
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Boven Candida in her KOH-preparaar van de fluor. De takvor
mige structuur van de pS9udohyphen is goed ta zien, met op 
sommige plaarsen de knopvormige blastosporen 

Evaluatie 
Op grand van de gegevens uit de anamnese en de 
bevindingen bij lichamelijk en aanvullend onderzoek 
kunnen de votgende diagnosen worden gesteld: 

Candida: de diagnose iswaarschijnlijk bij kart bestaan
de klachten van jeuk of irri1atie en witte, niet-riekende 
afscheiding waarbij bij lichamelijk onderzoek een rode 
vulva of vaginawand met witte, brokkelige fluorwordt 
gezien; (pseudolhyphen in het KOH -preparaat maken 
de diagnose zeker. 

- BacteriiHe vaginose: de diagnose wordt gesteld wan
neertenminste drie van de volgende criteria aanwezig 
zijn: homogene fluor, pH van de fluor> 4,5 , positieve 
aminetest en clue cellen in hetfysiologisch-zoutprepa
raat. 

- Trichomonas vagina/is: jeuk, geel-groene afscheiding, 
een rode vaginawand, een pH > 4,5 en leukocytose zijn 
aanwijzingen voor de diagnose; flagellaten in het fy
siologisch-zoutpreparaat of een positieve kweek ma
ken de diagnose zeker. 

- Chlamydia rrachomaris: niet-witte afscheiding, een 
makkelijk bloedende cervix en leukocytose zijn aanwij
zingen voor de diagnose; een positieve antigeen- of 
genprobetest maakt de diagnose zeer waarschijnlijk. 

- Neisseria gonorroe8e: niet-witte afscheiding en leuko
cytose zijn aanwijzingen voor de diagnose; een posi
tieve kweek maakt de diagnose zeker. 

- Microbiologisch onverklaarde klachren: geen rislco op 
SOA en negatieve bevindingen bij lichamelijk en mi
croscopisch onderzoek maken de diagnose waar
schijnlijk; negatieve uitslagen van kweken en antig
eentesten maken de diagnose zeker. 
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RICHTLlJNEN BELEID 

Het beleid is afhankelijk van de gestelde diagnose(n). Het 
doe I van de behandeting is het opheffen van de klachten 
en in geval van sexueel overdraagbare aandoeningen 
het voorkomen van complicaties en verspreiding. 

Candida 
Medicamenteuze therapie is aileen ge·indiceerd bij hin
derlijke klachten. Bij een eerste infectie bestaat de behan
deting uit eenmalig 88n vaginale tablet clotrimazol 500 
mg of 88n vaginale capsule m iconazol 1200 mg. l eg uit 
dat de klachten soms nog een paar dagen kunnen aan
houden. Blj uitwendige jeuk kan ook een creme van het 
middel worden voorgeschreven. Behandeling van de 
partner geschiedt aileen bij klachten van balanitis. De
zelfde creme kan hiervoor worden gebruikt. 
Bij onvoldoende resultaat wordt een zesdaagse kuur 
voorgeschreven van clotrimazol 100 mg vaginate tablet
ten, eenmaal daags inbrengen. Alternatief is een zes
daagse kuur clotrimazol vaginate creme of miconazol 
vaginale creme, eenmaal daags inbrengen.24 

Recidiverende Candida 
Hiervan is sprake als er meer dan drie keer per jaar 
klachten bestaan op basis van een Candida-infectie. De 
huisarts geeft informatie over de aard en het beloop en 
besteedt aandacht aan de gevolgen van de klachten v~~r 
bijvoorbeeld de sexuele relatie.25 Wanneer er geen pre
disponerende factoren aanwezig zijn is de behandeling 
in principe dezelfde als bij een eerste infectie (zie boven). 
Bij frequente recidieven kan worden gekozen voor een 
profylactische behandeling met vaginaal clotrimazol500 
mg of miconazol 1200 mg, eenmalig op dag 5 van de 
menstruatie gedurende drie tot zes maanden. Orale the
rapie is ongeveer even effectief als ' lokale doch wordt 
vanwege de kans op systemische bijwerkingen niet aan
bevolen.26 

Bacteriele vaginose 
De huisarts geeft informatie over de aard en het be loop 
van bacteriEHe vaginose. Medicamenteuze therapie is 
aileen ge'indiceerd bij hinderlijke klachten, omdat de 
aandoening spontaan kan verdwijnen. Deze bestaat uit 
eenmalige toediening van 4 tabletten metronidazol 500 
mg oraal. De partner wordt niet meebehandeld. Bij on
voldoende resultaat of bij een recidief wordt metronida
zol 2 dd 500 mg gedurende zeven dagen voorgeschre· 
ven. In geva l van zwangerschap en lactatie is metronida
zol gecontralndiceerd en kunnen de klachten zo nodig 
worden verlicht door een vaginate spoeling met 2% 
melkzuuroplossing. Deze wordt toegediend met behulp 
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van een door de patiente aan te schaffen irrigator, ver· 
krijgbaar bij de apotheek.17 

Trichomonas vaginalis 
Een aangetoonde Trichomonas-infectie wordt in aUe ge
vallen medicamenteus bahandeld, waarbii de partner 
wordt meebehandeld. De therapie bestaat uit eenmalige 
toediening van 4 tabletten metronidazol 500 mg oraal, 
net als bij bacteriEHe vaginese. Bij onvoldoende resu ltaat 
wordt metronidazol2 dd 500 mg gedurende zeven dagen 
voorgeschreven. In geval van zwangerschap en laetalie 
is metronidalol gecontra'indiceerd en wordt eventueel 
gespoeld met 2% melkzuuroplossing (zie boven bij bac
te riele vaginose).28 

Chlamydia trachamatis 
Wanneer een Chlamydia-infectie door een positieve an
ligeen- of genprobetest zeer waarschijnlijk is voigt altijd 
medicamenteuze behandeling, waarbij de partner wordt 
meebehandeld. Deze bestaat uitdoxycycline 2 dd 100 mg 
gedurende zeven dagen. In geval van zwangerschap of 
lactatie wordt aan de vrouw erythromycine 2 dd 1000 mg 
voorgeschreven, eveneens gedurende zeven dagen.29 

Neisseria gonorrhoeae 
Wanneer 90norroe door een kweek is vastgesteld voigt 
er altijd medicamenteuze behandeling, waarbij de part
ner wordt meebehandeld. De medicamentkeuze wordt 
gemaakt op grand van het resistentiepatroon.30 

Microbiologisch onverklaarde klachten 
De huisarts ste ltde vrouw gerust en wijstop het gunstige 
natuurlijke beloop. Na onderzoek en uitleg verdwijnen 
de klachten vaak spontaan. Erwordt informatie gegeven 
over de natuurlijke variaties in hoeveelheid en samen
stelling van de vaginale afscheiding. Tevens wordt inge
gaan op mogelijke vragen bij de vrouw. Er vindt geen 
medicamenteuze therapie plaats. Gebruik van spoelin
gen, deodorant, sponsjes en zaaddodende middelen 
moet worden vermeden, omdat ze irritalie kunnen ver
oorzaken. Het beleid is expectatief. Indien et na vier 
weken nog steeds klachten zijn wordt de diagnose her
overwogen en controle-onderzoek verricht . Indien er na 
lichamelijk en laboratoriumonderzoek wederom geen 
microbiologische oorzaak kan worden vastgesteld wordt 
nader onderzoek verricht (zie aanvullend laboratorium
onderzoek) om de diagnose zeker te maken. Eventueel 
kan ook een Candida-kweek verricht worden. Tevens 
wordt aandacht besteed aan de gevolgen voorde sexua
liteit en eventuele psychosociale problematiek.31 
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Toevalsbevindingen 
Soms worden er bij een cervixuitstrijk toeva llig micro-or
ganismen gevonden. Dit heeft meeslal geen beleidsma
lige consequenties. Aileen wanneer Trichomonas vagi
nalis is waargenomen wordt de vrouw opgeroepen voor 
verder onderzoek, oak als er geen klachten zijn.l1 

Controles en verwijzing 
Controles zijn niet nodig. De vrouw bepaalt zelfwanneer 
ze terug komt. Wanneer er twijfe l bestaat aan de thera
pietrouw bij de behandeling van Chlamydia wordt een 
contra Ie-test afgesproken na afloop van de kuur. 
Verwijzing is zelden nodig. Aileen bij verden king op 
aandoeningen van de hogere genitalia of (pre)maligne 
processen kan verwijzing naar een gynaecoloog ge'indi
ceerd zijn.33 

TOTSTANDKOMING 

In september 1992 startte een werkgroep van acht leden 
met het formuleren van deze standaard . In september 
1993 werd commentaar gevraagd aan 50 huisartsen 
waarvan de adressen at random uil het NHG-Iedenbe
stand waren gelrokken. A's referent traden op dr. 
M .P'J.M. Bisschop, prof. dr. D.P. Bieker, mw. dr. G. Klei 
verda, prof. dr. F.B. lammes, dr. W.1. van der Meijden, 
allen gynaecoloog, prof. dr. P. Piot, microbioloog en dr. 
P. van Royen en prof. dr. L Wigersma, hu isartsen. Ver
melding als referent betekent overigens niet dal iedere 
referent de standaard op elk detail onderschrijft. Er wer
den 30 commentaarformu lieren terug ontvangen. Dp 
basis van het ontvangen commentaar werden een aantal 
wijzigingen in de ontwerpstandaard aangebracht. In de
cember 1993 werd de conceptstandaard door de Autori 
satiecommissie beoordeeld en geautoriseerd. De bege
leiding van de werkgroep berustte bij mw. M. Bunge en 
de eindredactie bij J.S. Burgers, beiden huisarts-staflid 
van de Afdeling Standaardenontwikkeling van het NHG. 

Noot 1 
Niel-bloederige fluor heeft geen voorspellende waarde voor hel beslaan 
van (pI"e jcarcinomaleuze aandoeningen van de cervix. 
Slruyk APHB. Colposcopiuhe evaluerie bij afwijkende uitstrijk (Disser

tatie/. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 1989. 

Noot2 
Fluor vaginalis komi voor hel 15e levensjaar zelden voor. Na het 5Se 
levensja8r heeft vaginale fluor een andere betekenis dan bij fertiele 
vrouwen. Oonaken als B\fofische vaginilis en maligniteiten worden den 
meer waarschijnlijk. Deze prOblemetiek is van een geheel andere orde, 
zoda! de werkgroep heeft besloten dit niet in deze slandaard Ie bespre· 
ken. 
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De genoemde eijfers zijn gebaseerd op onderstaande morbid ileitsstu
dies. 
Van de Usdon/c EH, Van den Bosch WJHM Huygen FJA Lagro-Janssen 

A(M, red. Ziekttm in de huisartspraktijlc. Utrecht: Bunge. 1990. 
Van den Hoogen HJM, Huygen FJA, Schel/ekens JWG, at al., eds. 

Morbidily figures (rom genersl practice. Data from (our general prac
t icl:!s. 1978· 1982. Nijmer;8n, Nijmegen University Department o f Ge
nera/ Practice, 1985. 

Van der Velden J, De Bakker DH, ClaBsens AAMC, Schef/evis FG. Een 
nalionale studie n88( ZJeklen en verrichlingen in de huisartspra/c(!jk. 
Basisfapport: Morbidi/oit in de huis8rtSprakrijlc. Utrecht: Nivel, 1991. 

Lamberts H.ln her huis vande huisarts. Vers/ag van hfJ/ rransirieproject. 
Lalys /ad: Madileksl, 1991. 

Dekker JH, Boeh AJP, Votn Eijk JThM. Vaginate klacMen in de huisarfs· 
praktijk. Waarom komen vrouwen en welke diagnosen worden bii hen 
gesteld?Huisarts Wet 1991: 34: 439-..... 

Noot 3 
'Microbiolog isch onverklaarde klachten' is een verzameling van wat 
'fysiologische fluor' wordt genoemd en klachten van andere origine, 
l oals irritatie door overmatige hygiene en se)(uele problemen. 

Noot4 
Over het natuurl ijk beloop van Candida en bacteriele vaginose zijn geen 
e)(acte gegevens bekend. De indruk van een gunstig beloop is vooral 
gebaseerd op grond van de goede resultaten bij placebo·behandeling. 
Bra F. Single·Dose 500 mg Clotrimazole vaginal tablets compared with 

placebo in the treatment o ( C6ndid6 vaginitis. J Fam Pract 1990: 31: 
148·52. 

Boeke AJP, Dekker JH, V6n Eljk JThM, et 61. Effect of 16ctlc 6cid suppo· 
sitories compared with oral metronidazole and p lacebo in bm;terial 
vaginosis: a randomised clinical trial in general practice. Genitourin 
Med 1993; 69: 388-92. 

Van Royen P. Vaginal discharge and bacterial vaginosis in family prac· 
tice fDissertatieJ. Antwerpen: Universiteit van Antwerpen. 1993. 

NoolS 
Genoemde percentages zijn gebaseerd op de onderzoeken van De~ker 
et aI., Barg at al.. Schmidt at at en Bro. 
Ce prevalentie van se)(ueel overdraagbare aandoeningen is in de grote 
steden hogar, meat hel is niet ~e ker in hoeverre dit weerspiegeld wordt 
in een groter aanbad bij de huisarts. Chlamydia·infacties komen ook 
voor op het platteland, zadst hier overa1 in Nederland rekening mee 
moet worden gehouden. 
Dekker JH, Boeke AJP, Van Eiik JTHM. Vaginale klacMen in de huisarts· 

praktijk. Waarom komen vrouwen en welke diagnosen worden bij hen 
gesteld? Huisarts Wet 1991; 3 .. : 439· ..... 

Berg AD, Heidrich FE, Finn SO, et al. Establishing the cause of genito
urinary symptoms ;n women In a family practice. JAMA 198 .. ; 251: 
620-5. (Ook verschenen als: BergAO, et al. Ondenoe/c naar deoonaak 
van urogenitale verschijnselen in de huisartspraklijk. Consult voorde 
huisarfs 1985-1: 15·22}. 

Schmidt H. Hansen JG. Korsag8r B. Microbiology of vaginal discharge 
in g(lI1eral practice. Scand J Prim Health Care 1986; .. : 75-80. 

Bro F. Vaginal flora in women with and without vaginal discharge 
registered in general p ractice. Dan Med Bull 1989; 36: 483-5. 

VeehofLJG, Vernimmen PVW; Van der Wal HH, Groenier KH. De preva· 
len tie V8n Chlamydia trachomatis bij vrouwen zander klachten. Huis· 
arts Wet 1992; 35: 470· 1. 

MolSSL, Knottnerus JA. Een onderlOek naar het diagnostisch prDCes 
bij fluor vaginalis. Werk(," mflt onzflkerheden. Huisarfs Wet 1993; 36: 
83-6. 

Winter L, Goldy AS, Bear C. Prevalence and epidemiologic correlations 
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ofChlamydi8 trachomatis in rural and urban populations. Sex Tran/Om 
Dis 1990: 17: 30-6. 

