
REFERATEN 

cent. In beide groepen belde 7 procent af. Voor 
de wegblijfpercentages maakte het niet uit of 
patienten een eerste vragenlijst te beantwoor
den hadden gekregen. Er waren tussen 'weg
blijvers' en 'opdagers' geen significante ver
schillen ten aanzien van ernst, duur of beloop 
van de klachten, of invloed van de ziekte op 
dagelijkse activiteiten. Patienten die om de ver
wijzing hadden verzocht, kwamen net lo vaak 
op de afspraak als patienten die dit niet hadden 
gedaan. Patienten met 'urgente' problematiek 
op KNO-gebied hadden een hoger opkomst
percentage: 78 procent, tegen 57 procent bij 
'rninder urgent' en 66 procent bij als 'routine' 
beoordeelde verwijzingen. Een verb and met de 
wachttijd werd alleen voor de KNO-patienten 
gevonden; 'opdagers' wachtten gerniddeld 
16,5 week, 'wegblijvers' 18 weken. 

De auteurs concluderen met de nodige voor
zichtigheid, dat het verwijzen van patienten 
met niet-emstige, self-limiting problematiek in 
dit onderzoek geen belangrijke factor speelde 
bij het niet-verschijnen bij de specialist. 

Robert Vink 

How valuable is feedback of information 
on hospital referral patterns? 
De Marco P, Dain C, Lockwood T, Roland 
M. BMl 1993; 307: 1465-6. 

Sinds 1990 worden verwijzingen door Engelse 
huisartsen centraal geregistreerd en worden de 
huisartsen geYnformeerd over hun verwijzin
gen in vergelijking met die van collega's. In dit 
onderzoek is nagegaan wat huisartsen met deze 
informatie deden. 

Drie huisartsen, deskundig in onderlinge 
toetsing, bezochten 92 praktijken nadat deze de 
informatie over hun verwijspatroon hadden 
ontvangen. De gesprekken met de huisartsen 
hadden tot doel hun visies op het eigen verwijs
patroon te inventariseren. Ook kwam ter sprake 
hoe op een constructieve manier de gegevens 
gebruikt konden worden en in hoeverre deze 
geschikt waren voor onderlinge toetsing. 

Het hoogste verwijscijfer was het viervoudi
ge van het laagste verwijscijfer van deze prak
tijken. De huisartsen waren sceptisch over de 
betrouwbaarheid van de gegevens uit hun eigen 
praktijk en die van hun collega's. In 89 praktij
ken zag men geen reden het verwijsbeleid te 
veranderen. Verklaringen voor de verschillen 
waren er legio: wachtlijsten, specifieke vaar
digheden van huisartsen, uitrusting van de 
praktijk, de druk van de patient. Slechts zelden 
werd het eigen handelen als verklarende factor 
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genoemd. Er bleek weinig belangstelling voor 
onderlinge toetsing. De meeste huisartsen von
den dat er geen verband was tussen het verwijs
cijfer en de kwaliteit van het huisartsgenees
kundig handelen. 

Fran<;ois Schellevis 

Understanding variation in rates of 
referral among general practitioners 
Are inappropriate referrals important and 
would guidelines help to reduce rates? 
Fertig A, Roland M, King H, Moore T. 
BMl 1993; 307: 1467-70. 

Voor dit onderzoek werden gegevens over 521 
verwijzingen van patienten uit 31 huisartsprak
tijken gebruikt. De geconsulteerde specialist 
beoordeelde na het eerste consult in hoeverre 
de verwijzing geYndiceerd was. Op ruim 300 
verwijzingen waren verwijsrichtlijnen van toe
passing die eerder door lokale huisartsen en 
specialisten waren opgesteld. Een onafhanke
lijk arts beoordeelde in hoeverre deze verwij
zingen in overeenstemrning waren met deze 
richtlijnen. Daamaast werden gegevens in het 
onderzoek betrokken van patienten met een 
diagnose waarvoor verwijsrichtlijnen beston
den. De verwijzende huisarts beoordeelde ach
teraf of, bij strikte toepassing van de richtlijnen, 
deze patient verwezen lOU zijn. 

Ongeveer 10 procent van de verwijzingen 
werd door de specialist als niet-geYndiceerd 
beoordeeld; het meest frequent waren dat ver
wijzingen naar de orthopedisch chirurg. Van de 
verwijzingen waarvoor richtlijnen bestonden, 
was ruim 15 procent daarmee niet in overeen
stemming. Op basis van de patientgegevens 
zouden, bij strikte toepassing van de richtlij
nen, 2 van de 22 verwezen patienten niet ver
wezen zijn, en 6 van de 172 niet-verwezen 
patienten wei verwezen zijn. 

De auteurs concluderen dat niet-geYndiceer
de verwijzingen slechts een klein deel van de 
variatie in verwijscijfers tussen huisartspraktij
ken verklaren. 

