
Hypertensie, reumatoïde artritis, psoriasis, 
probleemgericht aanvraagformulier 

NHG-Standaard Hypertensie 

Sinds het verschijnen van de NHG-Standaard 
Hypertensie1 zijn enkele jaren verlopen en in 
het internationale hypertensiecircuit heeft de 
tijd niet stilgestaan. De vraag is of de standaard 
aangepast moet worden aan de laatste ontwik
kelingen. 

Het advies in de standaard luidt, de diagnose 
hypertensie pas te stellen, indien meermalen 
een verhoogde bloeddruk gemeten is. Hoewel 
in de verantwoording wel melding gemaakt 
wordt van de schijnbaar verhoogde bloeddruk 
door het wittejas-effect, wordt hierop in de 
standaard zelf niet geattendeerd. Daarmee 
wordt voorbijgegaan aan het feit dat- zowel bij 
specialisten als bij huisartsen in 20 procent 
van de gevallen waarin op het spreekuur een 
verhoogde bloeddmk gevonden wordt, sprake 
is van een wittejas-effect.2 3 

Een eventueel wittejas-effect kan niet wor
den ondervangen door herhaalde metingen te 
doen, doordat juist herhaald spreekuurbezoek 
conditionnerend kan werken.3 4 Het probleem 
kan ten dele worden ondervangen door de prak
tijkassistente of een verpleegkundige te laten 
meten. 5 Het wittejas-effect kan echter het meest 
trefzeker worden ontdekt door continue ambu
lante registratie, met zelfmeting als 'second 
best'. Door zijn ervaringen te baseren op 
spreekuurbloeddrukken - zoals in de alom ge
refereerde interventie-onderzoeken wordt ge
daan - wordt het effect van de behandeling 
verdund, aangezien zo een niet onaanzienlijk 
deel van de populatie ten onrechte medicamen
teus wordt behandeld. Nu de apparatuur voor 
ambulante registratie voorlopig nog buiten het 
bereik van de huisarts ligt, is thuismeting de 
aangewezen methode.6 7 Idealiter zou de diag
nose hypertensie in de huisartsenpraktijk pas 
moeten worden gesteld, als deze door thuisme
ting is bevestigd. 

Met betrekking tot de behandeling adviseert 
de standaard bètablokkers en diuretica als eer
ste keus, en om ACE-remmers en calciumanta
gonisten slechts bij uitzondering te gebruiken. 
Dit pleidooi is eveneens gebaseerd op de uit
komsten van interventie-onderzoek waaruit 
naar voren is gekomen dat de sterfte aan CVA's 
en in mindere mate aan cardiale oorzaken met 
de klassieke middelen temggedrongen kan 
worden. Daarom lijkt dit een logisch uitgangs
punt. Het werkingsmechanisme van bètablok
kers en diuretica is evenwel niet zonder meer 
duidelijk. 8 Dit noopt tot bescheidenheid. Naast 
de uitkomsten van trials, vormen pathofysiolo
gie en comorbiditeit evenzeer uitgangspunten 
voor het therapiebeleid. 8 De bloeddmkregula-
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tie verloopt anders, naarmate de duur van het 
ziekteproces en de leeftijd van betrokkenen 
toenemen (schema van Messerli). Bovendien is 
er bij hypertensie vaak sprake van comorbidi
teit; in dit opzicht bieden ACE-remmers en 
calciumantagonisten nieuwe perspectieven. 
Hoewel er over dit onderwerp in internationaal 
verband nog steeds controversen bestaan, is 
toch de meest gehoorde mening dat de nieuwe
re middelen een gelijkwaardige plaats bij de 
behandeling verdienen.9 Het lijkt niet zo realis
tisch te wachten op langdurige studies die deze 
opvatting bevestigen. 10 

Overigens blijkt uit ouder marktonderzoek 
dat de Nederlandse huisarts aan de ACE-rem
mers en calciumantagonisten al een vaste plaats 
in zijn therapeutisch arsenaal heeft toebe
deeld.11 

Dr. J.H.A. Dambrink, huisarts 
Lid Werkgroep Fysiologie en Pathofysiologie 
van de Circulatie, AMC, Amsterdam 
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Naschrift 
De diagnose hypertensie wordt volgens de 
NHG-Standaard Hypertensie pas gesteld als 
voldoende metingen zijn gedaan.1 Bij diastoli
sche waarden tussen 95 en 104 mm Hg moet in 
ten minste vijf consulten tweemaal gemeten 
worden met een tussenpoos van enkele minu
ten. Voor hogere dmkken zijn ten minste drie 
consulten nodig. 