Noot 6 
Er bestaan diverse hypothesen over de oorlaken van racidiverende 
candida·in/ecties. Het meest gangbaar zijn re'infeelie vanuil de darm of 
via de se)(uele partner, re lapse, toename van non·albicans species Ian 
gevolge van kone kuren, al lergie, stoornissen in hel afweermechanisme 
en een veranderda samenSlel ling van de normale bacteriele flora. Geen 
van deze hypothesen is ovenuigend bewezen. 
Sobel JD. Epidemiology and pathogenesis of recurrent vulvovaginal 

candidiasis. Am J Obst(lt Gynecol 1985; 152: 924-935. 
Sobel JD. Pathog(ln(ls;s and treatment of recurren t vulvovaginal candi· 

diasis. Clin Infect Ois 1992; 14/suppl/}: 148·53. 
St(l;n EG. Sheridan VL, Magee B8. Magee PT. Use o( rONA restriction 

fragment length polymorphisms to differentiate strains of Candidtl 
Alblcans in women with vulvovaginal candidiasis. Diagn Microbial 
Infect Dis 1991; , .. : "59-6". 

Fong IW. Thl1 valul1 of treating the sexual partnef$ of women with 
recurrem vaginal Cllndidiasis with Cefoconalole. Genifourin Med 
1992; 68: 174·6. 

Horowitz BJ. Mycotic vulvovaginitis: A broad overview. Am J Obstet 
Gyneco/l99 l; 165: 1/88·92. 

Witkin 55. Immunological factors influencing susceptibility to recurrem 
candida/vaginitis. Clin Obstef Gynecol 1991: 3": 662-8. 

Noot7 
Lange l ijd werd gedacht dat de bacterie Gardnerella vaginaHs het cau· 
sale agens was bij 'niet-specifieke vagini tis'. Deze bacterie wordt achter 
ook regelmatig aangetroffen bij vrouwen zonder klachten. njdens een 
consensusbijeenkomSI in Stockholm in 1984 is besloten de diagnose te 
baseren op de in de standeard genoemde criteria. 
Hillier 5, Holmes KK. Bacterial vaginosis. In: Holmes KK, Mardh PA, 

Sparling PF, WillSner PJ, eds. Sexually transmitted diseases. New 
York: Mc Graw·HiII. 1990. 

Amsel R, Totten PA, Spiegel CA, et al. Nonspecific vaginitis. Diagnostic 
criteria and microbial and epidemiologic associations. Am J Med 1983; 
7": 1"-22. 

Mardh P·A, Taylor·Robinson D. eds. Bacterial vaginosis. Stockholm: 
Almqvisr & Wiksell Int., 19S". 

NootS 
Trichomonas vaginalis kan zieh in cysteule vorm lange l ijd handheven, 
ook onder ongunstige omstendigheden, zoa's een lagepH. Ookmannen 
kunnen drager zijn van deze eySleuze vorm, die bij hen over hel alge· 
meen niet met symptomen gepaard gaal. Verspreiding ken dus onop· 
gemerkt geschieden. 
Rein MF. Trichomonas vagina/is. In: Mandell. Principles and practice of 

infectious diseases. 3rd ed. NlIW Yorl!:: Churchill·Licingsrone, 1990: 
2115-18. 

Goldsmid JM, Langley J. Davies N. Trichomoniasis. some alternative 
views. Venerology 1991; " (31: 96-8, 

Noot9 
E)(acte cij fers over het voorkomen van complicaties bij Chlamydia·infac· 
tie ontbreken, mede omdat vee' infecties asymptomatisch verlopen. 
Geschat wordt dat vrouwen mel een onbehandelde cervicale Chlamy· 
dia·inlactie 10 tot 30% kans hebben op een salpingitis; 20% van de 
vrouwen met eenChlamydia·salpingilis wordt infertiel en 4%ontwikkelr 
ean elrtra·uleriene graviditeit. 
l eeftijd < 25 jaar is een onafhankelijke risico·indicator voor Chlamydia 
trachomatls, mel andere woorden: als vrouwen jonger dan 25 jaar 
heuellde se)(uele gedrag venonen als vrouwen ouderdan 25 jaar zullen 
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zij tach een verhoogd risico hebben op Chlamydia. 
MArdh PA. Ascending Chlamydial infections in the female genital tract. 

In: Oriel D, Ridgway G, Schachtl:lf J, at al., eds. Chlamydia infections. 
London: Cambridge University Press, 1986: 173-84. 

Nett/eman MD, Jones Re. Cost-effectiveness of screening women at 
moderate 'isk for genital infections caused by Chlamydia !(schomelis. 
JAMA 1988; 260: 207-13. 

Severijnen AJ. Chlamydia ,r8chomatis sis volksgezondheidsprobleem. 
Rotterdam: Inslitvut Maatschappelijke Gezondheidszorg, Erasmus 
Universireit Rotterdam, 1992. 

Boeke AJP, Dekker JH, Van Eiik JThM. Chlamydia trachomatis bij vrou 
wen met vaginale klachten in de hllisartsprsktijk. Hoe vaale komt het 
vooren bij wie moet;e er alln denken? Huisarts Wet 1991; 34: 260-6. 

Noot 10 
Hook ew; Handsfiald HH. Gonococcal infeetions in the adult. In: Holmes 

KK, MArdh PA, Sparling PF, Wiesner PJ, eds., Sexually transmitted 
diseases, second ed. New York: Mc Graw·Hi/!, 1990. 

Ncol" 
Van Oppen ACC, Gererds LJ, Fleer A, et al. Diagnostiek en chemoprofy· 

{axe van perina tale infeeties veroorzaakt door p-hemolytische strep
tokokken uit groep B. Ned Tijdschr Gen8flskd 1993; 137: 583-7. 

Glatt AE, McCormack WM, Taylor-Robinson D. Genitel mycoplasmas. 
In: Holmes KK, MArdh PA, Sparling PF, Wiesner PJ, eds. Sexually 
transmitted diseases. New York: McGraw-Hili, 1990: 279·93. 

Noot 12 
Uit onderzoeken van Van de, Meijden en Van Royen blijkt dat het aantal 
vrouwen dal last heeft van vaginale afscheiding groter is dan het aantal 
vrouwen dat uiteindelijk met deze klacht bij de huisarts komt. Als 
contactredenen voor een bezoek aan de huisarts worden naast hinder 
vaak onzekerheid en angst genoemd. Oaarom is het belangrijk dat de 
huisarts aandacht besteedt aan de beleving van de klacht. 
Van der Meijden WI, Bosch I, De Haes WFM, et al. Vaginale afscheiding: 

wat zeggen vrouwen ef zelf over? Huisarts Wet 1985;28: 387-91. 
Van Royen. Vaginal discharge and bacterial vaginosis in family prllctice 

{Dissertatie/. Antwerpen: Universiteit van Antwerpen, 1993. 
Dekker JH, Boeke AJP, Vlln Eijk JThM. Vaginale klachten in de huisarts

praktiik. Waarom komen vrouwen en welkediagnosen worden bij hen 
gesteld? Huisarts Wet 1991; 34: 439-44. 

Ncot 13 
Tijdens de anamnese worden gegevens verzameld die bepaalde dia
gnosen waarschijnlijker dienen te maken. Jeuk of irritatie kan wijzen op 
Candida of Trichomonas, witte of 'normaa!' gekleurde afscheiding op 
Candida of bacteriele vaginose en gekleurde (gele of groene) afschei
ding op Trichomonas. Kortbestaande klachten pleiten voor een Candi 
da-infectie. De waarde van deze gegevens dient echler gerelativeerd te 
worden. Uit een onderzoek van Dekker en Boeke bleek dat symptomen 
de diagnose onvoldoende voorspellen. Aileen een combinatie van ge
gevens maakt een bepaalde diagnose waarschijnlijk. 
Dekkar JH, Boeke AJP. 6. De voorspelling van de diagnose bi; vaginale 

klachten. In: Dekker JH, Boeke AJP. Vaginale klachten in de huisarts
praktiik. Amsterdam: VU Vitgeverij, 1992. 

Van Royen P. 3. Epidemiology of vaginitis and bacterial vaginosis in 
family prectice. In: Van Royen P. Vaginal discharge end becteriel 
vaginosis in family practice [Dissertatie/. Antwerpen: Universiteit van 
Antwerpen, 1993. 

Noot 14 
Een belangrijk doel van de anamnese is het inschatten van het risico op 
SOA. Het risico op SOA valt vrijwel samen met het risico op Chlamydia, 
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omdat Chlamydia het meeste voorkomt. Uit verschiliende studies zijn 
indicatoren voor deze diagnose ge·jdefltificeerd. De in de standaard 
genoemde vragen zijn gebClseerd op de risicofactoren die in de Consen
sus therapie van seksueel overdraClgbCIre aandoenlngen worden ge
noemd. 
Boeke AJP, Dekker JH, Van Eijk JThM. Chlamydia trachomatis bii vrou

wen met vaginale klachten in de huisartspraktiik. Hoe vaak komt het 
voor en bij wie moet ie ef aan denken? Huisarts Wet 1991; 34: 260·6. 

Bro F, Juul S. Predictors of Chlamydia trachomatis infection in women 
in general prectice. Fam Pract 1990; 7: 138-143. 

Van den Hoek JAR, Van Haastrecht HJA, Fennema JS, et al. Voorkomen 
en risicolactoren van inlectie met Chlamydia trschomatis bij bezoe
kers van een geslachtsziekt8npolikliniek in Amsterdam. Ned Tijdschr 
Geneeskd 1989; 133: 2392-6. 

Huisman J. Consensus therapie van seksueel overdraagbare aendoenin
gen. Ned TiidschrGeneeskd 1993; 137: 125·131. 

Noot 15 
De i n de sta ndaard genoemde onderdelen van het lichamelijk onderzoek 
zijn na enige training voldoende betrouwbaar vast te stellen. Oit geldt 
niet v~~r de hoeveelheid fluor, het aspect VCln de cervix en de aanwe· 
zigheid van purulente uitvloed uit de cervix, zodat deze aspecten niet in 
de standaard zijn opgenomen. Net als bij de anamnese hebben de 
bevindingen bij lichame!Jjk onderzoek op zichzelf een geringe voorspel
lende waarde. In combinCitie met andere gegevens kunnen ze op een 
bepaalde diagnose wijzen. Roodheid van de vulva wiist op Candida, 
roodheid van de vaginawand kan zowel op Candida als op Trichomonas 
duiden. Witte, niet-homogene fluor past bij een Candida-infect ie, homo
gene fl uor is een va n de definierende criteria voor de diagnose bacteriele 
vaginose. Een makkelijk bloedende cervix kan wijzen op een Chlamydia
cervicitis. 
Dekker JH, Boeke AJP. 6. De voorspelling van de diegnose bij vaginele 

k/achten. In: Dekker JH, Boeke AJP. Vagina/e klachten in de huisarts
praktijk. Amsterdam: VU Uitgeve,,1. 1992. 

Boeke AJP, Faas A. Inter-dokterbetrouwbaarheid bij de diagnostiek van 
vaginitis. Huisans Wet 1985; 28: 395-7. 

Amsel R. Totten PA, Spiegel CA, et al. Nonspecific va9initis. Diagnostic 
criteria and microbial and epidemiologic associations. Am J Med 1983; 
74: 14-22. 

Bra F. The diagnosis of Candida vaginitis in general practice. Scend J 
Prim Health Care 1989; 7: 19·22. 

B".mham RC, Paavonen J, et al. Mucopurulent cervicitis. The ignored 
counterpart in women of the urethritis in the man. N Engl J Med 1984; 
31/: 1-6. 

Ho/mes KK. Lower genital tract infections in women: cystitis, urethritis, 
vulvovaginitis and cervicitis. In: Holmes KK, MArdh PA, Sparling PF, 
Wiesner PJ, eds. SeKually transmitted diseases. New York: McGraw· 
Hill, 1990: 527-45. 

Reed BD. Huck W; Zazove P. Differentiation of Gardnerella vaginalis, 
Candida albicans and Trichomonas vaginalis infections of the vagina. 
J Fam Pract 1989; 28: 673-lJ(). 

Noot 16 
Uit een onderzoek van Dekker en Boeke bleek dat de voorspeliende 
waarde van kortdurende jeukklachten en witte, niet·riekende alschei
ding voor een Candida-infectie ongeveer 70% is. Wanneer bij lichamelijk 
onderzoek tevens een rode vaginawand en niet-homogene fluor worch 
gevonden stijgt het percentage tot ongeveer 90%. Het aantal fout-pos;
tieven is dan erg klein, zodat in dil stadium reeds lot behandeling kan 
worden overgegaan. Bij een recidief zal de voorspellende waarde van 
de klachten eveneens stijgen, zodat 'blind' behandelen lijkt gerechtvaar
digd. Het merendeel van de infecties zCllzich echter Cinders presenteren 
zodat nader onderzoek toch noodzakelijk is. 
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Dekker JH, Boek" AJP. 6. De voorspelling van de diagnose bij vaginale 
klllChren. In: Dekker JH, Boeke AJP. Vaginale klllChten in de htsisarts· 
praktijk. Amsu"dam: VU Uirgeverij. 1992. 

Noot 11 
Meting van de pH en de aminetest zijn op grond van de definierende 
criteria onderdelen van de diagnostiek van bacteriele vaginose. 
Ams81 R, Totten PA, Spiegel CA et III. Nonspecific vaginitis. Diagnostic 

criterill snd microbial and epidemiologic essocietions. Am J Med 1983: 
74: 14-22. 

Noot 18 
Het vaststellen van clue cellen is een van de definierende criteria voor 
de diagnose bacteriele vaginose. De aanwezigheid van veelleukocylen 
voorspelt een infectieuze aandoening. hetgeen een Candida. Trichomo
nas. Chlamydia of gonOffoe kan betreffen. De sensitiviteit en specificiteit 
van microscopisch onderzoek naar Trichomonas varieert in verschillen· 
de onderzoeken van 14 10180%. respectievelijk 97 tot 100%. Dekker el al. 
kwam9n in hun ond9rzoek met getrainde huisansen tot een sensitiviteit 
van 61 % en een specificileil van 99%. Conclusie: een posilieve bevinding 
is vrijwel bewijzendvoor hel beslaan van een Trichomonas-infectie, een 
negatieve bevinding sluit deze zeker niel uil. 
Amsel R. Totten PA. Spiegel CA. et al. NonspeciFIC vaginilis. Diagnostic 

criteria and microbial and epidemiologic associations. Am J Moo 1983; 
74: 14-22. 

Dekker JH, Boeke AJP, Den Hollander MHJ, Van Eijk JThM. Het onder· 
zoek van d" fluor blj vaginale klachten In de hulsartspraktijk. Huisarts 
Wet 1992: 35: 46·52. 

EschenbllCh DA Hillier S, Critchlow C, et al. Diagnosis and clinical 
manifestsrlons of bllCt"rial vaginosis. Am J Obstet Gynec 1988; 158: 
19·28. 

Holmes KK. Lowergenitaltract infections in women: cystitis, urethritis, 
vulvovllginitis and cerviciTis. In: Holmes KK, M~rdh PA, Sparling PF, 
Wiesner PJ, eds. Sexually transmlt/ed diseases. New York: McGraw· 
Hill, 1990: 527·45. 