Fran<;ois Schellevis 

BOEKEN 

Diuretic drug cessation in general 
practice 
Withdrawing diuretic drugs prescribedfor 
ankle oedema. De longe JW. Dissertatie 
Rijksuniversiteit Limburg. Amsterdam: 
Thesis, 1993; 183 pagina's, prijs NLG 35,-. 
ISBN 90-5170-221-3. 

Diuretica worden door bijna 20 procent van aile 
65-plussers gebruikt. Ze staan daarmee num
mer 1 in de top-10 geneesrniddelen, en hoewel 
het relatief veilige rniddelen zijn, kennen ze 
ook bijwerkingen en interacties die een nauw
keurige indicatiestelling en een terughoudend 
voorschri jfgedrag wettigen. 

In een postenquete legde De Jonge aan 200 
huisartsen een casus voor van een adipeuze, 
inactieve 68-jarige vrouw met tweezijdig enke
loedeem zonder aanwijzingen voor hartfalen. 
De aangeschreven huisartsen dienden vragen te 
beantwoorden over de differentiele diagnose en 
therapie. De overgrote meerderheid koos voor 
de diagnose 'oedeem op basis van veneuze 
insufficientie' , maar noemde hartfalen toch als 
overweging. Ongeveer 40 procent van de geen
queteerde huisartsen antwoordde dat men diu
retica zou voorschrijven. Op grond van deze 
gegevens concludeert De Jonge dat het v66rko
men en het risico van hartfalen wordt over
schat, en dat dit een van de factoren is die leidt 
tot het overmatig voorschrijven van diuretica. 

Opzet 
De Jonge veronderstelde dat het mogelijk 
moest zijn om bij een deel van de grote groep 
diuretica gebruikende ouderen dit middel te 
staken zonder nadelige gevolgen voor de pa
tient. Hij koos de veiligste groep, degenen met 
als indicatie enkeloedeem door veneuze insuf
ficientie. Hypertensiepatienten en patienten 
met decompensatio cordis bleven dus buiten 
beschouwing. In een gerandorniseerde klini
sche trial werden de effecten van het stoppen 
van de diuretica onderzocht. 

De eerste twee hoofdstukken beschrijven 
beknopt de geschiedenis, het werkingsmecha
nisme, het indicatiegebied en de bijwerkingen 
van diuretica. Hoofdstuk 3 geeft een overzicht 
van de literatuur over het staken van diuretica 
als onderhoudsmedicatie. In hoofdstuk 4 wordt 
een vragenlijstonderzoek beschreven dat een 
antwoord wi! geven op de vraag hoe vaak huis
artsen diuretica voorschrijven wegens enkeloe
deem zonder cardiale oorzaak. Aan de metho
dologische aspecten die specifiek zijn voor 
'stop-studies', is hoofdstuk 5 gewijd. De 
hoofdstukken 6, 7 en 8 vormen de kern van dit 
proefschrift. Hierin beschrijft de auteur zijn 
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onderzoek naar de prevalentie van diuretic age
bmik en naar de effecten van het staken van 
diuretica bij patienten die deze middelen we
gens enkeloedeem gebmiken. De hoofdstuk
ken 9 en 10 vonnen de discussie en de samen
vatting. 

Stop-trials 
De auteur vond bij zijn literatuuronderzoek 
zeven publikaties die onderzoek beschrijven 
naar de effecten van het staken van vaak lang
durig gebmikte diuretica. Slechts een onder
zoek had in de setting van een huisartspraktijk 
plaatsgevonden, twee waren gerandomiseerde 
klinische trials, en de selectie van de onder
zoekspopulatie was meestal tamelijk ondoor
zichtig. Op grond hiervan concludeert De Jon
ge dat er zeker nog behoefte is aan meer onder
zoek naar de effecten van het staken van diure
tica in de huisartspraktijk. 

Interessant is het korte hoofdstuk 5 waarin 
de auteur een aantal specifieke kenmerken van 
stop-trials ten opzichte van gewone interventie
trials bespreekt. Volgens De Jonge wil men bij 
stop-trials veelal de gelijkwaardigheid van 
twee therapeutische strategieen aantonen. Sta
tistisch is dit lastiger dan het aantonen dat een 
strategie beter is dan een andere; het stelt hoge
re eisen aan de statistische 'power' en vraagt 
daarom grotere aantallen patienten in de trial. 
De recmtering van de patienten, de homogeni
teit van de onderzoekspopulatie, de lengte van 
de follow-up peri ode en de wenselijkheid van 
het gebmik van placebo in stop-studies worden 
in dit kader ook kort besproken. 

Onderzoek 
Vit het onderzoek van De Jonge blijkt dat diu
retica in 55 procent van de gevallen wegens 
hypertensie worden voorgeschreven, in 23 pro
cent van de gevallen wegens decompensatio 
cordis en in 13 procent van de gevallen wegens 
enkeloedeem. De opsporing van diuretic age
bmikers vond plaats in 15 huisartspraktijken 
met gebmikmaking van gecomputeriseerde 
medicatieregistraties van de huisartspraktijk of 
apotheek. Na een veelomvattende selectiepro
cedure bleven er van 1202 diureticagebmiken
de 65-plussers 383 over die diuretica gebmik
ten wegens enkeloedeem zonder cardiale, rena
Ie of hepatogene oorzaak. 