De werkgroep is zich bij het vaststellen van 
deze procedure bewust geweest van het pro
bleem van de 'witte-jashypertensie' en heeft 
juist daarom gekozen voor een groot aantal 
metingen. In de verantwoording bij de stan
daard staat dat er in principe vier methoden zijn 
om een meer representatieve indruk van de 
bloeddmk te krijgen. Meting door de assistente, 
zelfmeting door de patiënt, meting met behulp 
van een automatische meter en ambulante re
gistratie. De vraag of een van deze vier meet
methoden superieur is als voorspeller voor het 
ontstaan van hart- en vaatschade, is gewettigd 
maar zal op logistieke gronden wel nooit kun
nen worden beantwoord.2 

Tot nu toe zijn alle onderzoeken naar de 
lange-termijn gevolgen van hypertensie voor 
hart en vaten, evenals alle trials naar de effecten 
van medicamenteuze behandeling, gebaseerd 
op de diagnose hypertensie, gesteld op basis 
van metingen door artsen. Hierop zijn dan ook 
de richtlijnen van de standaard geënt. Strategie
keuzen op basis van ambulante meting of zelf
meting zijn een schot in het duister. 

Het tweede bezwaar van Dambrink richt 
zich op de medicamenteuze therapie. Het is 
waar dat het werkingsmechanisme van diureti
ca en bètablokkers niet zonder meer duidelijk 
is. Het is echter wel zeker dat bloeddmkverla
ging met deze middelen de morbiditeit en mor
taliteit van met name cerebrovasculaire aan
doeningen verlaagt. ACE-remmers en calciu
mantagonisten verlagen weliswaar de bloed
dmk evenzeer, maar of zij op lange termijn ook 
de morbiditeit en mortaliteit aan CVA's reduce
ren, is op dit moment onbekend. Op basis van 
deze gegevens is het voorkeursbeleid van de 
standaard tot stand gekomen. 

Dambrink stelt verder, geheel conform de 
standaard, dat comorbiditeit eveneens mee
weegt bij de keuze van het antihypertensivum 
en in deze zin pleit ook de standaard voor een 
specifiek op de patiënt toegesneden therapie 
(het maatpak van Dambrink). Wanneer Dam
brink echter stelt dat pathofysiologie ook een 
uitgangspunt is bij het therapiebeleid, is dit ons 
inziens een onjuist standpunt. Het kan niet zo 
zijn dat het beleid bepaald wordt door theoreti
sche overwegingen, hoe fraai en overtuigend 
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deze ook klinken. Het beleid moet primair ge
baseerd zijn op harde bewijzen, blijkend uit 
klinisch onderzoek. Pas als therapie met de 
middelen van eerste keus gecontraïndiceerd of 
door bijwerkingen niet mogelijk is, komen 
middelen die welliswaar de bloeddruk verlagen 
maar waarvan het effect op lange termijn onbe
kend is, in aanmerking. Dat is in de praktijk 
zelden het geval. 

Vermelding van marktonderzoek als argu
ment voor de therapiekeuze is ons inziens on
wetenschappelijk en niet aanvaardbaar. 