NoOl19 
De sensitiviteit van microscopisch onderzoek naar Candida variiiert in 
verschil lende onderzoeken van 19 tot 84%. Dekker el al . kwamen in hul"l 
ol"lderzoek met getrainde huisartsen tot een sensitiviteit van 72%. De 
specifici lei t is il"laliO onderzo"ken daarantegen veel hoger: 96 tot 100%. 
Een positieve bevinding is dus veel betrouwbaarder dan een negalieve 
bevinding. Door !/aining ken de betrouwbaarheid van dil onderzoek 
worden opgevoerd. 
Dekker JH, Boeke AJP, Van Eijk JThM. Het onderzoek van de fluor bij 

vagifll.rle klachren in de huiSlrtsprektijk. Huisarts We/ 1992: 35: 46·52. 
Boeke AJP. Faas Alnterdokter-betrouwbaarheid bij de diagnos/iek van 

vaginitis. Huisarts Wet 1985: 28: 395·7. 

Noot 20 
Dekker et al. adviseren altitd ta kweken bij verdenking op SOA. Wanneer 
dit niet hel geval is, is or bijna allijd sprake van een aandoening met een 
9un$lig natuurlijk beloop (Candida, bacteriete vaginose 01 microbiolo· 
gisch onvorklaardo klachten). Ais de huisarts na anamnese. l ichamelijk 
en aanvullend onderzoak gean diagnose kan stellen is er voorlopig 
sprake van microbiologisch onverklaarde klachlen en een afwachtend 
beleid gerachtvaardigd. Bij hindarlijke klachlen zal het voor de patient 
lasliger zijn af te wachtan an kan de huisarts besluiten eerder over te 
gaan tOI nader onderzoek. 
Dekker JH, BOake AJP, Eiik JThM van. Het onderzoek van de fluor bij 

vaginale klachten in de huisar/spraktijk. Huisarts Wet 1992; 35: 46·52. 
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Noot 21 
De kweek· en lestmelhoden in de Nederlandse laboratoria zijn niel 
overal gelijk. Daarom kunnen geen eenduidige richt. ijnen worden gege
ven over het materiaal waarover de huisarts moet beschikken. 

Noot 22 
Kweken op Candida levert weinig diagnostische winsl op na ean goed 
uitgevoerd microscopisch onderzoek en evenluele proelbehandeling. 

Nool23 
Kweken zijn de gouden standaard voor het vaststellen van de diagnose 
Trichomonas vaginalis en gonorroe. Trichomonas en Neisseria gonoff
hoeae over'even het transport niet wanneer dit langer dan een dag 
duurt. Vooral Trichomonas is erg gevoelig voor transport, waardoor 
fout-negatieva uttslagen kun nen ontstaan. Boeke et al. toonden ontangs 
aan dat het maleriaal voor bovengenoemde kweken ook met een wal
tenstok van d" cervix kan worden afgenomen, vervoerd in een Amies· 
of Stuartmadium, zonder noemenswaardig verlies van de opbrengst. 
De29 handelwijZe is echter niel algemeen gebruikelijk. zodat enige 
lerughoudendheid met het invoeren van deze alternatieve afnameme
thode op z'n plaats is. 
Chlamydia kan wordan aangeloond door middel van direCle anligeen· 
teslen. waarvan Iwee types bestaan: de enzyme linked immunosorbent 
assay (ELISA) en de immunofluorescentie test (IF). Sinds kort beslaat er 
ook de genprobetesl die op DNA·hybridisalie is gebaseerd. De sensiti 
vileit en specificiteit van deze leSlen is ongeveer 95%. De celkweek is 
nog steeds de gouden standaard. Voor de celkweek moel het materiaal 
achier gekoeld (op ijsl worden vervoerd en binnen drie uur naar het 
laboratorium worden gebracht. Voorde antigeendetecl ie- en genprobe
test geldan minder strenge eisen, zodat deze praktischer zijn voor de 
huisartspraktijk. 
Boeke AJP, Dekker JH, Peerbooms PGH. A comparison of yield from 

cervix versus vagins forcu/turing Candida albicans and Trichomonas 
vagina/is. Genitourin MtId 1993: 69: 41·3. 

Holmas KK, M~rdh PA, Spsrling PF, Wiesner PJ, eds. Sexually transmit
/eddiseases. New York; McGraw-Hili, 1990. 

BoekeAJP, Dekkar JH. Chlamydia trachoma/is bijvrouwen met vaginale 
klachren in NlfJderlandse huisartsprak/ijken. Positief voorspellende 
waarde van de enzyme immuno assay (ELISA) In een popula/ilfJ met 
een lage prlfJvltlentle. In: Dekker JH, Boeke AJP. Vaginale klachten in 
de huiS8rtspraktijk. Amsterdttm: VU Uitgeverij, 1992. 

Blanding J, Hirsch L, S/rlln ton N, et al. Comparison of the clellrview 
Chlttmydlll, the PACE-2 Assay and culture for detection of Chlamydia 
traChomatis from clfJrvical specimens In a low-prevalence population. 
J Clin MicrobioI 1993: 31: 1622·5. 

Umberger RJ, Biega R, Evancoe A. et al. Evaluation of culture and the 
Gen-probe PlICe 2 • .ssay for detection of Neisseria gonorrhoeae and 
Chillmydia trllChomatis in endocervical specimens transported to s 
state health laboratory. J Clin Microbiol 1992; 30: 1162·6. 

Noot 24 
De farmacolherapeutische richll ijnen zijn gebaseerd op de aanbevetin
gen ult hel Farmacolherapeutisch Kompas. De prijs heeft mede een rol 
gespeeld in de therapiekeuza. Daarom worden korte kuren met vaginale 
creme niet geadviseerd. 
Bij onvoldoende resull lt8t na een korte kuur kan er sprake zijn van 
seleclie van de non·ttlbicans species die minder gevoelig zijn voor 
imidazolpreparaten. Een behandeling van twee weken is in deze geval
len wei e!feClief gebleklfJn. 
Vlln der Kuy A, red. Farmacorherapeutisch Kompas 1993. Amstelveen: 

Ziekenfondsrltad, 1993: 413. 
Horowitz BJ, Gianquinta 0, Ito S. Evolving pathogens in vulvovaginal 

candidi!!si,: implications for patient care. J Clin Pharmacol 1992: 32: 
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Noot 25 
Aecidiverende klachten van aen CandidCl-infectie kunnen leid6n tot 
sexuele probleman. 
Sobel JO. Vulvovaginal candidiasis. In: Holmes KK, MlJrdh PA. Sparling 

PF, Wiesner PJ. eds. Sexually transmitted diseases. New York: 
McGraw-Hili, 1990: 515-23. 

Noot 26 
Bij frequent recidiverende candida-infecties kan in sommige gevallen 
aen profylactische behandeling overwogen worden. Ui! een studie van 
50bel et al. bleek da! profylaxe met lakaal clotrimazol bij 30 tot 50% van 
de "rouwen toch nag recidieven geeft. Uit de praktijk zal blijkttn welke 
vrouwen gebBS! zijn met profylactische therapie. De effectiviteit van 
lokale en orale therapie ontlopen elkaar weinig. De meerwaarde van 
orale therapie in de huisartspraktijk is nag onduidelijk. 
Sobel JD, Schmitt C, Meriwether C, Clotrimazole treatment of recurrent 

andchrOfliccandida vulvovaginitis. ObstetGyneco/1989: 73: 330-334. 
Mer/wsJMWM, Van HeusdenAM. Chronic vulvovaginal candidosls: the 

role of oral treatmen t. Br J CUn Pract 1990; 71(Suppl}: 81-4. 
Merkus JMWM. Treatment of vaginal candidosis: Orally or vaginally? J 

Am Acad Dermatol 1990; 23: 568-72. 

Noot 27 
Uil meerdere onderzoeken is gebleken dal metronidawl werkzaam is bii 
baclar iele vaglnose. Melkzuur vagina Ie zalpillen habben geen beler 
effect op hel beloop dan placebo. Lugo-Miro el al. verrichtten een 
meta-enalyse van l iteratuur overde behandeling van bacteriele vagino
se met mel ronidazol. Er bleek geen significant verschil te bestaan tussen 
het effect van een enkele dosis, een kuur van viiI of van zeven dagen. 
Gezien de voordelen ten aanzien van therapietrouw, kosten en bijwer
kingen wordl in de standaard eenma1ige toediening van metronidazol 
geadviseerd. Uit verschillende studies is gebleken dat partnerbehande· 
ling niet effectief is. 
In het eerste Irimestervan de zwangerschap is metronidazol geconlra'in
diceerd vanwege mogelijke teratogene effeclen. Later in de zwanger· 
schap IOU er minder gevaer voor de vrucht ziin. Om elk ri sico uit Ie sluiten 
wordl geadviseerd bii hinderl iike klachlen evenlueel Ie spoelen met 
melkzuuroplossing. Dit verdient de voorkeur boven een azijnzuuroplos
sing omdal ar bij een 2% oplossing melkzuur sprake is van een iso·os
mOlische oplossing. 
Boeke AJP, Dekker JH, Van Eijk JThM,et al. Effect of lactic acid supposi

tories compared with oral metronidazole and placebo in bacterial 
vaginosis: a randomised clinical trial in general practice. Genitourin 
Med 1993; 69: 388-92. 

Lugo-Miro V, Green M, Mazur L. Comparison of different metronidazole 
therapeutic regimens for bacterial vaginosis. JAMA 1992; 268: 92-95. 

Vejtorp M, Bo//erup AC, Vejtorp L, et al. Bacterial vaginosis: a double 
blind randomized trial of the effect oltrea/ment of the sexual partner. 
Br J Obster Gynecol 1988; 25: 920·6. 

Van der Kuy A, red. Farmacotherapeutisch Kompas 1993. Amsrelveen: 
Ziekenfondsraad, 7993: 413. 

Noot 28 
Hoewel hel een infect ie betreft zander verdere complica ties wordl be
handeli ng aanbevolen, niet aliean om da klachten te bestrijden maa rook 
om het reservoi r van ge"infecleerde vrouwen en mannen Ie verkleinen. 
Jodiumtherapie werd toegepast voor de komst van de nitro·imidazol
preparaten. Deze locale therapie gaf weliswaar verlichting van sympto
men maar geen genezing. De huidige standaardtherapie van 2 gram 
metronidazol oraal geeft een genezingspercentage van 82-88%. Wan
neer de panner wordt meebehandeld stijgt dit percenlage tOI 95%. Een 
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voordeel van eenmalige behandeling is de goede therapiel rouw. 
Lossick JG, Kent HL. Trichomonas: trends in diagnosis and manage

ment. Am J Obstet Gynecol1997; 765: 1277-22. 
Wong CA, Wilson PO, Chew A. Povidone·lodine in the treatment of 

Metronidazo le resistant Trichomonas vagina/is. Aust NZ J Obstet 
GynaecoI7990;30:169-71. 

Rein MF. Trichomonas vaginaUs in Mandell: Principles and practice of 
infectious diseases, 3rd ed. New York: Churchill-Livingstone, 1990: 
2115·8. 

Noot 29 
De standaard voigt het advies van de consensus Iherapie seksueel 
overdraagbare aa ndoeningen. Ongevoeligheid voor antibiotica komt bij 
Chlamydia trachomatis niet voor. 
Huisman J. Consensus therapie van seksueel overdraagbare aandoenin

gen. Ned Tijdschr Geneeskd 1993; 737: 125·31. 

Noot30 
Orale therapie met amoxiciliine plus probenedde is lange tijd de stan
daard behandeling geweest. Vanwege de toename van restistente gono
coccan, vooral in de grote steden, wordtdoor de consensus aan ceftriax
one de voorkeur gegeven. De werkgroep adviseen de kweekuitslag af 
te wachten en de behandaling Ie laten afhangen van hel resistenliepa-
troon. 
Huisman J. Consensus therapie van seksueel overdraagbare aandoenin· 

gen. Ned Tijdsch rGeneeskd 1993; 137: 125-31. 

Noot 31 
Uit een onderzoek van Dekker et al. bleek dal na drie maanden 54% van 
de vrouwen met vaginale klachten zonder aanloonbare microbiologi
sche aandoening klachtenvrij was. In minder dan 20% van de gevallen 
werd alsnog een microbiele oorzaak vaslgesl eld. 
Dekker JH, Boeke AJP, Janssens J, Van Eijk JThM, Vaginal symptoms 

of unknown aetiology: a study in Dutch genaral practice. Br J Gen Pract 
1993; 43: 239-44. 

Noot 32 
De op cytologische criteria gebasaerde Onlsl ekingsverschijnselen in de 
cervixui tstrijk bliiken cervica le infecties slechl ta voorspellen. De waar
neming van clue cellen of Gardnerella in een cervixuitstrijk is niat 
betrouwbaar en zegt wainig over het eventueel beslaan van een bacte
rielevaginose. Uit hat onderzoek van Kriegeret al . blijkt dat de bevinding 
Trichom onas in het u itstrijkje een specificileil heeft van 95%. Dit betekenl 
dat bij ean prevalenl ie van 5% de voorspellende waarde ongeveer 50% 
bedraagt. De diagnose dient dus door nader onderzoek Ie worden 
bevestigd. 
Bertolino JG, Rangel JE, Blake ir RL, et al. Inflammation on the cervical 

Papanicolaou smear: the predictive value for in fection in asymptoma
tic woman. Fam Med 1992; 24: 447-52. 

Krieger IN, Tam MR, Stevens CE,et al. Diagnosis of trichomoniasis. 
Comparison of conventional wet-mount examination with cytologic 
studies, cultures and monoclonal antibody staining of direct speci
mens. JAMA 1988; 259: 1223-7. 

Lossick JG. The diagnosis of vaginal trichomoniasis {Editoria/]. JAMA 
1988; 259: 1230. 

Parsons WL, Godwin M, Robbins C, Butler R. Prevalence of cervical 
pathogens in women with and w ithout inflammatory changes of 
smear testing. Br Med J 1993; 306: 1773-4. 

Noot 33 
Deze overwegingen ziin op basis van consensus binnen de werkgroep 
tol stand gekomen. 
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Influenza 

In de NHG-Standaard Influenza en Influenza
vaccinatie (Huisarts Wet 1993; 36: 342-6) 
wordt duidelijk aangegeven dat een tweede 
fase van koorts bij influenza zeer verdacht is 
voor een secundaire bacteriele infectie veroor
zaakt door pneumokokken, H aemophilus injlu
enzae en gelukkig minder vaak voorkomend 
Staphylococcus aureus. Mogelijk steekt ook de 
l3-hemolytische streptokok als veroorzaker van 
secundaire pneumonie de kop weer op. Aange
zien deze secundaire bacteriele infecties ernstig 
kunnen verI open, vind ik het buitengewoon 
jammer dat de standaard de huisarts niet de 
richtlijnen geeft voor de antibiotische therapie 
voor deze infecties. Ik wil daarom graag een 
voorstel hiertoe doen. 