Op grond van gegevens uit de medische 
dossiers, aanvullende infonnatie van de eigen 
huisarts en van de bevindingen bij anamnese en 
onderzoek van de patient werden vervolgens 
nog alle patienten uitgesloten met een te groot 
risico op decompensatio cordis. Ongeveer 30 
procent van de patienten weigerde deelname 
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aan het onderzoek en uiteindelijk konden 63 
patienten deelnemen aan de stop-trial. Na ran
domisatie werden bij 34 van hen de diuretica 
gestaakt; de overige 29 vonnden de controle
groep die dus gewoon doorging met diuretica
gebmik. 

In de follow-up peri ode van zes weken bleek 
dat bij 8 patienten uit de stopgroep de diuretica 
moesten worden hervat, drie keer wegens de
compensatio cordis, een keer wegens hyperten
sie en in vier gevallen omdat de patient dit 
wilde. Na het stoppen ontstonden meer klach
ten, met name kortademigheid. Enkeloedeem, 
dat in dit onderzoek nauwkeurig is gemeten 
met een volumetrische methode, bleek signifi
cant toe te nemen na het stoppen van diuretica. 
De maximale toename werd bereikt drie weken 
na het stoppen; daama leek de omvang weer af 
te nemen. Een toename van subjectieve klach
ten van de patienten over het enkeloedeem kon 
niet duidelijk worden aangetoond. Andere va
riabelen, zoals gewicht, bloeddmk, respiratoire 
peak flow en 'quality of life' -score toonden 
geen significante verschillen tussen de twee 
onderzoeksgroepen. 

Een jaar na het beeindigen van het onder
zoek bleek van de groep 'succesvol gestopten' 
toch tweederde deel weer een diureticum te 
gebmiken. Het blijkt dus bijzonder moeilijk, 
ook in deze streng geselecteerde onderzoeks
populatie, om mensen hun diuretica af te ne
men. 

Vit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat 
het nogal eens veronderstelde misbmik van 
diuretica voor zwakke indicaties, zoals enkel
oedeem door veneuze insufficientie, veel zeld
zamer is dan werd aangenomen. De auteur 
concludeert dat een aanzienlijk deel van de 
chronische diureticagebmikers zonder nadeel 
zou kunnen stoppen. Vanwege het risico op 
decompensatio cordis kan dit aileen maar op 
een veilige wijze als zorgvuldige controles ge
durende de eerste weken plaatsvinden. Hierbij 
is de combinatie van toename van kortademig
heid enerzijds en gewichtof oedeem anderzijds 
een alannsymptoom. In het algemeen is de 
toename van enkeloedeem volgens De Jonge 
slechts een rebound-fenomeen. Het treedt 
vooral op in de eerste weken na het staken en 
het verdwijnt weer na ongeveer 6 weken. 

Lof en kritiek 
Dit proefschrift geeft de resultaten weer van 
een onderzoek dat methodologisch volgens de 
regelen der kunst is uitgevoerd. Waar veel on
derzoekers vaak de verleiding niet kunnen 
weerstaan om een te brede vraagstelling te at
taqueren, heeft De Jonge zijn onderzoekster-

rein heel goed weten te beperken. Het doen van 
stop-studies lijkt aan populariteit te winnen. 
Heel recent zijn bijvoorbeeld ook weer twee 
trials naar de effecten van het stoppen van 
digoxine gepubliceerd in vooraanstaande tijd
schriften als het New England Journal of Me
dicine en het Journal of the American College 
of Cardiology. Stop-studies zijn dan ook een 
originele vonn van effectiviteitsonderzoek 
waaraan echter wei enige methodologische ha
ken en ogen zitten. 

Behalve lof voor dit proefschrift zijn er na
tuurlijk ook enkele punten van kritiek te noe
men. In zijn hoofdstuk over de methodologi
sche problemen die specifiek zijn voor stop
studies, geeft De Jonge weI een erg summier 
resume. Het probleem van het rebound-feno
meen komt hier bijvoorbeeld in het geheel niet 
aan de orde, terwijl dat bij de interpretatie van 
de resultaten van dit onderzoekjuist een grote 
rol speelt. De Jonge trekt uit zijn onderzoeks
resultaten namelijk de conclusie dat het toene
mende enkeloedeem na het staken van diuretica 
een rebound-fenomeen zou zijn. Dit is echter 
niet erg stevig onderbouwd. De korte follow-up 
peri ode van ",6 weken in combinatie met de 
betrekkelijk kleine aantallen patienten laten 
hierover eigenlijk geen harde conclusies toe. 
Wei is duidelijk aangetoond dat het meestal 
gaat om een betrekkelijk kleine toename van 
het enkeloedeem, waarvan de patienten ook 
niet veellast hebben. 