J.J. van Binsbergen 
J.R. van der Laan 
S. Thomas 
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Reumatoïde artritis 

De Nederlandse Vereniging van Reumatologen 
heeft moeite met de NHG-Standaard Reumato
ïde Artritis. 1

• 

Ten eerste hebben wij bezwaar tegen de 
gevolgde procedure. Het is ons bekend dat de 
werkgroep het standpunt 'voor en door huisart
sen' hanteert bij de ontwikkeling van standaar
den. Wij menen echter dat 'voor patiënten door 
hulpverleners' een beter uitgangspunt zou zijn, 
en dat samenwerking tijdens de ontwikkeling 
van deze standaarden wenselijk is. In deze me
ning werden wij gesterkt door uitspraken in de 
gespreksronde met het ministerie van WVC 
1992 (In gesprek, hoofdstuk 3): 'Betrokken
heid van specialisten bij de ontwikkeling van 
huisartsgeneeskundige standaarden is totnog
toe op individuele basis. Nog maar heel recent 
begint hier enige verandering in te komen' en 
door de Commissie Modernisering Curatieve 
Zorg eind 1993 (Gedeelde zorg betere zorg, pp. 
30-31): 'De samenwerking kan worden verbe
terd door huisartsen en specialisten standaar
den te laten ontwikkelen rond bepaalde patiën
ten groepen. Bij diverse projecten is gebleken 
dat de kwaliteit van de zorg hierdoor wordt 
vergroot en dat huisartsen en specialisten beter 
weten wat zij van elkaar mogen verwachten'. 
In februari 1994 hebben wij het NHG aangebo
den gezamenlijk een standaard reumatoïde ar-
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tritis te ontwikkelen. Wij zijn daarom teleurge
steld dat de werkgroep niet is ingegaan op dat 
aanbod. 

Ten tweede hebben wij grote moeite met de 
inhoud van de standaard. Zonder uitgebreid in 
te gaan op details, willen wij slechts een be
langrijk voorbeeld geven. Prednison wordt op 
een ongenuanceerde wijze aanbevolen als eer
stelijns middel bij de behandeling. Sinds de 
eerste complicaties na de introductie van corti
costeroïden in 1948 voor de behandeling van 
reumatoïde artritis, zijn de nadelen van een 
dergelijke benadering algemeen bekend. Daar
enboven wordt de behandeling als louter symp
tomatisch aangemerkt onder de opmerkelijke 
toevoeging dat 'haast' niet geboden is. Dit gaat 
voorbij aan een benadering waarbij het totale 
functioneren van de patiënt en diens levens
kwaliteit centraal worden gesteld, en aan de 
huidige daarop gerichte therapeutische moge
lijkheden. 

Met de samenstellers van deze standaard 
heeft de NVR inmiddels een constructief ge
sprek gehad. In aanvulling daarop zullen wij 
onze, op wetenschappelijk onderzoek geba
seerde inzichten ten aanzien van diagnostiek 
van gewrichtsklachten en de therapeutische be
nadering van reumatoïde artritis in het bijzon
der op enigerlei wijze genuanceerd met de col
legae huisartsen bespreken. Wij vertrouwen 
erop dat de door de NVR gekozen benadering, 
ondanks het verschijnen van deze NHG-stan
daard, de op vele plaatsen in Nederland aanwe
zige goede samenwerking tussen huisarts en 
reumatoloog zal worden gestimuleerd, in het 
belang van de reumapatiënt. 

Namens de Nederlandse Vereniging van 
Reumatologen, 
Prof. Dr. Sj. van der Linden, voorzitter 
Dr. M.A.F.J. van de Laar, secretaris 
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Naschrift 
De kritiek van de Nederlandse Vereniging van 
Reumatologen op de NHG-Standaard Reuma
toïde Artritis richt zich zowel op de bij de 
totstandkoming gevolgde procedure als op de 
inhoud. 

Hoewel ook wij graag zouden zien dat huis-

artsen en specialisten het samen eens worden 
over de wijze waarop aandoeningen gediag
nostiseerd en behandeld moeten worden, ach
ten wij de tijd daarvoor nog onvoldoende rijp. 
Huisartsen hebben de inhoud van hun vak nog 
onvoldoende geëxpliciteerd om specialisten 
gelijkwaardig tegenspel te kunnen bieden, 
huisartsen en specialisten hebben te maken met 
verschillende patiëntenpopulaties, die vaak een 
verschillend beleid noodzakelijk maken, en 
specialisten worden in hun vrijheid van oor
deelsvorming nog te veel gehinderd door de 
afhankelijkheid van het verrichtingensysteem. 