Van de genoemde secundaire bacteriele in
fecties is de stafylokokkenpneumonie zonder 
twijfel de meest dramatische. Staphylococcus 
aureus heeft een grote affiniteit voor het door 
het influenzavirus sterk beschadigde respiratoi
re epitheel. De patienten zijn meestal tevoren 
gezonde, niet zelden jonge mensen, die in re
trospectie waarschijnlijk symptomatische of 
asymptomatische stafylokokkendragers wa
ren. Patienten met een stafylokokkenpneumo
nie komen bijna altijd in zeer slechte toestand 
in het ziekenhuis en het merendeel overlijdt. 
Gelukkig zullen de meeste huisartsen dit dra
matische ziektebeeld in hun carriere niet tegen
komen. De beste kansen heeft een dergelijke 
patient echter wanneer de huisarts onverwijld 
met adequate antibiotische therapie begint en 
de patient laat opnemen. De geeigende therapie 
is een parenteraal toegediend penicilline werk
zaam tegen Staphylococcus aureus. Aangezien 
ongeveer 90 procent van deze stafylokokken in 
Nederland penicillinase produceert, is de the
rapie van keuze flucloxacilline (l g) of amoxi
cilline clavulaanzuur (1 g amoxicilline en 250 
mg clavulaanzuur). Om een snel effect te be
werkstelligen, en omdat de resorptie van deze 
middelen bij zieke patienten niet betrouwbaar 
is, is intraveneuze (eventueel intramusculaire) 
toediening aangewezen. Ik zou dan ook de 
stelling willen poneren dat, niettegenstaande de 
zeldzaamheid van het ziektebeeld, een huisarts 
in de grieptijd een dergelijk spuitbaar antibio
ticum bij zich zou moeten hebben. Ten over
vloede wil ik erop wijzen dat in de huispraktijk 
in Nederland geen methicilline-resistente (dus 
voor flucloxacilline en amoxicilline-clavulaan
zuur ongevoelige) stafylokokken voorkomen; 
in het buitenland is dit wei het geval. Men zal 
zich misschien op grond van het bovenstaande 
afvragen of niet eerst materiaal voor microbio-
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Influenza, valkuil 

logische diagnostiek zou moeten worden afge
nomen. Indien sputum kan worden opgevan
gen voor de antibioticatoediening, is dit prach
tig; lukt dit echter niet snel, dan is het, gezien 
de ernst van de situatie, volledig gerechtvaar
digd direct met de. bovenstaande therapie te 
beginnen. Veelal lukt het, ondanks een derge
lijke therapie, nog steeds de stafylokok in het 
ziekenhuis te isoleren. 

De secundaire infectie met pneumokokken 
of Haemophilus injluenzae verloopt doorgaans 
minder foudroyant. Toch is ook hier een initiele 
behandeling met een parenteraal middel als 
amoxicilline-clavulaanzuur een goede keus, 
gezien de bovengenoemde resorptieproblema
tiek. De keuze van amoxicilline-clavulaanzuur 
wordt ingegeven door de ook in Nederland 
toenemende resistentie van Haemophilus in
jluenzae. 

Prof. dr. J.W.M. van der Meer, internist 
Afdeling Algemeen Interne Geneeskunde 
Academisch Ziekenhuis Nijmegen 

Naschrift 
Stafylokokkenpneumonie is de schrik van me
nig huisarts, maar gelukkig is het ziektebeeld 
erg zeldzaam. In 1991 werden in de Nederland
se ziekenhuizen 100 patienten opgenomen met 
als hoofddiagnose 'pneumonie door stafylo
kokken', van wie 26 onder de 15 jaar [Telefo
nische mededeling SIG Informatiecentrum 
Utrecht]. In 1990 werden door het CBS zes 
sterfgevallen geregistreerd met deze diagnose 
als primaire doodsoorzaak [Schriftelijke mede
deling Y.B. Oei, Centraal Bureau voor de Sta
tistiekJ. Een huisartsengroep zal dus eenmaal 
pertienjaar een stafylokokkenpneumonie mee
maken en eenmaal in de honderd jaar een sterf
geval daardoor. 

Longontsteking is in het algemeen een aan
doening die tot het dome in van de huisarts 
gerekend kan worden: een huisarts stelt de 
diagnose gemiddeld tienmaal per jaar, meest bij 
jonge kinderen en bij ouderen. lOok de behan
deling wordt meestal in eigen beheer gedaan: 
slechts 5-10 procent wordt verwezen. Bij de 
stafylokokkenpneumonie is het huisartsge
neeskundige probleem echter niet :(:ozeer de 
behandeling, als weI de diagnostiek. Is eenmaal 
de waarschijnlijkheidsdiagnose gesteld, dan is 
een opname overal in Nederland binnen een 
half uur verwezenlijkt. Een praktisch bezwaar 
is verder nog dat de huisarts een preparaat als 
flucloxacilline slechts zeer zelden zal gebrui
ken maar wei altijd bij zich moet hebben. 

Ons is geen onderzoek bekend waaruit zou 

blijken dat een delay van een half uur bij het 
intraveneus toedienen van flucloxacilline de 
prognose zou beinvloeden. Er lijkt echter niets 
op tegen om, naast een goede overdracht naar 
de behandelend specialist en het inbrengen van 
een verblijfsnaald, het wachten op vervoer ook 
te gebruiken voor het toedienen van een derge
lijk preparaat, indien dat beschikbaar is. Een 
NHG-standaard is echter niet gemaakt voor dit 
soort zeldzame handelingen. De NHG-Stan
daard Influenza en Influenzavaccinatie heeft 
onder andere als doel een rationeel beleid bij 
influenza te bevorderen. Een beschrijving van 
de behandeling van complicaties als ontregelde 
diabetes, decompensatio cordis of pneumonie 
zou boven dit doel uitstijgen en is derhalve niet 
nagestreefd. 

G .A. van Essen 
l.R. van der Laan 

Van de Lisdonk EH, Van den Bosch WJHM, 
Huygen FJA, Lagro-Jansen ALM, red. Ziekten in 
de huisartspraktijk. Utrecht: Bunge, 1990: 189-
91. 

Valkuil 

De casus die Schellekens beschrijft,l legt een 
algemeen probleem bloot, dat geen directe re
latie heeft met de onderwijskundige kwaliteiten 
van de (huisarts-)docenten. Het gaat om co-as
sistenten van wie men zich mag afvragen of ze 
weI geschikt zijn om te functioneren als arts in 
het contact met patienten en collega's. Zij blij
ken niet in staat constructieve contacten aan te 
gaan met andere mensen - een voorwaarde om 
als arts en basisarts te kunnen functioneren. De 
stoornis in contactlegging komt vaak voort uit 
eigen problematiek. Naar onze ervaring gaat 
het om een of twee gevallen per jaar, maar voor 
de opleiders is het een bron van frustratie door 
het late tijdstip van ontdekking. 

Eerder in de co-assistentschappen wordt 
men slechts getoetst op medische vaardigheden 
en klinische kennis en kan men relationele te
kortkomingen verbloemen en confrontaties 
vermijden. In onze vakken ontstaan echter de 
conflicten en moeilijkheden. In de meester-ge
zelsituatie kan de co-assistent zich niet langer 
onttrekken aan een oordeel over zijn relationeel 
functioneren. Blijken dan tekortkomingen, dan 
is Leiden in last, want een co-assistent die al zo 
ver is gevorderd in zijn studie, is niet gemak
kelijk te corrigeren. Dan is er een conflict ont
staan, zoals door Schellekens is beschreven. 
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Naar onze ervaring doen zich in deze situatie 
drie mogelijkheden voor: 
• De co-assistent wordt negatief beoordeeld 

en de weg naar het basisartsexamen wordt 
afgesneden. AIleen in gevallen van notoire 
dronkaards en ernstig chronisch psychia
trisch lijden is deze sanctie toegepast door 
de artsexamencommissie van de Erasmus 
U ni versiteit. 

• Het co-assistentschap wordt onderbroken 
door de verantwoordelijke voor het co-assis
tentschap of de voorzitter van de examen
commissie, en aan de co-assistent wordt het 
dringend advies gegeven eerst adequate 
hulp te zoeken. In de gevallen waarmee wij 
de laatste jaren werden geconfronteerd, had 
dit in sommige gevallen een positief resul
taat; in andere gevallen gaf het geen enkele 
verbetering en konden de studenten hun stu
die vervolgen. 

• Door de verantwoordelijken wordt een oog
je dichtgeknepen en het oordeel van de co
assistentschap-begeleider en/of de huisarts
docent wordt terzijde geschoven, en de stu
dent vervolgt ongehinderd zijn studie. Ook 
dit is ons (en anderen) overkomen. 

Op de medische faculteiten moet worden inge
zien, dat het van eminent belang is hoe de 
attitudevorming en het relationeel functioneren 
van de co-assistent is. Ook voor de collegiale 
samenwerking in de gezondheidszorg is dit van 
groot belang. Op de medische faculteit zou een 
structuUf moeten komen om genoemde strui
kelblokken tijdig te signaleren en te beYnvloe
den. Hierover zou een discussie gevoerd moe
ten worden waarin de volgende punten aan de 
orde moeten komen: 
- per co-assistentschap een verplichte beoor

deling van en rapportage over attitude en 
sociale vaardigheden; 

- een analyse van het eigen functioneren tij
dens de opleiding; 

- een onafhankelijke instantie die namens de 
faculteit deze aspecten bewaakt en het oor
deel coordineert. 

Er moet verandering komen in de situatie dat er 
in de medische opleiding nauwelijks wordt ge
let op het eigen functioneren van de toekomstig 
arts. We zijn dat verplicht aan onze patienten, 
aan de maatschappij en aan de studenten zelf. 

I.A. Brienen en W.A. Zweekhorst, 
coordinator co-assistentschap huisartsgenees
kunde respectievelijk sociale geneeskunde, 
Erasmus Universiteit, Rotterdam 
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Unilateral transplantation of human 
fetal mesencephalic tissue into the 
caudate nucleus of patients with 
Parkinson disease 
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alternatives to the use of fetal tissue 
from elective abortions in 
transplantation research? 
Garry DJ, Caplan AL, Vawter DE, Kearney 
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In een numrner van de New Eng land Journal of 
Medicine werden in drie artikelen de resultaten 
vermeld van de behandeling van de ziekte van 
Parkinson door implantatie van embryonale 
mesencephaloncellen dichtbij de stamganglia. 
In de eerste twee onderzoeken ging het om 
patienten van 48-63 jaar die sinds 10-20 jaar de 
ziekte van Parkinson hadden en door hun rigi
diteit volkomen invalide en afhankelijk van 
anderen waren geworden. In het eesrte onder
zoek werden drie patienten vergeleken met drie 
controlepatienten. In het tweede onderzoek 
diende de pre-operatieve toe stand als controle 
voor de postoperatieve toe stand. In het derde 
onderzoek werden twee jonge patienten behan
deld die door intraveneus zelf geYnjecteerde 
MPTP een ernstige blijvende Parkinson ont
wikkeld hadden, een toestand die stationair 
bleef. 

In aIle gevallen verbeterde na stereotaxische 
implantatie de rigiditeit zodanig, dat de paden
ten in een beschermde omgeving weer konden 
functioneren. De verbetering nam in de loop 
van twee jaar duidelijk toe. In het tweede en 
derde onderzoek werd door middel van radio
actief fluordopamine en een positron-CT-scan 
aangetoond dat de hersencellen weer in staat 
waren dopamine te produceren, een produktie 
die leek overeen te komen met de dopamine
produktie van gezonde individuen op een posi
tronscan. 

Men kan dus stellen dat de implantatie van 
embryonaal mesencephalonweefsel de functie 

van de dopamineproducerende stamganglia ge
deeltelijk weer kan herstellen. 

In het vierde artikel worden de mogelijkhe
den besproken om embryonaal weefsel op an
dere manieren dan via een medische abortus te 
verkrijgen, aangezien deze methode politiek 
gevoelig ligt. Een spontane abortus wordt 
meestal veroorzaakt door chromosomale afwij
kingen en vruchtdood in utero. Bij extra-uterie
ne graviditeit treedt bloeding en vruchtdood 
meestal op voordat de zwangerschap chirur
gisch beeindigd wordt. Hierdoor verkregen 
materiaal is derhalve ondeugdelijk voor de bo
yen beschreven behandeling. 

H.G. Frenkel-Tietz 

Unexplained opportunistic infections 
and CD4+ T-Iymphocytopenia without 
HIV -infection 
An investigation of cases in the United 
States. Smith DK, Neal JJ, Holmberg SD, et 
al. N Engl J Med 1993; 328: 373-9. 
CD4+ T-Iymphocytopenia without 
HIV-infection - No lights, no camera, 
just facts 
Fauci AS. N Engl J Med 1993; 328: 429-30. 

In dit onderzoek tracht men inzicht te krijgen 
in het optreden van een lymfocytopenie van 
CD4-lymfocyten waarbij geen sprake is van 
een Hiv-infectie. Het betrof 47 gevallen bij een 
totaal van een kwart miljoen patienten. Van 
deze gevallen had 40 procent een opportunisti
sche infectie, 50 procent een andere infectie die 
aanleiding gaven tot bloedonderzoek, en 10 
procent was asymptomatisch. In tegenstelling 
tot Aids-patienten behoorde van hen maar 40 
procent tot een Hiv-risicogroep. 

Bij alle 47 waren er minder dan 300 CD4-
lymfocyten per mm3 bloed. Deze lymphocyto
penie bleek van voorbijgaande aard te zijn, 
behalve bij een patient met een carcinoom. AIle 
gevallen werden bij herhaling op Hiv getest. Bij 
uitgebreid virologisch onderzoek werd geen 
verklaring van de lymfocytopenie en het optre
den van opportunistische infecties gevonden. 
Bij onderzoek van huishoudcontacten en sek
suele partners van de individuen met lymfocy
topenie bleken deze contacten een normaal 
lymfocytenpatroon te hebben. De conclusie is 
dat er zeldzame gevallen van opportunistische 
infecties en lymfocytopenie van de CD4-lym
focyten bestaan die niet door Hiv ontstaan en 
die ook spontaan genezen. 

Ook verschenen in dit numrner twee inge
zonden brieven. Volgens de eerste brief - van 
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medewerkers van de Transfusion Safety Study 
- werd bij regelmatig onderzoek van 2000 
mensen bij 1,5 procent een passagair optreden 
van CD4-lymfocytopenie gevonden. Bij 0,5 
procent van de gevallen berust de lymfocyto
penie echter op maligniteit of immuunsuppres
sie. De tweede brief - van de kant van de 
Multicentre Aids Cohort Study - vermeldt een 
bevinding bij 2000 seronegatieve homosek
suelen bij wie halfjaarlijks vanaf 1985 tot 1991 
de T-lymphocyten gecontro1eerd werden. Van 
de onderzochten had 1 procent voorbijgaand 
een laag aantal T-lymfocytenhelpercellen. 

In het editorial vermeldt de schrijver dat aan 
bovengenoemde mededelingen op het negende 
intemationale Aids-congres in Amsterdam 
door de media veel aandacht besteed werd, 
hetgeen aanleiding gaf tot paniek. Men moet 
echter bedenken dat de aandoening zeer zeld
zaam is. Ook kan men rtiet aantonen of er 
sprake is van een nieuw syildroom of dat er 
door het intensieve Aids-onderzoek een mis
schien reeds lang bestaande toestand aan het 
licht is gekomen. 