Verder zijn de argumenten die de auteur 
aanvoert om te staande te houden dat stop-stu
dies niet placebo-gecontroleerd en dubbelblind 
hoeven worden uitgevoerd, niet overtuigend. 
Het onderhavige onderzoek heeft een objectie
ve volumemeting als belangrijkste uitkomst, 
maar voor de meer subjectieve, secundaire uit
komsten zoals hervatting, kortademigheid, last 
van dikke enkels, et cetera, is een dubbelblinde 
opzet onontkoombaar. 

Dit proefschrift beschrijft op heldere wijze 
een multicenter, gerandomiseerde, gecontro
leerde trial in de huisartspraktijk. Voorheen 
werd nog wei eens getwijfeld ofzo'n studieop
zet niet te hoog gegrepen was in de huisartsen
setting. De Jonge toont met zijn onderzoek 
duidelijk aan dat het kan en het is te hopen dat 
velen zullen volgen, omdat deze onderzoeks
opzet de enige is waarmee therapieen (en ande
re interventies) op overtuigende wijze geeva
lueerd kunnen worden. 

Voor onderzoekers die een 'clinical trial' in 
de huisartspraktijk doen of willen gaan doen is 
lezing van dit boek beslist aan te bevelen. De 
resultaten van dit proefschrift zijn niet zodanig 
dat het voorschrijfbeleid van diuretic a nu echt 
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op de helling moet. Over het algemeen wordt 
kennelijk rationee1 voorgeschreven. 

E.P. Walma 

New aspects in diagnosis and 
treatment of prostatitis 
De La Rosette JJMCH. Dissertatie. 
Nijmegen: Katholieke Universiteit 
Nijmegen/Benda, 1994; 121 bLadzijden. 
ISBN 90-9006787-6. 

Over de term prostatitis bestaat nog altijd veel 
verwarring. Letterlijk verwijst hij naar een ont
steking, maar met het klinische begrip prosta
titis wordt over het algemeen een verzameling 
klachten en symptomen aangeduid die (moge
lijk) met de prostaat in verb and staan. Het kan 
daarbij gaan om perineale en suprapubische 
pijn, proctalgie, lage-rugpijn, pijn in de testes 
of de liezen, mictiedrang, pijn bij het plassen, 
branderige pijn in de urethra en pijn na de 
ejaculatie. Koorts en malaise kunnen ook voor
komen. 

Deze klinische entiteit is al een eeuw be
kend. Een sinds 25 jaar bestaande en vrij alge
meen geaccepteerde c1assificatie maakt op 
grond van microbiologische diagnostiek van 
urine en prostaatvocht onderscheid tussen acu
te en chronische bacteriele prostatitis, non-bac
teriele prostatitis en prostatodynie. De c1assifi
catie heeft de ontrafeling van het probleem 
echter niet veel dichterbij gebracht. Naar schat
ting ruim tweederde van alle prostatitiden is 
van non-bacteriele aard en tevens chronisch of 
recidiverend. Huisartsen weten dit maar al te 
goed; zij zien regelmatig mannen met hardnek
kige klachten die op prostatitis kunnen wijzen. 
Zij worden daarbij voor aanzienlijke diagnos
tische en therapeutische problemen gesteld. Dit 
geldt natuurlijk ook voor urologen, die na de 
selectie door de huisarts waarschijnlijk de 
moeilijkste gevallen te zien krijgen. Het is niet 
verwonderlijk dat er veel gespeculeerd wordt 
over de mate waarin psychische factoren bij
dragen aan deze moeilijk te benaderen kwaal. 

Dit proefschrift beoogt enige klaarheid in 
deze materie te brengen. De auteur, uroloog, 
heeft verschillende aspecten van de diagnostiek 
en behandeling van prostatitis-syndromen on
derzocht. Het proefschrift bevat zeven eerder 
gepubliceerde artikelen, omlijst met een inlei
ding en conc1usies. De onderzoeken betreffen 
de diagnostiek en therapie zoals toegepast door 
urologen en huisartsen, persoonlijkheidsken
merken van patienten met chronische prostati
tis, de waarde van cytologisch urine-onderzoek 
en van transrectale echografie, en de doeltref-
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fendheid van een alfa-receptorblokker bij non
bacteriele prostatitis en prostatodynie. 