Aanwijzingen daarvoor zijn te vinden de 
door Van der Linden & Van de Laar genoemde 
rapporten. Zo wordt in het rapport 'Gedeelde 
zorg: betere zorg' het citaat over de gezamen
lijke standaarden ontwikkeling opgevoerd in de 
paragraaf 'Ondersteuning vanuit specialisti
sche zorg' (bedoeld wordt 'ondersteuning van 
de huisarts') en valt in 'In gesprek' onder ande
re te lezen dat de betrokkenheid en inzet van de 
verschillende beroepsbeoefenaren bij de zorg 
vooral die van het eigen vakgebied betreft, 
waarbij men meestal niet over de grenzen van 
het eigen vakgebied heenkijkt. Een en ander 
leidt ertoe dat de kern van de specialistische 
kritiek op willekeurig welke standaard luidt dat 
huisartsen te nonchalant met de kwaal in kwes
tie omspringen, en dat meer specialistische 
hulp noodzakelijk is. Het royale aanbod om 
gezamenlijk een standaard te ontwikkelen, 
wordt iets minder royaal als het wordt gebruikt 
om een standaard die min of meer af is, op te 
houden. Het 'voor en door huisartsen' staat 
geenszins in tegenspraak met 'voor patiënten 
door hulpverleners'. 

Ten aanzien van het gebruik van prednisolon 
is de standaard ons inziens genuanceerd en 
terughoudend, daar het gebruik van een lage 
dosering alleen ter overbrugging van een perio
de met heftige pijnklachten wordt aanbevolen. 
De opmerking dat haast niet geboden is, heeft 
betrekking op het feit dat niet is aangetoond dat 
vroegtijdige medicamenteuze therapie latere 
problemen voorkomt, en kan niet opgevat wor
den als een teken van gebrek aan aandacht voor 
de levenskwaliteit van de patiënt. 

Tot slot verheugen wij ons op het feit dat de 
Nederlandse Vereniging van Reumatologen 
besprekingen met huisartsen wil entameren. 
Onduidelijk daarbij is de suggestie dat de Ver
eniging over wetenschappelijke informatie be
schikt die niet bij de standaard is betrokken. 
Waarom werd deze in het bovenstaande 'inge
zonden' niet vermeld? De standaard beschrijft 
wat huisartsen de patiënt te bieden hebben. We 
hopen dat de Vereniging van Reumatologen 
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spoedig op eenzelfde gezaghebbende manier 
beschrijft wat de reumatoloog te bieden heeft. 

Afdeling Standaardenontwikkeling NHG 
Tj. Wiersma 
Dr. S.Thomas 
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NGH-Standaard Psoriasis 

Opnieuw wil ik een opmerking maken bij de 
NGH-Standaard Psoriasis. 1 2 Gesteld werd in 
het naschrift dat het risico op lokale ernstige 
bijwerkingen van steroïden bij twee- tot drie
maal-daagse toepassing gedurende 6 tot 8 we
ken te verwaarlozen is. 3 Verder werd gesteld 
dat er nog te weinig bekend zou zijn over de 
lange-termijn effecten van calcipotriol. 

Ramsay et al. berichtten in een recente pu
blikatie over een 12 maanden durende follow
up bij 163 patiënten met psoriasis. De patiënten 
werden tweemaal daags behandeld met calci
potriol. De behandeling werd beëindigd op 
wens van de patiënt en hervat bij recidief van 
de huidafwijkingen. Tijdens deze behandeling 
traden bij 20 procent van de patiënten ver
schijnselen van huidafwijkingen op. De veilig
heidsparameters met betrekking tot het calci
ummetabolisme bleven onveranderd. De ver
betering van de huidafwijkingen was maximaal 
na 8 weken. Deze verbetering werd behouden 
in het patiëntencollectief. Er was geen teken 
van een 'rebound' .4 

Naar aanleiding van deze publikatie zou ik 
opnieuw het standpunt naar voren willen bren
gen dat calcipotriol als eerste keus bij de behan
deling van psoriasis dient te worden be
schouwd. 