H. G. Frenkel-Tietz 

A controlled trial of a single dose of 
azithromycin for the treatment of 
chlamydial urethritis and cervicitis 
Martin DH, Mroczkowski TF, Dalu ZA, et al. 
N Engl J Med 1992; 327: 921-5. 

Door Chlamydia veroorzaakte urethritis en cer
vicitis worden standaard behandeld met een 
kuur van 7 dagen 2dd doxycycline. Binnenkort 
komt een nieuw geneesmiddel op de markt, dat 
in een eenmalige dosering gegeven kan wor
den. In deze trial werden de effectiviteit en 
veiligheid van beide behandelingen met elkaar 
vergeleken. 

Het onderzoek yond plaats onder 266 man
nen en vrouwen met een positieve kweek op 
Chlamydia trachomatis: 141 patienten kregen 
eenmalig 1 gram azithromycine (4 capsules van 
250 gram), de overigen kregen 7 dagen lang 
2dd 100 mg doxycucline. 

Na de behandeling hadden 5 patienten van 
de azithromycine-groep nog een positieve 
kweek, en 3 patienten van de doxycycline
groep. Bij de laatste controle, ongeveer 4 we
ken na de behandeling, had 97 procent van de 
mannen en 98 procent van de vrouwen van de 
azithromycine-groep geen symptomen meer; 
in de doxycycline-groep waren deze percen
tages respectievelijk 91 en 95 procent. Bijwer
kingen werden door 17 procent van de azithro-
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mycine-groep gemeld en door 20 procent van 
de doxycycline-groep. De meeste bijwerkingen 
bleven beperkt tot het maagdarmkanaal en wa
ren licht of matig. Diarree kwam iets vaker voor 
in de azithromycine-groep; gebruikers van 
doxycycline hadden iets vaker last van misse
lijkheid en braken. 

De auteurs concluderen dat een eenmalige 
dosis azithromycine van 1 gram bij urethritis en 
cervicitis even effectief is als de gebruikelijke 
behandeling met doxycycline. Of deze dose
ring ook effectief is bij de behandeling van door 
chlamydia trachomatis veroorzaakte salpingi
tis en epididymitis, moet nog worden uitge
zocht. 

GermaJoppe 

Long-term morbidity and mortality of 
overweight adolescents 
A/allow-up a/the Harvard growth study 0/ 
1922 to 1935. Must A, Jacques PF, Dallal 
GE, et al. N Engl J Med 1992; 327: 1350-5. 
Adolescent overweight may be 
tempting fate 
Editorial. Bray GA. N Engl J Med 1992; 
327: 1379-80. 

Tussen 1922 en 1935 werden in Harvard bij 
veel schoolkinderen onder meer lengte en ge
wicht gemeten. Een gedeelte van deze mensen 
werd in 1988 opnieuw opgeroepen en in twee 
groepen van ongeveer 250 mens en opgedeeld. 
Van hen die overleden waren, werd de doods
oorzaak opgespoord. De ene - slanke - groep 
bestond uit mensen die van hun dertiende tot 
hun achttiende jaar een Quete1et-index tussen 
de 25e en 50e percentiel hadden. De andere 
groep zat op die 1eeftijd minstens twee jaar 
boven de 75e percentiel. 

Mannen uit de overgewichtgroep had den 
een ongeveer tweemaal zo groot risico op over
lijden ten gevolge van alle oorzaken samen en 
door coronaire hartziekten, dan mannen uit de 
slanke groep. Met name boven de 45 jaar werd 
het risico op overlijden groter. Voor vrouwen 
werd geen verhoogd risico op overlijden ge
vonden. De leden van de overgewichtgroep 
hadden een grotere kans op coronaire hartziek
ten, atherosclerose, colonkanker (mannen), 
jicht (mannen) en artritis (vrouwen). Vrouwen 
uit de overgewichtgroep rapporteerden 8 keer 
zo vaak moeilijkheden in hun ADL-handelin
gen dan vrouwen uit de slanke groep. Overge
wicht tijdens de adolescentie heeft dus een 
reeks negatieve gevolgen voor de gezondheid 
later, onafhankelijk van het gewicht dat men op 
latere leeftijd heeft. 

In het commentaar worden drie kanttekeningen 
gemaakt. Ten eerste kan overgewicht verschil
lend worden gedefinieerd. Bij strengere criteria 
voor overgewicht zouden waarschijnlijk ook 
effecten op de mortaliteit van vrouwen gevon
den zijn. In de tweede plaats is de snelheid van 
de gewichtstoename misschien weI een grotere 
risicofactor dan overgewicht; hierover geeft 
deze studie echter geen gegevens. Ten derde 
rijst de vraag of te zware adolescenten ook 
zwaar blijven als volwassenen. Hierover is wei
nig bekend. WeI is gevonden dat de Quetelet
index bij meisjes minder corre1eerde met hun 
latere Quetelet-index dan bij jongens. Dit ver
klaart misschien waarom de onderzoekers geen 
relatie vonden tussen overgewicht in adoles
centie en latere mortaliteit bij vrouwen. 

GermaJoppe 

What are the complications of 
influenza and can they be prevented? 
Experience/rom the 1989 epidemic 0/ H3N2 
inJleunza A in general practice. Connolly 
AM, Salmon RL, Lervy B, Williams DH. Br 
Med J 1993; 306: 1452-4. 

Bij 342 patienten uit twee groepspraktijken 
werd tijdens een epidemie de diagnose influen
za gesteld op basis van klinische verschijnse
len. Van deze patienten en evenveel op leeftijd 
en geslacht gematchte controles werd de pa
tientkaart onderzocht op notities betreffende 
diagnosen, influenzavaccinatie en ziekenhuis
opnamen. Van alle voorkomende complicaties 
bleek alleen bronchitis significant vaker voor 
te komen bij influenzapatienten dan bij de con
troles. Patienten die bekend waren met diabetes 
of ischemische hartziekte, kregen significant 
vaker een bronchitis na de influenza dan patien
ten zonder deze ziekte. Hetzelfde gold voor 
65-plussers. Van diegenen bij wie influenza
vaccinatie geYndiceerd was (min of meer iden
tieke indicaties als in Nederland), bleek slechts 
4,5 procent gevaccineerd te zijn. Vaccinatie gaf 
bij 63 procent van hen bescherming tegen in
fluenza. Volgens de auteurs ondersteunen deze 
resultaten de waarde van influenzavaccinatie 
bij risicogroepen, en wellicht bij alle 65-plus-
sers. 

Fran~ois Schellevis 
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Het kind bij de huisarts. Nationale 
studie naar ziekten en verrichtingen 
in de huisartspraktijk 
Bruijnzeels MA, Van Suijlekom-Smit LWA, 
Van der Velden J, Van der Wouden J. 
Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam, 
1993. 

Morbiditeitsstudies in de huisartspraktijk val
len in een aantal typen uiteen. In de eerste plaats 
kennen we studies als die van Oliemans voor 
het Nederlands Huisartsen Genootschap in 
1964, de reeks Engelse morbiditeitsstudies en 
de Nationale Studie van het Nivel. In dit type 
onderzoek wordt primair representativiteit na
gestreefd: er worden gegevens verzameld bij 
een aselecte steekproef van huisartsen, en men 
wi! een beeld geven van de Nederlandse (of 
Engelse) huisarts in zijn contact met de patient. 
In dit type onderzoek ontstaan gemakkelijk 
problemen rond de kwaliteit van de gegevens. 
Het andere type morbiditeitsstudies (de Nij 
meegse Continue Morbiditeitsregistratie, de 
Morbiditeitsanalyse-1972, het Monitoringpro
ject en het Transitieproject) maakt op dit punt 
een andere keuze. Hier worden hoog gemoti
veerde huisartsen geselecteerd, zo goed moge
lijk getraind en begeleid met als doel ziekten in 
de huisartspraktijk optirnaal te beschrijven. 
Deze keuze is primair voor kwaliteit, en niet of 
in veel mindere mate voor generaliseerbaar
heid. 

Er is nog een ander verschil. De eerste groep 
bestudeert primair huisartsen en de tweede 
groep primair mensen met ziekten. 

De praktijk leert dat de globale epidemiologi
sche gegevens uit beide soorten studies (zoals 
de top-10 chronische of acute ziekten in de 
huisartspraktijk), ondanks deze verschillen in 
benadering, sterk overeenkomen. Hierdoor 
verliezen gebruikers nogal eens de essentiele 
verschillen uit het oog die een rol gaan spelen 
zodra er niet meer globaal maar gedetailleerd 
gekeken wordt. Het recente rapport 'Het kind 
bij de huisarts', gebaseerd op gegevens uitde 
Nationale Studie, maakt duidelijk hoe onjuist 
dat is. 

Het Rotterdams Vniversitair Huisartsen In
stituut en de afdeling Kindergeneeskunde van 
de Erasmus Vniversiteit hebben samen met het 
Nivel de gegevens over kinderen uit de Natio
nale Studie gepubliceerd, gefmancierd door het 
Vernieuwingsfonds Extramurale vakken(fop
onderzoek Eerstelijn van O&W en de Sophia 
Stichting voor het Zieke Kind. Vit de totale 
populatie van 335.000 in 103 praktijken met 
161 huisartsen ingeschreven mensen zijn bijna 
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64.000 kinderen van 0 tot 14 jaar in de rappor
tage opgenomen. Vertegenwoordigen deze kin
deren nu inderdaad het Nederlandse kind en 
deze huisartsen de Nederlandse huisarts? De 
beschikbare gegevens omtrent de Nationale 
Studie geven aanleiding tot twijfels. 

Weegfactoren 
Ten behoeve van de gestratificeerde steekproef 
zegden van de 408 oorspronkelijk gemviteerde 
huisartsen s1echts 116 hun medewerking toe; 
deze 116 namen in hun kielzog nog eens 57 in 
hun (groeps)praktijk meewerkende huisartsen 
mee. Het resultaat was een zeer sterke overver
tegenwoordiging van jonge huisartsen (drie 
keer zoveel), van huisartsen uit samenwer
kingsverbanden (twee keer zoveel) en - wat 
minder uitgesproken - van vrouwelijke huis
artsen. In de onderzoekspopulatie van patien
ten is, mede hierdoor, sprake van een sterke 
ondervertegenwoordiging van inwoners van de 
grote steden (een derde) en een oververtegen
woordiging van mensen uit gemeenten met 
30.000 tot 50.000 inwoners (ruim twee keer 
zoveel) en uit het Noorden (ruim twee keer 
zoveel) en het Zuiden (ruim anderhalf keer 
zoveel) van ons land; al deze factoren hebben 
geleid tot rond een kwart minder allochtonen in 
het onderzoek. 

De noodzaak tot generaliseren heeft de on
derzoekers gedwongen tot twee omvangrijke 
exercities met weegfactoren. De gegevens over 
verrichtingen zijn gecorrigeerd voor 'de Neder
landse huisarts ' en de morbiditeitsgegevens 
zijn op een ingewikkelde manier voor de 'Ne
derlander ' gecorrigeerd. In de voorliggende 
studie is niet voor beide factoren tegelijk gecor
rigeerd, waardoor het dus steeds gaat om gege
yens over een na veel kunst en vliegwerk 're
presentatieve' populatie met een volstrekt niet 
representatieve huisarts. 

Los van het feit dat deze correctie aan de 
oorspronkelijke uitgesproken selectie van huis
artsen en patienten slechts ten dele tegemoet
komt, wordt er hiermee nog een heel ander 
probleem opgeroepen. Zo wordt vastgesteld 
dat allochtone kinderen, grote-stadskinderen 
en kinderen uitlagere sociaal-economische mi
lieus relatief veel luchtwegproblemen presen
teren. Maar de vraag of dat is toe te schrijven 
aan het feit dat huisartsen uit de grote stad 
relatief veel allochtone kinderen met een rela
tief geringe welvaart in hun praktijk hebben, of 
door eigenstandige verschillen tussen stad en 
platteland, hoog en laag sociaal-economisch 
niveau of tussen autochtonen en allochtonen 
wordt niet beantwoord. De gepresenteerde 
kwartaalcijfers van de contactredenen en 'jaar-

incidenties' van episoden naar urbanisatie
graad, etniciteit, sociaal economische status, 
regio- en gezinssamenstelling dragen hierdoor 
niet bij aan een nadere huisartsgeneeskundige 
interpretatie. Het 1eeuwedeel van het rapport 
(het vierde hoofdstuk) omvat tabellen waarin 
nu juist ongewogen cijfers gepresenteerd wor
den. Hierbij moet de lezer dus weer voortdu
rend bedenken dat de gegevens niet repre
sentatief zijn voor 'de Nederlandse situatie' 
wegens de substantiele selectiviteit van de on
derzoekspopulatie. Er is kortom onvoldoende 
voordeel geboekt op het punt van repre
sentativiteit, terwijl de niet geringe nadelen op 
het terrein van kwaliteit van de gegevens zich 
onverminderd doen voelen. 

Codeermethode 
Deze kwaliteitsprob1emen betreffen in de eer
ste plaats de codeermethode in samenhang met 
de registratieperiode (drie maanden). In de Na
tionale Studie codeerden de huisartsen niet zelf, 
maar schreven hun 'diagnose/werkhypothese' 
op, waarna de gegevens centraal werden geco
deerd. In dit verband is het van belang op te 
merken dat zelfs goed getrainde, hooggemoti
veerde huisartsen die zelf coderen, enige tijd 
nodig blijken te hebben om 'in te groeien' in 
een complete morbiditeitsregistatie. In het Mo
nitoringproject bijvoorbeeld bleek het bijna een 
kwartaal te duren voordat alle inloopproblemen 
waren opgelost. Bovendien treedt aan het eind 
van de registratieperiode opnieuw een verande
ring in het registratiegedrag op, te vergelijken 
met het gedrag van iemand in 'de laatste week 
voor de vakantie'. Het is dan ook onjuist ervan 
uit te gaan dat de som van vier kwartalen, 
geregistreerd door matig gemstrueerde huisart
sen die niet zelf coderen, op een lijn gesteld 
kunnen worden met gegevens over een voljaar 
geregistreerd door goed getrainde huisartsen 
die zelf coderen en voortdurend terugkoppe
ling krijgen. Zelfs bij deze laatste groep blijkt 
overigens bij een controle zoals die in het Tran
sitieproject is verricht, dat rond 4 procent van 
de episodetitels onjuist is en dat 2 procent van 
de contacten gemist is. In de Nationale Studie 
is betrouwbaarheidsonderzoek op grond van 
vergelijking met de notities op de patienten
kaart geheel achterwege gebleven; er is dus 
zelfs geen indicatie van de foutenmarge. 

Episodeconstructie 
De episoden werden centraal geconstrueerd 
door de veldwerkers. Dit geschiedde op basis 
van een aantal door de huisartsen genoteerde 
gegevens waaronder contactreden, diagnose en 
onderliggende ziekte. In de tabellen uit hoofd-
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stuk 4 van het hier besproken rapport worden 
de gegevens gekoppeld aan wat wordt ge
noemd de 'einddiagnose' van de episode, maar 
nergens wordt duidelijk welke criteria nu pre
cies zijn gebruikt bij de keuze van deze eind
diagnose. 