Ondanks het feit dat urologen uitvoerige 
diagnostiek bedrijven, !evert dit nauwelijks 
aanknopingspunten op voor een rationele be
handeling. In een serie van 409 patienten met 
aile soorten prostatitis-syndromen werden in 
s!echts 8 procent van de gevallen meer dan 10 
leukocyten per veld in het urinesediment ge
zien, en in 10 it 20 procent van de gevallen 
positieve bacteriekweken. Niettemin werd 75 
procent van de patienten met antibiotic a behan
deld. Er waren geen verschillen in behandelre
sultaat (25-30 procent genezing, 30 procent 
verbetering) tussen de wei en niet met antibio
tica behandelde groepen. Een tekortkoming 
van deze studie is, dat er niet is gekeken naar 
de eventuele voorspellende waarde van bepaal
de symptomen en naar het verband tussen mi
crobiologische bevindingen en het resultaat 
van behandeling met antibiotica. 

Vergelijking van de ervaringen van urologen 
en huisartsen met de diagnostiek en therapie 
van prostatitits-syndromen liet zien dat patien
ten in de huisartspraktijk ouder zijn en vooral 
klagen over mictieproblemen, terwijl urologen 
wat jongere patienten zien die vooral pijn in 
perineum, penis en scrotum hebben. De dia
gnostiek van huisartsen beperkt zich tot licha
melijk onderzoek en urine-onderzoek. Twee
derde van de huisartsen beschouwt prostatitis 
als een bacteriele infectie, terwijl urologen 
meestal aan een non-bacteriele aandoening 
denken, waarbij volgens hen in veel gevallen 
psychosomatische factoren een rol spelen. Zo
wei urologen als huisartsen behandelen in 75 
procent van de gevallen met een antibiotic urn; 
huisarten geven daarvan aanzienlijk betere re
sultaten op dan urologen. 

Deze studie werd uitgevoerd met vragenlijsten 
en is derhalve beperkt en niet erg betrouwbaar. 
We ktijgen geen zicht op de diagnostische be
vindingen en het verband tussen klachten, be
vindingen en behandeling, en weten dus niet 
waarop huisartsen hun opvattingen over de 
etiologie van prostatitis baseren. Wei geeft deze 
studie enig inzicht in de selectie van patienten 
door huisartsen, en het gevolg daarvan voor de 
populatie die door urologen gezien wordt. 

De gecontroleerde studie naar persoonsken
merken en psychische stoomissen onder pa
tienten met chronische non-bacteriele prostati
tis werd uitgevoerd met behulp van diverse 
gevalideerde instrumenten. Er werden geen 
significante verschillen gevonden met de con
trolegroep (vasectomiepatienten); we1 waren 
onder de patienten met prostatitis iets meer 

mensen met somatisatie en depressie. Dit kan 
echter heel goed een gevolg zijn van de klach
ten, die vaak allanger dan een half jaar aanwe
zig waren. 

Voor huisartsen is verder nog van belang, dat 
met behulp van transrectale echografie non
bacteriele prostatitis niet betrouwbaar kan wor
den gediagnostiseerd. Als deze techniek echter 
wordt verfijnd, blijken verbeteringen mogelijk 
die de negatief voorspellende waarde ten op
zichte van prostatitis ten goede komen. Het is 
echter de vraag wat daarvan het praktisch be
lang is, want wat te doen met patienten die wei 
de klachten hebben, maar niet de echografisch 
bewezen aandoening? 

Samenvattend: dit proefschrift voegt weinig 
toe aan hetgeen tot nog toe bekend was over 
prostatitis. De enige uitzondering daarop is de 
bevinding dat persoonskenmerken en psychi
sche stoomissen geen rollijken te spelen in de 
etiologie van chronische prostatitis. Jammer 
genoeg heeft de auteur geen poging ondemo
men om de klinische relevantie van de c1assifi
catie van prostatitis-syndromen te onderbou
wen met een studie naar het verband tussen 
klachten, diagnostische bevindingen en thera
pie. De belangrijkste boodschap van dit proef
schrift is dat de diagnostische en therapeutische 
ongewisheid met betrekking tot prostatitis-syn
dromen onverminderd blijft bestaan. 

Lode Wigersma 

Respiratory morbidity in early 
childhood and asthma in adolescence 
and young adulthood 
A study from general practice. Kolnaar 
BGM. Dissertatie. Nijmegen: Katholieke 
Universiteit Nijmegen, 1994; 105 pagina's. 
ISBN 90-9006924-0. 

Ben Kolnaar is een van de 25 huisartsen die in 
het kader van het NWO-Stimuleringsprogram
rna Huisartsgeneeskunde is gestart met een pro
motie-onderzoek. Op basis van patienten uit de 
Continue Morbiditeits Registratie (CMR) van 
het Nijmeegs Universitair Huisartsen Instituut 
deed hij onderzoek naar de relatie tussen lucht
wegaandoeningen op vroege kinderleeftijd en 
astma op 10- tot 24-jarige leeftijd. Zijn proef
schrift is het verslag van verschillende deelon
derzoeken rondom dit the rna. 