De korte registratieperiode leidt ertoe dat het 
op het eerste oog massale bestand razendsnel 
'Ieegloopt'. De presentatie in het rapport over 
kinderen bij de huisarts is dan ook beperkt tot 
tabellen met gegevens per ICPC-code van 60 
contactredenen en 77 diagnosen met 'voldoen
de' informatie. N u is het natuurlijk duidelijk dat 
niet aile 700 ICPC-diagnosen en contactrede
nen bij kinderen voorkomen; maar sommige 
gegevens worden toch wei zeer node gemist. 
Om er een paar te noemen: late gevolgen van 
een trauma, bijwerkingen van geneesmiddelen, 
vergiftigingen, complicaties van geneeskundig 
handelen, de symptoomdiagnose 'vergrote 
Iymfeklieren' en de 'acute Iymfe-adenitis', ge
lokaliseerde buikpijn en braken als symptoom
diagnose, infectieuze conjunctivitis, epistaxis, 
het hordeolum en de dacryocystitis; aile symp
toomdiagnosen met be trekking tot het oor, hart
geruis en vrees voor het bestaan van een hart
ziekte; informatie over slaapproblemen en ge
dragsproblemen is niet te vinden, zomin als 
problemen rond de vulva en de vagina, het 
begin van de menstruatie, ongewenste zwan
gerschap en anticonceptie. En tens lotte komt in 
de presentatie van de standaardtabellen geen 
enkele episode uit het hoofdstuk Z (sociale 
problemen) voor. 

Contactredenen 
Uit de verdelingen per contactreden (die niet 
per jaar maar per kwartaal worden gegeven) 
wordt duidelijk hoe bezwaarlijk de gehanteerde 
invulling van dit begrip en de instructie aan de 
registrerende huisarts is geweest. Mensen ko
men naar het spreekuur omdat ze daarvoor een 
reden hebben: dat kan een klacht zijn (' Ahmed 
heeft oorpijn '), maar ook een diagnose ('ik kom 
terug voor Rogiers astma') of een verzoek ('ik 
wil graag een nieuw recept'). Ook kan een 
huisarts tijdens een consult iets aan de orde 
stellen waarvoor de patient niet kwam ('hoe 
gaat het met Hannekes astma?'). 

In de Nationale Studie is het begrip contact
reden in de instructie aan de huisartsen als voigt 
beschreven: 'de klachten zoveel mogelijk zoals 
de patient deze formuleert'. Het Nivel heeft de 
contactreden primair opgevoerd als ondersteu
ning van de episodeconstructie en niet als on
derdeel van de 'transitie' waarmee relaties tus
sen de vraag van de patient, de diagnose en de 
interventies bedoeld wordt. Het gaat in de Na-
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tionale Studie vooral om de relatie tussen de 
diagnose en de verrichting, en hierdoor ont
breekt ieder zicht op het aantal keren dat de 
huisarts het initiatief neemt om een bepaalde 
episode aan de orde te stellen of voort te zetten, 
en op vragen van ouders om bijvoorbeeld een 
verwijzing of nader onderzoek die de verrich
tingen 'sturen'. Waarschijnlijk is er in het sa
menspel tussen organisatoren, huisartsen en 
codeurs een soort 'proxy' gecreeerd, door 
klachten die bij bepaalde aandoeningen nu een
maal veer voorkomen en waarvan men mag 
verwachten dat kinderen en hun ouders daar 
ook mee naar de huisarts komen, als contactre
den aan te merken. Dat heeft echter met het 
begrip 'contactreden' zoals in de ICPC gedefi
nieerd weinig te maken. 

ICPC 
Dit is overigens niet de enige afwijking van de 
ICPe. Een omissie is dat nergens vermeld 
wordt dat geen gebruik is gemaakt van de offi
ciele ICPC, maar van de in 1985 door de Am
sterdamse vakgroep huisartsgeneeskunde ge
publiceerde versie van de ICPC bedoeld voor 
relevantie studies (c.q. het Transitieproject), die 
het Nivel op collegiale basis ter hand is gesteld. 
De ervaringen in het Transitieproject hebben 
geleid tot rond 200 wijzigingen in de versie van 
de ICPC zoals deze in 1987 uiteindelijk door 
Oxford University Press is gepubliceerd. 

Ook de instructie aan de deelnemende huis
artsen met betrekking tot de diagnose wijkt af 
van de regels uit de ICPC. Het was nadrukkelijk 
de bedoeling van het Nivel dat de huisartsen zo 
min mogelijk symptoom- of klachtdiagnosen 
gaven, en zoveel mogelijk een 'echte' diagno
se. Voorts zijn ten behoeve van een aantal pro
blemen een aantal ICPC rubrieken in meer 
specifieke onderde!en opgesplitst bv.: All (alg. 
symptomen bij zuigelingen), A94 (perinatale 
aandoeningen), H74 (chronische otitis media), 
P22 (gedragsstoomissen), R72 (scarlatina); 
deze blijken overigens onvoldoende gevuld te 
worden. 

Leeftijdverdeling 
De auteurs van het rapport hanteren vervolgens 
een veer te gedetailleerde leeftijdverdeling, 
door jaarincidenties te berekenen voor liefst 30 
leeftijd- en geslachtsgroepen. Dat leidt ertoe 
dat bijvoorbeeld elk van de 47 jongetjes met 
een phimosis twee punten bijdraagt aan de 
incidentie van die aandoening per 1000 jonge
tjes van een bepaalde leeftijd. Zo komt phimo
sis in Nederland bij 12-jarigen niet voor, maar 
gelukkig wei bij 11- en 13-jarigen. Ten onrech
te heeft men de standaardindeling van leeftijd-

groepen niet gehanteerd, die de cesuur legt bij 
de vijfde verjaardag. Jonge kinderen (0-4 jaar) 
en oudere kinderen (5-14 jaar) zijn in de huis
artsgeneeskundige epidemiologie essentieel 
verschillend en daarvan kan men nu weinig 
terugvinden. 

Een gemiste kans is voorts dat aileen con
tactredenen aan het begin van een episode wor
den vermeld, zodat geen onderscheid gemaakt 
wordt tussen contactredenen bij de start van een 
episode en tijdens het vervolg. Al evenmin 
komen we te weten wanneer in een episode een 
verwijzing plaatsvindt, en ook dat is bezwaar
lijk: het maakt nogal wat uit voor de interpre
tatie van het handelen van de huisarts of een 
verwijzing naar de kinderarts, of voor een ront
genfoto of bloedonderzoek meteen bij de start 
van de episode plaatsvindt, of pas later. Nieuw 
en weI degelijk heel belangrijk zijn overigens 
de gegevens over de medicamenteuze behan
deling bij de start van een episode. 

Conclusie 
Er kan dus niet veer goeds over dit rapport 
gezegd worden; de bezwaren gelden niet aileen 
de steekproef van huisartsen en de repre
sentativiteit van de populatie, maar ook het 
gebruik van de ICPC en de episodeconstructie. 
Er kan met de beschikbare informatie onder 
voorbehoud wei degelijk het een en ander ge
zegd worden over het functioneren van huisart
sen in ons land, over het gebruik van gezond
heidszorgvoorzieningen, en de Nationale Stu
die !evert zeker ook globale indicatoren voor 
de achterliggende morbiditeit. Het grote pro
bleem is echter dat een weloverwogen huisarts
geneeskundig oordeel over de klinische conse
quenties van een en ander in principe niet mo
gelijk is. 

Het is de vraag of deze bezwaren de Rotter
dammers helemaal aangerekend mogen wor
den. Opmerkelijk is in dit verband dat de redac
tiecommissie voor Huisarts en Wetenschap het 
niet tot haar verantwoordelijkheid heeft gere
kend al in een vroeg stadium de betekenis van 
de Nationale Studie kritisch te (doen) bezien. 
De sleutelpublikatie van Bensing et al. terzake 
- Huisarts Wet 1991; 34: 51-61- gaat aan bijna 
aile bovengenoemde problemen voorbij. Ais 
het een redactie met ervaren huisartsen die met 
een groot aantal manuscripten worden gecon
fronteerd, al niet lukt daarin vroegtijdig te voor
zien, dan mag men daarover de Rotterdamse 
auteurs van dit rapport misschien uiteindelijk 
niet te hard vallen. 

H. Lamberts 
I.M. Hofmans-Okkes 

H.J. Brouwer 
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Het meten van de gezondheids
toestand. 1. Aigemene gezondheid 
Konig-Zahn C, Furer JW, Tax B. Assen: Van 
Gorcum, 1993; 152 bladzijden, prijs NLG 
39,50.1SBN 90.232.27565. 

Dit boek is het eerste in een serie van drie over 
het meten van de gezondheidstoestand. Het 
eerste deel behandelt de enkelvoudige vragen 
en de meerschalige vragenlijsten. In het tweede 
deel zullen vragenlijsten op het gebied van 
lichamelijke en sociale gezondheid worden be
schreven, terwijl het meest omvangrijke derde 
deel de vragenlijsten die de psychische gezond
heid vaststellen, beschrijft. 

Dit deel begint met een uitvoerige beschrij
ving van de concepten gezondheid en ziekte 
van Pericles via de WHO-definitie uit 1946 tot 
Dekkers (1992), die constateert dat de termen 
'ziek' en 'gezond'nu ook worden toegepastop 
de samenleving, het klimaat en het bedrijfsle
yen. Eerst wordt het positieve gezondheidsbe
grip beschreven met als conclusie dat posi tieve 
gezondheid en functionele excellentie niet 
meetbaar zijn. Daama wordt het negatieve ge
zondheidsbegrip, gedefinieerd als de afwezig
heid van ziekte, beschreven met behulp van een 
statistisch, een sociologisch, een biologisch en 
een psychologisch gezondheidsbegrip. 

Uitgangspunt is een drietal concepten: de 
lichamelijke gezondheid waartoe onder andere 
lichamelijk functioneren en mobiliteit worden 
gerekend, de psychische gezondheid waaron
der psychisch welbevinden en angst, en de 
socia1e gezondheid waaronder sociaal functio
neren en - tot mijn verbazing - eenzaamheid; 
mijns inziens is eenzaamheid een psychisch 
probleem. Het boek beperkt zich tot vragenlijs
ten met een relatief omvattend gezondheids
concept die gebruikt kunnen worden voor een 
naar leeftijd breed samengestelde groep in de 
open populatie. Achtereenvolgens worden be
sproken de enkelvoudige vragen naar de sub
jectieve inschatting van de Algemene Gezond
heidstoestand, de General Health Perception 
Questionnaire, de COOP/WONCA-kaarten, de 
Duke University Health Profile en het Duke 
Health Profile, de McMaster Health Index 
Questionnaire, de MOS, of SF-20, de Quality 
of Wei being Scale, het Nottingham Health Pro
file en het Sickness Impact Profile. 

In het inleidende hoofdstuk wordt er met 
nadruk op gewezen dat de leeftijd van een 
instrument van belang is, omdat met oude vra
genlijsten vaak veel onderzoek is gedaan, zodat 
er veel over de psychometrische eigenschap
pen bekend is, terwijl het toepassingsgebied 
afgebakend is en eventuele onvolkomenheden 
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en beperkingen duidelijk zijn. De beschreven 
instrumenten zijn over het algemeen echter vri j 
jong, en dat geldt met name voor de gebruikte 
Nederlandse versies. Daarom is het waardevol 
dat veel aandacht is besteed aan recente Neder
landse literatuur waarop de gegevens over de 
vragenlijsten zijn gebaseerd. Van elke vragen
lijst worden achtereenvolgens de doelstelling, 
het concept en de beschrijving besproken, daar
na betrouwbaarheid en validiteit, het gebruik 
van vertaalde en aangepaste versies en de refe
rentiegegevens, waama het geheel met een 
commentaar wordt afgesloten. De besprekin
gen worden gei1Iustreerd met relevante en in
formatieve tabellen. 

Dit is het eerste boek dat dergelijke vragen
lijsten, die meestal afkomstig zijn uit de Ver
enigde Staten, in begrijpelijke Nederlandse ter
men bespreekt. Het benadrukt dat gebruikers 
zich eerst moe ten afvragen met welk doel zij 
een dergelijk instrument willen gebruiken, en 
helpt hen vervolgens, afhankelijk van tijd en 
geld, een keus te maken. Wanneer de keus in 
het voordeel van een van de hier besproken 
instrumenten uitvalt, kan vervolgens de buiten
landse literatuur bestudeerd worden. 

Dit boek is geen kookboek, maar behandelt 
en beschrijft de ingredienten die voor het meten 
van de gezondheidstoestand noodzakelijk zijn. 
De auteurs zijn erin geslaagd de 'state of the art' 
op dit terre in in het Nederlands grondig en toch 
1eesbaar te beschrijven. Gebruikers, zowel 
praktizerende huisartsen als onderzoekers, 
kunnen hier hun voordeel mee doen. 

B. Meyboom-de Jong 

Effectiviteit van alternatieve 
geneeswijzen: een literatuuronderzoek 
Kleijnen f, Ter Riet G, Knipschild P. 
Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg, 
vakgroep Epidemiologie, 1993; 301 
bladzijden, prijs NLG 30,-. Te bestellen bij 
het secretariaat van de vakgroep, mevrouw 
E. eroes, telefoon 043-882.374. 

Dit boek is het eindrapport van een onderzoek 
naar de effectiviteit van altematieve geneeswij
zen. Aangezien inmiddels in diverse tijdschrif
ten over de ve1e onderdelen van het omvangrij
ke project is gepubliceerd, valt het toe te jui
chen dat al deze publikaties zijn gebundeld. 
Allereerst wordt uitvoerig stilgestaan bij de 
methodiek hoe men de effectiviteit van een 
therapie dient te onderzoeken en te beoordelen, 
toegespitst op aspecten als placebo-effecten en 
het vermeend specifieke karakter van onder-

zoek naar de effectiviteit van altematieve ge
neeswijzen. De haken en ogen van literatuur
onderzoek worden vervolgens belicht, met spe
ciale aandacht voor de op criteria gebaseerde 
meta-analyse. In de volgende hoofdstukken 
krijgen acupunctuur, medicinale plantproduk
ten, homeopathie, vitamines in hoge dosis en 
altematieve geneeswijzen bij kanker en multi
ple sclerose uitgebreide aandacht. 

De auteurs geven geen eindoordeel over het 
nut van de altematieve geneeskunde in het 
algemeen. Zij stellen dat het er steeds om gaat 
de effectiviteit van een bepaalde therapie voor 
een bepaalde indicatie te beoordelen. In de 
diverse bijdragen kan men voor de uiteenlopen
de therapieen een conclusie aantreffen die ge
baseerd is op de literatuur die de auteurs uit alle 
hoeken en gaten boven water hebben gehaald. 
Het boek is daardoor uitermate relevant voor de 
dagelijkse praktijk, als men zich een weten
schappelijk verantwoord oordeel wil vormen 
over het nut van een behandeling waar een 
patient om vraagt of waarin men zelf min of 
meer 'gevoelsmatig' iets in ziet. 