Het eerste onderzoek heeft betrekking op de 
1140 kinderen geboren tussen 1967 en 1979 die 
ten minste gedurende de eerste vijf levensjaren 
in een van de vier CMR-praktijken stonden 
ingeschreven. In deze eerste vijf levensjaren 
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bleek 95 procent van de kinderen ten minste 
eenmaal met een luchtwegaandoening bij de 
huisarts te zijn geweest. De helft van de kinde
ren was met ten minste zes episoden van lucht
wegaandoeningen bij de huisarts geweest. Jon
gens en kinderen uit een lagere sociale klasse 
werden iets vaker gezien. In de gepresenteerde 
luchtwegaandoeningen bleken twee clusters te 
kunnen worden onderscheiden: enerzijds ast
rna, acute bronchitis en pneumonie, en ander
zijds tonsillitis, otitis media en verkoudheid. 
Kinderen met een aandoening uit een van deze 
clusters, bleken vaker ook met andere aandoe
ningen uit dat cluster te komen. 

Wat is astma? 
Een groot probleem bij onderzoek naar astma 
is het ontbreken van een algemeen geaccepteer
de definitie of 'gouden standaard' voor de dia
gnose astma. Zoals in veel andere onderzoeken 
wordt in dit proefschrift een combinatie ge
bruikt van longfunctiemeting (obstructie en/of 
bronchiale hyperreactiviteit) en klachten zoals 
gescoord op een gestandaardiseerde vragen
lijst. Alvorens deze definitie van astma te ge
bruiken, deed Kolnaar twee onderzoeken naar 
de waarde van deze definitie. 

De lange-terrnijn consistentie van de vra
genlij st werd onderzocht door deze met een 
tussentijd van een jaar tweemaal af te nemen 
bij 246 16-24-jarigen. Uit de eerste afname 
bleek 20 procent van de adolescenten anamnes
tisch astma te hebben. Een jaar later kon deze 
diagnose bij een derde van deze mensen niet 
meer worden bevestigd. Doordat er bij de twee
de meting echter ook weer nieuwe mensen met 
astma werden gevonden, kwam de totale pre
valentie van astmasymptomen bij de tweede 
meting uit op 24 procent van de adolescenten. 
De auteur wijt deze tegenvallende consistentie 
voomamelijk aan het feit dat de antwoorden op 
de vragenlijst een momentopname zijn. 

Kolnaar is zeer te prijzen voor het feit dat hij 
de kwaliteit van zijn meetinstrument zo kritisch 
onder de loep neemt, en niet volstaat met de 
verwijzing naar onderzoek waaruit de vragen
lijst over een kortere periode gemeten weI vol
doende consistent blijkt te zijn. Met deze resul
taten lijkt hij zich echter weI in de vingers te 
snijden; de vragenlijst blijft immers een onmis
baar instrument in de rest van zijn onderzoek. 

Daamaast bleek bij 314 1O-16-jarigen dat 
het invullen van de vragenlijst door de ouders 
waarschijnlijk een forse onderrapportage van 
symptomen tot gevolg heeft. Bij de tweede 
meting een jaar later antwoordden de adoles
centen zelf veel vaker positief op vragen naar 
symptomen. Deze toename was fors groter dan 
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de toe name in de oudere leeftijdgroep, waar de 
vragenlijst beide malen door de adolescent zelf 
was ingevuld. 

Een ander aspect van de definitie van astma 
betreft de relatie tussen symptomen en bron
chiale hyperreactiviteit (BRR) zoals gemeten 
met een histaminedrempel (PC20). BRR bleek 
slechts in geringe mate gerelateerd te zijn aan 
het hebben van respiratoire symptomen. De 
helft van de mensen met astma-symptomen 
bleek hyperreactief te zijn. Omgekeerd had 70 
procent van de mensen met BRR geen enkel 
symptoom van astma. De voorspellende waar
de van symptomen voor het vertonen van BRR 
bleek dan ook laag te zijn. 

De klinische relevantie van symptoomloze 
hyperreactiviteit (en van respiratoire sympto
men zonder BRR) is nog niet duidelijk. Aan
sluitend bij intemationale consensus hanteert 
Kolnaar in zijn proefschrift verder dan ook de 
combinatie van symptomen en BRR (of ob
structie) als definitie van astma. Relaas is deze 
relatie tussen BRR en symptomen mogelijk 
ook beinvloed door de beperkte consistentie 
van de vragenlijst. Niet wordt beschreven of de 
mensen die op beide opeenvolgende vragen
lijsten aangeven astmasymptomen te hebben, 
vaker hyperreactief zijn dan mensen die beide 
malen aangeven nergens last van te hebben. 

Een relatie tussen luchtwegaandoeningen op 
de kinderleeftijd en astma op latere leeftijd 
werd aileen gevonden voor astma en acute 
bronchitis: kinderen die vroeger vanwege een 
van deze twee aandoeningen bij de dokter wa
ren geweest, hadden een iets grotere kans op 
astma op 10- tot 24-jarige leeftijd. In tegenstel
ling tot wat andere onderzoekers gevonden 
hebben, vertonen bovenste-Iuchtweginfecties 
op de kinderleeftijd deze relatie niet. Een ver
klaring voor dit verschil wordt niet gegeven. 

Onderdiagnostiek 
Ret onderzoeksmateriaal bood Kolnaar tevens 
de gelegenheid het fenomeen 'onderdiagnos
tiek' te bestuderen door na te gaan hoeveel van 
de mensen die bij het onderzoek aan de definitie 
van astrna voldoen, ook als zodanig bekend 
waren bij de huisarts. Afhankelijk van de geko
zen definitie van astma, bleek 30-50 procent 
van de patienten met astma bij de huisarts be
kend te zijn (geweest). Van de niet-herkende 
gevallen was 30 procent de laatste vijfjaar niet 
met enige respiratoire klacht bij de huisarts 
geweest. Mogelijk dat een gebrekkige symp
toom-herkenning aan de kant van de patient bij 
deze groep een rol speelt. Bij de mensen die wei 
met klachten bij de huisarts zijn geweest, speeJt 

volgens de auteur mogelijk een verkeerde in
terpretatie van de klachten door de huisarts een 
rol. 

Een door Kolnaar slechts zijdelings aange
stipt punt is dat hij deze patienten niet heeft 
onderzocht op het moment dat ze met klachten 
bij de huisarts waren. Of er inderdaad sprake is 
geweest van een verkeerde interpretatie door de 
huisarts, of dat onze kennis over astma (zoals 
onder meer verwoord in de NRG-standaard) 
zelf te kort schiet, blijft vooralsnog een open 
vraag. 

Ret proefschrift besluit met een onderzoek 
bij mensen die volgens een histamine-provoca
tietest hyperreactief zijn, maar geen respiratoi
re symptomen zeggen te hebben. Wetenschap
pelijk erg interessant en warm aanbevolen, 
maar voor praktizerende huisartsen wellicht 
wat ver van het bed. 

Kolnaar heeft met deze onderzoeken welhaast 
spreekwoordelijk monnikenwerk verricht. Als 
wetenschappelijke proeve is dit proefschrift 
zeer geslaagd. Wellicht hierdoor roept het ook 
weer vele vragen op, zij het dat deze deels 
impliciet blijven. Niet aileen blijken wij nog 
steeds niet te weten hoe astma te definieren, 
ook de praktische consequenties van een 
screeningsdiagnose astma zijn nog lang niet 
duidelijk. Ret proefschrift heeft dan ook weinig 
resultaten opgeleverd die direct in de praktijk 
toepasbaar zijn. 

Roewel er de laatste jaren een hele reeks 
Cara-proefschriften uit de eerste (en tweede) 
lijn in Nederland is verschenen, is er dus nog 
steeds veel werk aan de winkel. 

F.W. Dekker 

A diagnostic decision support system 
for general practice 
Van Herk EH. Dissertatie. Rotterdam: 
Erasmus Universiteit Rotterdam, 1994: 203 
pagina's. 

Door het enthousiasme voor wat een computer 
kan, is er in relatief korte tijd een verbazende 
hoeveelheid programmatuur voor deze machi
ne ontwikkeld. Vanuit datzelfde enthousiasme 
zijn er door software-makers van medische ori
gine pogingen gedaan om artsen - en zo moge
lijk ook leken - te helpen bij het diagnostisch 
proces. Ret ligt voor de hand om zowel het 
geheugen als het combinatievermogen van de 
computer te benutten om gebruikers systema
tisch op mogelijkheden te wijzen, die zij zelf 
niet zozeer paraat hadden. 

De aanvankelijk vrij algemeen hoge ver-
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wachtingen van dergelijke 'expert systems' 
zijn inmiddels wat gedaald. Er zijn veel syste
men ontwikkeld, die in de praktijk toch niet het 
gebruik kregen dat de ontwerpers ervan hadden 
verwacht. Van Herk wijt dit enerzijds aan te 
weinig inbreng van gebruikers bij de ontwik
keling van de programma's, hetgeen onder an
dere leidt tot te weinig gebruikersvriendelijk
heid. Anderzijds schrijft hij het mislukken toe 
aan het chaotische nosologische systeem, en 
het onvolledige begrip van de processen die 
plaatsvinden bij menselijke besluitvorming. 
Hij meent dat het diagnostisch systeem sterk 
verbeterd kan worden. De huidige deductieve 
werkwijze wordt gekenmerkt door het stell en 
van hypothesen in een vroeg stadium, waarna 
getracht wordt deze te bevestigen ofte verwer
pen. Dit kan gemakkelijk leiden tot dwaalwe
gen. Beter zou het zijn om inductiefte werken. 
Hierbij worden de overeenkomsten tussen pa
tienten zoveel mogelijk gedefinieerd in termen 
van gemakkelijk vast te stellen kenmerken. 
Daarbij zou meer moeten worden gelet op de 
klinische presentatie dan op de veronderstelde 
onderliggende oorzaken. Op basis van het ver
gelijken van de symptomen en verschijnselen 
met vooraf gedefinieerde patronen, die 'ziekte' 
worden genoemd, kan de patient dan meer be
trouwbaar geclassificeerd worden. 