De nuchtere toonzetting waarmee de H&W-
1ezer al vertrouwd is geraakt in de artikelen
reeks over acupunctuur uit 1989, kenmerkt ook 
de overige analyses en besprekingen in het 
boek. Behalve voor de relevante inhoudelijke 
informatie die de auteurs gegenereerd hebben, 
verdienen zij lof voor de stimulans die hun 
project nationaal en intemationaal heeft gege
yen aan een methodoiogisch verantwoorde 
vorm van literatuuronderzoek. Zij hebben aan
getoond dat wij uit de ogenschijnlijk ondoor
grondelijke zee van onderzoeksresultaten 
waarmee wij tegenwoordig geconfronteerd 
worden, op gerichte vragen een redelijk bevre
digend antwoord kunnen krijgen zonder nieuw 
empirisch onderzoek, zelfs als het gaat om 
'duistere' onderwerpen. 

Frans J. Meijman 

Smetten op de witte jas 
Van Everdingen ffE. Overveen/Amsterdam: 
Belvedere/Boom, 1993; 415 bladzijden, prijs 
NLG 48,50.1SBN 90-5352-103-8. 

Van Everdingen heeft met vijftig auteurs een 
boek geschreven, dat in vier delen alle aspecten 
van het onderwerp 'fouten die artsen maken' in 
beeld brengt: 
• Oorzaken van fouten: gebrek aan kennis, 

vooroorde1en, zelfoverschatting, fraude, 
stress, slaapgebrek, onhandigheid, onzorg
vuldigheid, nalatigheid en communicatie
stoomissen. 
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BOEKEN 

• De fouten zelf: persoonlijke verslagen van 
arts en over gemaakte fouten en hoe zij hier
mee omgegaan zijn. 

• Preventie van fouten: kwaliteitsbewaking, 
rlSlcomanagement, klachtenprocedures, 
FONA-commissies (thans meldingscom
missies geheten). 

• Normoverschrijdend gedrag. Intieme rela
ties met de farmaceutische industrie of met 
patienten, het toepassen van altematieve ge
neeswijzen en het fenomeen 'pseudo-art
sen'. 

Daar het thema 'fouten' mijn bijlOndere be
langstelling geniet, begon ik enthousiast te le
zen. Gaandeweg nam mijn leeshonger echter af 
en op tweederde van het boek dienden zich 
duidelijk verschijnselen van oververzadiging 
aan. Waar zit dat nu in? 

Een keur van ter zake deskundige auteurs 
komt aan het woord, voomamelijk artsen, maar 
ook een patient, joumalisten, juristen en psy
chologen, die - voorzover beschikbaar - hun 
bijdrage met uitstekende literatuurreferenties 
onderbouwen. De kwaliteit en vorrngeving van 
de bijdragen zijn zeer uiteenlopend; de beste 
delen zijn die, waarin artsen verslag doen van 
hun eigen fouten. Zo beschrijft Smalhout een 
fout die op zijn afdeling gemaakt werd en waar
van zijn medewerkers en hij verslag uitbrach
ten in het Tijdschrift voor Anesthesiologie. 
Daarop volgde een collegiale reactie in de vorrn 
van een ingelOnden brief, die het taboe op 
fouten maken in de geneeskunde zodanig illus
treert, dat de lezer met een beklemd gevoel 
achterblijft. 

Helaas mis ik het gevoel voor humor, dat 
Van Everdingen heeft; de neologismen, de car
toons - hoe goed bedoeld ook, want ik ben het 
geheel met de auteur eens, dat het onderwerp 
zo makkelijk 'loodzwaar' dreigt te worden -
staan me al snel tegen. Van Everdingen heeft 
mijns inziens te veel onder een noemer willen 
brengen. Daardoor ontstaat het effect, dat de 
centrale, boeiende hoofdstukken bedolven ra
ken onder aile franje. Graag lOU ik zien dat Van 
Everdingen deel IV samen met de vrolijke no
ten in een apart boek onderbrengt en de bijdra
gen van de auteurs aan de andere drie delen nog 
eens kritisch toetst aan de doelstelling die hij 
geeft in de Inleiding, 'Een boekje voor het 
bloeden' geheten: artsen te confronteren met 
hun eigen fouten in de hoop dat zij deze her
kennen, erkennen en accepteren, en zo moge
lijk hun gedrag veranderen. Mijn inschatting is, 
dat hij dan een schitterend boek overhoudt, dat 
verplichte kost vorrnt voor aile werkers in de 
gelOndheidszorg. 

J.Schuling 
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Respiratoire infecties in de algemene 
praktijk 
Demedts M, Yernault I-C, red. Leuven, 
Apeldoorn: Garant, 1993; 240 bladzijden, 
prijs NLG 52,95. ISBN 90-5350-221-1. 

Formularium magistrale receptuur Almelo 
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1993; 40 bladzijden. Te bestellen door 
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Dement worden: een kindertijd in beeld 
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1ntro, 1993; 236 hladzijden, prijs NLG 
39,50. ISBN 90-266-6123-1. 

Diagnostiek en behandeling van 
A.D.H.D. kinderen 
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Haem Info, 1993; 136 bladzijden.ISBN 
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38.12.23.078 (Rabobank Geldermalsen; giro 
van de bank 827725) met vermelding van 
eigen naam, adres en 'ADHD.-boek'. 

Ver van mijn bed 
Het Sociaal Psychiatrisch Diensten 
Centrum: van theorie naar praktijk. De 
Ionghe F, Dekker 1. Assen: Van Gorcum, 
1993; X1V+90 bladzijden,prijs NLG 25,-. 
ISBN 90-232-2851-0. 

Beleid en ethiek 
Brom FWA, Van den Bergh BI, Huibers AK, 
red. Uitgave in samenwerking met het 
Centrum voor Bio-ethiek en 
Gezondheidsrecht. Assen: Van Gorcum, 
1993; X+234 bladzijden, prijs NLG 47,50. 
ISBN 90-232-2791-3. 

Ouderdom en seksualiteit 
Musaph H, Hengeveld MW, red. Utrecht: 
Bunge, 1993; 67 bladzijden,prijs NLG 
22,50. ISBN 90-6348-028-8. 

Alcohol en ziekte 
Van de Wiel A, red. Utrecht: Bunge, 1993; 
151 bladzijden,prijs NLG 39,50. ISBN 
90-6348-277-9. 

Toga om de wetenschap 
Ontwikkelingen in het hoger onderwijs in de 
Geneeskunde, Natuurwetenschappen en 

Techniek in Belgie en Nederland 
(/850-1940). PalmLC, Vanpaemel G, Van 
Lunteren FM. Themanummer van het 
tijdschrift Gewina. Rotterdam: Erasmus 
Publishing, 1993; 165 bladzijden,prijs NLG 
19,50. ISBN 90-5235-056-6. 

Obstetrie en gynaecologie 
De voortplanting van de mens. Treffers PE, 
Heintz APM, Keirse MINC, Rolland R, red. 
Utrecht: Bunge, 1993; 795 pagina's,prijs 
NLG 149,50. ISBN 90-6348"*447-7. 

Zakboek keel-, neus-, oorheelkunde 
Van den Broek P, Feenstra L. Leuven: Acco, 
1993; 276 pagina's,prijs NLG 57,50. ISBN 
90-334-2828-8. 

Artrose 
Wouterlood 1M, Van Rijen M. Utrecht: LVG, 
1993; 48 bladzijden. ISBN 90-72225 -22 -8. 
Te bestellen door overmaking van NLG 9,50 
op bankrekening 69.93.64.779 (Crediet- & 
Effectenbank Utrecht, gironummer van de 
bank: 75651) ten name van LVG, Utrecht, 
onder vermelding van 'Artrose'. 

Slaapproblemen 
Starmans K, Van Rijen M. Utrecht: LVG, 
1993; 87 bladzijden.ISBN 90-72225-21-X. 
Te bestellen door overmaking van NLG 
11,50 op bankrekening 69.93.64.779 
(Crediet- & Effectenbank Utrecht, 
gironummer van de bank: 75651) ten name 
van LVG, Utrecht, onder vermelding van 
'Slaapproblemen' . 

Handboek spierziekten 
Poortman YS , red. Baarn: De Fontein, 
1994; 233 hladzijden, prijs NLG 34,50. ISBN 
90-261-0699-8. 

Handleiding neurologisch onderzoek 
Herziene druk. Van Creve I H, Hijdra A. 
Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 1993; 
219 bladzijden, prijs NLG 37,50. ISBN 
90-313-1413-7. 
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Wetenschappelijke 
verantwoording in notenapparaat 

Met ingang van het februarinummer van Huis
arts en Wetenschap zal iedere NHG-Standaard 
gepubliceerd worden met de bijbehorende we
tenschappelijke verantwoording in de vorm 
van eindnoten. Tot op heden was deze uitslui
tend op aanvraag verkrijgbaarvia het NHG-bu
reau. In het boek NHG-Standaarden voor de 
huisarts, dat vorig jaar verscheen, werd de on
derbouwing van de standaarden voor het eerst 
gepresenteerd in een notenapparaat, hetgeen de 
toegankelijkheid en overzichtelijkheid ten goe
de kwam. Iedere ge·interesseerde lezer kon zelf 
nagaan op basis van welke overwegingen en 
welke literatuur gekozen was voor een bepaal
de richtlijn. De reacties op het verschijnen van 
het boek en de daarin opgenomen eindnoten 
waren dermate positief dat de afdeling Stan
daardenontwikkeling het voorstel deed dit mo
del bij aBe standaarden te gaan hanteren. Dit 
voorstel is door het NHG-bestuur overgeno
men en als besluit vastgelegd. 

Vanaf heden zal elke nieuwe NHG-Stan
daard worden voorzien van een notenapparaat. 
De afdeling Standaardenontwikkeling hoopt 
dat publikatie van de noten de huisarts prikkelt 
mee te denken over de richtlijnen zoals die zijn 
vastgelegd in de NHG-Standaarden en staat 
daarom open voor reacties en/ofkritische kant
tekeningen. Voor abonnees op de wetenschap
pelijke verantwoordingen betekent dit dat het 
aparte abonnement komt te vervaBen. Voor de 
NHG-Standaarden Ml tot en met M37 zal de 
'ouderwetse' wetenschappelijke verantwoor
ding beschikbaar blijven. 

F. Meulenberg en S. Thomas, 
afdeling Standaardenontwikkeling 

Oproepen 

Voor de volgende werkgroepen vragen wij ter 
zake deskundige huisartsen danwel gelnteres
seerde collegae, die bereid zijn actief aan de 
ontwikkeling van een NHG-Standaard bij te 
dragen: 

Urolithiasis; 
Chronische-recidiverende Knieklachten; 
Acute Knieklachten; 
Angststoomissen. 

Aanmeldingen op korte termijn bij het NHG
bureau, t.a.v. Frans Meulenberg, coordinator 
van de afdeling Standaardenontwikkeling, 
Postbus 3231, 3502 GE Utrecht; telefoon 030-
881.700. 
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Standaarden 

Gepubliceerd in 1993 
- Varices M30 (januari); 

Randvoorwaarden Verloskunde 
P02 (maart); 
Functiestoornissen van de 
Schildklier M31 (april); 
Zwangerschap en Kraambed M32 
(mei); 
Sinusitis M33 (juli); 
Acute Diarree M34 (augustus); 
Influenza en Influenzavaccinatie 
M35 (september); 
Maagklachten M36 (oktober). 

Gepubliceerd in 1994 
- Constitutioneel Eczeem M37 

(januari); 
- Fluor vaginal is M38 (februari). 

Becommentarieerd 
- Atriumfibrilleren; 
- Psoriasis; 
- Bloedonderzoek bij Klachten van 

algemene Aard; 
- Angina Pectoris; 
- Reumato·ide Arthritis. 

In ontwikkeling 
- Bemoeilijkte Mictie bij oudere 

Mannen; 
- Het rode Dog; 
- Amenorroe; 
- TIA; 
- Incontinentie; 
- Lage-Rugklachten; 
- Depressie; 
- Otitis Externa; 
- Urethritis bij Mannen; 
- Cervicitis en PID; 
- Enuresis bij Kinderen; 
- Decompensatio Cordis; 
- Herpes Genitalis en Condylomata 

Acuminata; 
- Allergische en Hyperreactieve 

Rhinopathie; 
- Voedselallergie bij Zuigelingen; 
- Epicondylitis; 
- Slechthorendheid. 

In voorbereiding 
- Urolithiasis; 
- Chronische-recidiverende 

Knieklachten; 
- Acute knieklachten; 
- Angst- en paniekstoornissen. 

Deskundigheidsbevordering Cara 

In februari verschijnen de deskundigheidsbe
vorderingspakketten 'Cara bij volwassenen ' en 
'Astma bij kinderen' . Deze pakketten zijn ge
produceerd door de Universiteit van Amster
dam en het Nederlands Huisartsen Genoot
schap in het kader van het Stimuleringspro
gramma Gezondheidszorg Onderzoek. De pak
ketten zijn gebaseerd op de NHG-Standaarden 
'Cara bij volwassenen: Diagnostiek', 'Cara bij 
volwassenen: Behandeling' en 'Astma bij kin
deren' . 

Tijdens de bijeenkomst ter gelegenheid van 
de We Studieconferentie Cara voor haio's van 
het Nederlands Astma Fonds op 2 maart a.s. 
zullen de pakketten officieel gepresenteerd 
worden. 

Wanneer een kind herhaaldelijk antibiotica 
heeft gehad wegens langdurig hoesten c.q. een 
bronchitis, overweegt u dan de diagnose astma 
we1eens? Heeft elk kind met piepende ronchi 
astrna? Waaraan moet u aandacht besteden bij 
een vermoeden op astma? Welk aanvullend 
onderzoek is zinvol en wanneer? Wat is de 
plaats van cromoglicinezuur bij de behandeling 
van kinderen met astma? Zijn er reele bezwaren 
tegen inhalatiecorticostero"iden bij kinderen? 
Zijn controle-afspraken bij kinderen met ast
rna, wanneer er geen klachten zijn, een overbo
dige luxe? Wat heeft een kinderarts meer te 
bieden dan uzelf? Deze en andere vragen ko
men aan bod in het pakket 'Astrna bij kinde
ren' . Aan de hand van onder andere veel casuls
tiek en een kennistoets is een gevarieerd pakket 
samengesteld. 