Computergestuurde besluitvorming 
Om dit te bereiken is een programma ontwik
keld, het DDSS, dat een aantal nieuwe kenmer
ken heeft. Er hoeft niet meer bij getypt te wor
den: bijna alles werkt via het selecteren van 
termen door deze 'aan te klikken' met de muis. 

In de fase van het informatieverzamelen 
kunnen keuzen worden gemaakt uit voorgepro
grammeerde menu's met anamnestische ter
men en symptomen. Deze menu's zijn geor
dend in een boomstructuur. Daardoor kan van 
algemeen naar specifiek gewerkt worden. Zo 
kan 'hoest' als zodanig worden aangegeven, 
maar men kan ook een tak verder gaan door het 
karakter en/of de ernst van de hoest aan te 
geven. Na deze fase, die meteen dient voor de 
verslaglegging, kan de gebruiker op verzoek 
een lijst voorgeschoteld krijgen met mogeJijke 
diagnosen. Deze lijst kan gebruikt worden bij 
het stellen van de definitieve diagnose. 

In het onderzoeksgedeelte werden 99 con
sulten geanalyseerd die al eerder dienst deden 
bij het onderzoek van Ridderikhof Deze con
sulten werden gedaan door 20 arts en, van wie 
12 huisartsen. Zeven van hen hadden meer dan 
15 jaar ervaring. 

De gemiddelde tijd, benodigd per consult, 
bleek 17,9 minuut te bedragen. De snelheid 
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nam toe, naarmate de ervaring met het systeem 
vorderde. In totaal43 procent van de consulten 
eindigde met een geheel juiste diagnose. Vele 
waren bijna correct - hoe veel wordt niet ver
meld - maar ervaren artsen deden het niet beter 
dan onervarenen. Ervaren artsen reageerden 
weI anders. Velen van hen voelden zich ge
stoord door het systeem. Zij werkten eerst de 
anamnese af en legden de gegevens pas achter
af vast. 

Opvallend was, dat vijf verschillende dok
ters symptomen registreerden, die ze noch ge
vraagd, noch van de patient gehoord hadden. 
Zo fabriceerden zij hun eigen bewijs voor de 
diagnose die zij in hun hoofd hadden. Dit ge
beurde niet met opzet, maar het demonstreerde 
fraai, hoezeer de deductieve diagnostische me
thode de arts kan verleiden tot het waamemen 
van zaken die er niet zijn. 

Feilen diagnostiek 
In feite beschrijft dit proefschrift slechts een 
dee I van de werkzaamheden van de promoven
dus. De ontwikkeling van het programma en 
alles wat ermee samenhangt, moet minstens zo 
veel energie gekost hebben. Daamaast een dis
sertatie schrijven met nieuwe kennis over het 
diagnostische proces is een niet geringe presta
tie. 

Binnen dit totaal is het onderzoeksgedeelte 
wat mager. Met dit onderzoek is zeker niet 
bewezen dat het diagnostiseren in de dagelijkse 
praktijk met dit programma beter kan. Daar
voor is het aantal consulten te klein en de 
training van de onderzochten te kort. Het heeft 
echter weI een aantal feilen van de diagnostiek, 
glashelder blootgelegd. 

De Nederlandse huisarts verheugt zich inter
nationaal gezien in een tamelijk ruime consult
tijd. Maar met gemiddeld 18 minuten voor 
uitsluitend het diagnostisch gedeelte, lijkt dit 
programma op deze wijze voor de huisartsprak
tijk even onbruikbaar als voorgaande 'expert
systemen'. lets dergelijks geldt voor het ver
slagleggingsaspect. Er ontstaat een fraai beeld 
van het consult. Er ontstaat echter ook een 
gigantische berg data wanneer deze gegevens 
van aile arts-patient contacten over tientallen 
jaren beschikbaar blijven. Een Daten Friedhof? 
Vooralsnog is beoordeling van de relevantie 
van gegevens nog mensenwerk, ook al kan er 
het een en ander gedaan worden aan zoeksyste
men en wisstructuren. 

Het is de vraag of artsen op expertsystemen 
zitten te wachten. De kloof tussen ontwerpers 
en gebruikers is diep. Op de vraag: 'Ik zou het 
advies van de computer accepteren wanneer 

bewezen was dat het iets beter kon dan ik', 
antwoordde een aantal deelnemende artsen re
soluut negatief. De auteur verbaast zich hier
over, maar komt niet verder dan de opmerking 
dat hij dat een irrationele attitude ten opzichte 
van de machine vindt. Tot op zekere hoogte 
heeft hij gelijk, maar de gelijkenis met het oude 
vrouwtje dat helemaal niet naar de overkant 
gebracht wil worden, dringt zich op ... 

Wout Meyboom 
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