Hoeveel dagen (maanden, jaren) moet een 
volwassene hoesten voordat u de diagnose 
chronische bronchitis mag stellen? Piek
stroommeten: hobbyisme of zinvol medisch 
handelen? Wat betekenen de getallen op de 
uitslag van een longfunctie-onderzoek? Als een 
bekende Cara-patient geen hele zin meer kan 
uitspreken aan detelefoon, kunt u dan nog uw 
spreekuur afmaken? Gebruikt u de volumatic 
bij een patient met een acute emstige dyspnoe? 
Ais een antibioticum bij een exacerbatie van 
chronische bronchitis meestal niet ge"indiceerd 
is, wat dan weI? Moet u de patienten, die al 
sinds jaar en dag theofyllines gebruiken, nu 
gaan overzetten op inhalatiemedicatie? Hoe be
spreekt u het stoppen met roken met uw patient 
en heeft dat zin? Lange-termijnbegeleiding be
tekent ook controle-afspraken, zoals gebruike
lijk bij hypertensiepatienten; wat vindt u daar
van? Deze en andere kwesties worden behan
deld in het pakket 'Cara bij volwassenen' . Ook 
in dit pakket zit een keur aan casulstiek, oefe-
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ningen en toetsen. Daamaast zijn er vaardig
heidstrainingen over de instructie van inhala
tiemedicatie en piekstroommeten; deze zijn 
ook bedoeld voor uw assistente, aan wie u een 
deel van deze taak kunt delegeren. Het Neder
lands Astma Fonds heeft koffers ter beschik
king gesteld met instructiemateriaal voor het 
onderwijs over inhalatiemedicatie. De refera
ten in dit pakket kunt u als zodanig gebruiken; 
de tekst hiervan kan ook dienen als achter
grondinformatie voor de onderwijsgever. 

Beide pakketten kunnen voor diverse groe
pen en doeleinden gebruikt worden: huisart
sengroep, FrO, vaardigheidstraining met assis
tente, praktijkvoeringsaspecten; daarnaast kunt 
u onderdelen van het pakket gebruiken voor 
een programma over Cara bij een grotere groep 
deelnemers. 

De Plaatselijk Coordinator van uw WDH 
heeft de beschikking over de Deskundigheids
bevorderingspakketten 'Astrna bij kinderen' en 
'Cara bij volwassenen' en kan u nader informe
ren over de nascholingsmogelijkheden. Voor 
algemene informatie kunt u contact opnemen 
met het secretariaat van de afdeling Deskundig
heidsbevordering, Elly Bakker of Esther 
Schoffelen, Postbus 3231, 3502 GE Utrecht; 
telefoon 030-881.700. 

Prijsvraag 

De vaste commissie 'Seksuologie in de huis
artspraktijk' is een samenwerkingsverband van 
het Nederlands Huisartsen Genootschap en de 
Nederlandse Vereniging voor Seksuologie. De 
commissie heeft tot doel de bevordering van 
wetenschappelijk onderzoek en studie van de 
seksuologie in de huisartsgeneeskunde, alsme
de het bevorderen van de verspreiding van de 
verkregen resultaten onder de beide beroeps
groepen. 

Er is besloten dat er jaarlijks een prijsvraag 
wordt uitgeschreven voor de beste voordracht 
over een seksuologisch onderwerp uit de huis
artsgeneeskunde. De voordrachten moeten 
worden aangeleverd in de vorm van manuscript 
v66r 1 april a.s. 

Tijdens de NHGIUHI-Referatendag ont
vangt de winnaar of winnares een oorkonde, 
een sculptuur speciaal voor deze prijs ontwor
pen, en een geldbedrag. 

Gegadigden dienen v66r 1 april 1994 hun 
manuscript toe te zenden aan dr. J.P.C. Moors, 
voorzitter, Debussylaan 3, 5242 HH te Rosma
len. Voor nadere informatie kunt u contact op
nemen met dr. Moors, telefoon 04192-13456. 
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Nieuwe stipendiumregeling 

Niet aan universitaire huisartseninstituten ver
bonden huisartsen ervaren vaak een drempel bij 
het opzetten en uitvoeren van onderzoek. Bij de 
start gaat het daarbij vooral om het onderken
nen van de juiste kana1en en het ontsluiten van 
specifieke deskundigheid. Uitgaande van een 
van de centrale taken van het NHG, het stimu
leren van huisartsen om eigen onderzoek op te 
zetten, presenteert het NHG hier nu een stimu
leringsregeling voor. Met behulp van deze re
geling wi! het NHG het voomaamste knelpunt 
aanpakken door in een vroege fase begeleiding 
aan te bieden. Als zodanig wordt de beginnend 
huisarts/onderzoeker daadwerkelijk ondersteu
ning geboden in de vorm van deskundige advi
sering of begeleiding. Deze ondersteuning 
wordt gegeven door teams van de Commissie 
Wetenschappelijk Onderzoek (CWO). De 
nieuwe 'stipendiumregeling' is eind 1993 door 
het NHG-bestuur goedgekeurd. 

Zoals gezegd ligt het accent van de stipen
diumregeling op het stimuleren van de begin
nend huisarts/onderzoeker. Huisartsen die 
(nog) niet zijn 'ondergebracht' bij een univer
sitair huisartseninstituut of een andersoortig 
onderzoeksinstituut wordt, in plaats van een 
financiele bijdrage, steun geboden in de vorm 
van een budget aan CWO-uren, bedoeld om de 
onderzoeker bij te staan in het omwerken van 
een ruw idee tot een uitvoerbaar onderzoeks
voorstel. Ondersteuning wordt geboden door 
een team van twee CWO-Ieden. In totaal be
steedt een team maximaal twee maal25 uur aan 
begeleiding. Begeleidingsuren die niet door de 
CWO kunnen worden gegeven, bijvoorbeeld 
doordat de noodzakelijke expertise ontbreekt, 
kunnen elders worden ingekocht. Dergelijke 
uitgaven vinden plaats binnen het toegekende 
budget. Gemikt wordt op een looptijd van plus
minus 12 maanden. 

De procedure is in hoofdlijnen als voigt. Iedere 
huisarts die een onderzoek wi! opzetten, kan 
contact opnemen met het NHG. Hij vult het 
inschrijfformulier in dat bekeken wordt door de 
CWO-beoordelingscommissie aan de hand van 
criteria als relevantie en uitvoerbaarheid. Het 
advies van de beoordelingscommissie gaat 
naar het NHG-bestuur, dat formeel beslist over 
de toekenning van een stipendium. Bij een 
positief besluit van het bestuur benoemt het 
CWO het begeleidend team. Van dit alles ont
vangt de aanvrager steeds schriftelijk bericht. 
De feitelijke begeleiding gaat vervolgens van 
start. De aanvrager verplicht zich tens10tte aan 
het eind van het onderzoek kort te rapporteren 

over zijn ervaringen met de begeleiding en de 
resultaten van het onderzoek. 

Geinteresseerde huisartsen die meer willen 
weten kunnen contact opnemen met het NHG 
bureau (030-881.700). Frans Meulenberg 
(coordinator Standaardenontwikkeling) en dr. 
Bart Berden (hoofd Wetenschap & Ontwikke
ling/adjunct-directeur) zijn bereid meer infor
matie te verstrekken. Een informatiesetje is via 
hen te verkrijgen. Dit pakket bevat het in
schrijfformulier, de uitgewerkte procedure plus 
het door het bestuur goedgekeurde reglement. 

Dr. Bart Berden 
Frans Meu1enberg 

Geboortenregeling bij 
buitenlanders 

In november verscheen een praktische gids 
voor hulpverlening en voorlichting over de ge
boortenregeling bij Marokkanen en Turken in 
Nederland. Het boekje is uitgegeven door het 
Bureau Voorlichting Gezondheidszorg Buiten
landers en het NISSO in Utrecht. In een aantal 
paragrafen behandelt de brochure de specifieke 
problemen rondom geboortenregeling bij bui
tenlanders in Nederland. De meerwaarde van 
het boekje vormt de handige checklist met de 
top-tien van aandachtspunten, zoals: 
- wat te doen bij taalproblemen? 
- waarop te letten in de communicatie? 

moet en kan inwendig onderzoek worden 
gedaan? 

- hoe ga je om met anticonceptie-advies? 
Dit zijn vragen waarmee iedere huisarts in de 
praktijk te maken krijgt. Vandaar dat het NHG 
graag bereid was medewerking te verlenen aan 
de totstandkoming van de brochure. De bro
chure is praktisch en waardevol, en voor de 
prijs hoeft niemand het te laten: NLG 5,-. Te 
bestellen bij het Bureau Voorlichting Gezond
heidszorg Buitenlanders (030-964.260). Het 
bestelnummer is 800304. 

METOH-adviezen 

De Stichting Medisch-Ethische Toetsing On
derzoek Huisartspraktijken heeft tot doel het 
laten verrichten van beoordelingen - waaronder 
medisch-ethische toetsing - van derde en vierde 
fase patientgebonden onderzoek in huisarts
praktijken. In deze stichting participeren het 
NHG, de LHV en de KNMP. 

In opdracht van de Stichting METOH is het 
volgende geamendeerde onderzoeksprotocol 
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inclusief gewijzigde patienteninfonnatie door 
de Medisch-Ethische Toetsingscommissie van 
het NZi getoetst op de wetenschappelijke deug
delijkheid en de ethische aanvaardbaarheid. Op 
14 december 1993 ontving dit protocol het 
predikaat 'geen bezwaar' . Het gaat om het pro
tocol CR 2417, herziene versie oktober 1993, 
getiteld 'Protocol voor een placebo gecontro
leerde studie naar het effect van nedocromil 
natrium op het verloop van licht tot matig em
stig astma bij patienten in de huisartsenprak
tijk', incl usief patienteninformatie. De auteur is 
H.T. Tan, verbonden aan Fisons Benelux Ope
rations te Leusden. 

Dr. H.J.J.M. Berden, NHG 
Dr. c.P. van Lidth de Jeude, LHV 
Dr. P. de Smet, KNMP 

Commissie Wetenschappelijke 
Aangelegenheden 

De laatste jaren nemen de verzoeken aan huis
artsen om deel te nemen aan wetenschappelijk 
onderzoek geleideJijk toe. De aard van het on
derzoek, het belang voor de patient en de huis
arts(geneeskunde) en de belasting varieren 
sterk. 

Om huisartsen te ondersteunen bij hun keus 
om wei of niet aan onderzoek mee te doen is 
door de District Huisartsen Verenigingen Fries
land, Groningen, Drente en Zwolle-Flevoland 
en de vakgroep Huisartsgeneeskunde van de 
Rijksuniversiteit Groningen de Commissie 
Wetenschappelijke Aangelegenheden (CWA) 
in het leven geroepen. De doelstelling van de 
commissie is onderzoek waarvoor de mede
werking van huisartsen wordt gevraagd in ver
melde districten te beoordelen. Onderzoek 
waarvoor de medewerking van huisartsen in 
Noord-Nederland wordt gevraagd moet door 
deze CWA worden beoordeeld, ook al heeft 
beoordeling elders, bijvoorbeeld door ME
TOH, plaatsgevonden en is daar een positief 
advies gegeven. 

CWA en METOH werken nauw samen. 
Voor zover dit niet door METOH is gedaan 
wordt het onderzoek inhoudelijk beoordeeld 
door de CWA. Verder worden de volgende 
randvoorwaarden beoordeeld: 

is het onderzoek van belang voor patienten 
en huisarts (geneeskunde)? 

- is de vergoeding voor de huisartsen in ver
houding tot de belasting (het vervangend 
consult -tarief staat model)? 

- past het onderzoek op dit moment in deze 
regio? 
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Hoewel de CWA geen medisch-ethische com
missie in strikte zin is, worden ethische aspec
ten wei bij de beoordeling betrokken. Zo nodig 
wordt een onderzoeker verzocht contact op te 
nemen met een medisch-ethische commissie. 

Tijdens de maandelijkse vergadering wordt 
elke aanvraag besproken en wordt besloten 
welk advies aan de huisartsen zal worden ge
geven: een negatief advies, een positief advies 
of onthouding van advies. De laatste mogeJijk
heid wordt gebruikt als het onderzoek inhoude
lijk klopt, maar het belang voor de huisartsge
neeskunde als onvoldoende wordt beoordeeld. 
Soms wordt nadere infonnatie ingewonnen of 
worden voorwaarden aan een positief advies 
verbonden. 

De adviezen worden via het twee-maande
lijkse nascholingsblad Huisartsen Collegae en 
de DHV-informatie verspreid. 

Voorstellen ter beoordeling kunnen worden 
gestuurd naar de secretaris van de CWA, mr. C. 
van Dijk, Directeur DHV Zwolle-Flevoland, 
Bankastraat 35, 8022 PV Zwolle; telefoon: 
038-549.525. Voor nadere infonnatie kunt u 
ook bij mr. van Dijk terecht. 

NOTA BENE 

Statistiek heeft geen bewijskracht. 
Stelling bij: Brand PLP, Kerstjens HAM. Risk 
factors and long-tenn treatment in obstructive 
airways disease [DissertatieJ. Groningen: 
Rijksuniversiteit Groningen, 1993. 

Veel huisartsen oefenen hun praktijk mt III 

groepsverband. Wanneer men uitspraken wil 
doen over praktijken, is het daarom onjuist om 
een aselecte steekproef te trekken van huisart
sen. 
Stelling bij: Van der Wouden JC. Taakopvat
tingsonderzoek bij huisartsen [Dissertatie J. 
Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam, 
1993. 

AGENDA 

Mededelingen voor de Agenda in nummer 4 
(april 1994) moeten op uiterlijk 3 maart in 
het bezit zijn van het redactiesecretariaat. 

April 
26th Ascona Meeting (Ascona, 22-23 april). 
Infonnatie: Foundation of Psychosomatic and 
Social Medicine, CH-6612 Ascona, Zwitser
land. 
Predoctoral Education Conference (Atlanta, 
30 april tim 4 mei). 27th Annual Spring Confe
rence Society of Teachers of Family Medicine. 
Inlichtingen: STFM, PO Box 8729, 8880 Ward 
Parkway, Kansa City, MO 64114, USA. Fax 
09.1.816.8220580. 

Mei 
The use of clinical standards and guidelines 
in general practice (Kopenhagen, 5-8 mei). 
Bijeenkomst European General Practice Re
search Workshop. Inlichtingen: mw. H. Priek, 
vakgroep Huisartsgeneeskunde, Rijksuniversi
teit Limburg, Postbus 616, 6200 MD Maas
tricht; telefoon 043-882319. 
WONCA/SIMG-congres (Estoril, Portugal, 
25-28 mei). Inlichtingen: NHG-bureau, tele
foon 030-881.700. 
Medicine and philosophy: sciences, techno
logies and values (Paris, 30 mei-4 juni). World 
Congress European Society for Philosophy of 
Medicine and Health Care. Inlichtingen: Prof. 
Henk ten Have, postbus 9101,6500 HB Nijme
gen; fax: 080-540.254. 

Augustus 
Health Care Issues in Pluralistic Societies 
(Nijmegen, 8-12 augustus). European Bio
ethics Seminar. Infonnatie: Drs. I.G. van der 
Heide, Vakgroep Ethiek, Filosofie en Geschie
denis van de Geneeskunde, KU Nijmegen, 
Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen; telefoon: 
080-615.320, fax: 080-540.254. 

November 
'De huisarts en zinvol handelen': veel we

ten om weinig te doen (Amsterdam, 25 novem
ber). NHG-congres. Inlichtingen: NHG-bu
reau, telefoon 030-881. 700. 

Medische Informatica Congres (MIC 94) 
(Veldhoven, 25-26 november). Inlichtingen: 
VVAA Congresservice, telefoon 030-474.450; 
fax 030-474.519. 

• betekent: eerste vennelding. 
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