Prof. dr. P.C.M. van de Kerkhof 
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Naschrift 
Van de Kerkhof pleit opnieuw voor calcipotriol 
als middel van eerste keus bij de behandeling 
van psoriasis. Hij onderbouwt dit met een on
derzoek van Ramsay et al. bij 161 patiënten die 
eerder behandeld waren met calcipotriol en die 
daarbij geen ernstige bijwerkingen hadden on
dervonden. Een kwart van de populatie viel uit. 
Onvoldoende effect en lokale bijwerkingen 
waren daarvoor de voornaamste redenen. Daar
naast werden nog 24 anderen uitgesloten van 
de eindbeoordeling, onder andere omdat ze de 
maximale totale dosering overschreden had
den. Over de effectiviteit van calcipotriol valt, 
gezien de slechte kwaliteit van de studie (open 
studie, geen intention to treat-benadering, hoge 
uitval), niets te zeggen. Systemische bijwerkin
gen werden niet gemeld. Lokale bijwerkingen 
traden bij een kwart van de patiënten op. 

Bij herziening van de standaard zal de plaats 
van calcipotriol ongetwijfeld opnieuw ter dis
cussie staan. Het door Van de Kerkhof aange
dragen onderzoek voegt echter geen weten
schappelijke onderbouwing toe aan deze dis
cussie. Er is geen reden om de richtlijnen van 
de standaard nu te herzien. 

R. Geijer 
J.W. Ek 

Probleemgericht 
aanvraagformulier 

Smithuis et al. stellen dat door een verminde
ring van het aantal bepalingen per aanvraag een 
aanzienlijke besparing bereikt kan worden. 1 

Hoewel wij met de auteurs van mening zijn dat 
het aanvragen van overbodige bepalingen moet 
worden bestreden, maken wij bezwaar tegen dit 
soort berekeningen. Door de hoge mate van 
automatisering en mechanisering in het labora
torium zijn de marginale kosten - de kosten per 
extra aangevraagde bepaling- gering, namelijk 
weinig hoger dan de gebruikte reagentia. Dit 
betekent dat, wanneer eenmaal de kosten voor 
bloedafname, administrative verwerking en 
'handling' gemaakt zijn, het aanvragen van een 
bepaling meer of minder slechts een geringe 
invloed op de kosten heeft. Bij de berekening 
wordt er volstrekt ten onrechte van uitgegaan 
dat de besparingen gelijk zijn aan de tarieven 
voor de niet-uitgevoerde bepalingen. 

Als voorbeeld nemen we de alkalisch-fosfa
tasebepaling, waarbij dankzij spaarzaam aan
vraaggedrag een besparing van circa 300 x 8 
(tarief VII punten) x NLG 1,50 = NLG 3600 
per 1000 patiënten mogelijk zou zijn De wer-

kelijke besparing bedraagt echter slechts 300 x 
circa NLG 0,40 =NLG 120 per 1000 patiënten. 

In ons laboratorium zou een toename van het 
aantal patiënten met 10.000 per jaar een uitbrei
ding van de personeelsformatie met 1.5 fte 
noodzakelijk maken, niet bij het analytisch per
soneel maar bij het personeel dat belast is met 
bloedafname en administratie. Besparingen 
worden dus vooral verkregen door verminde
ring van het aantal ingezonden patiënten en in 
veel mindere mate door vermindering van het 
aantal bepalingen per patiënt. Om dit te berei
ken dient veel aandacht geschonken te worden 
aan standaardontwikkeling, nascholing en 
feedback. Van de invoering van een probleem
gericht aanvraagformulier mag in dit opzicht 
niet te veel verwacht worden. 

Stichting Artsenlaboratorium Haarlem 
G.J.H. Haan 
J.M. van Alphen-Jager 
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Naschrift 
De beide inzenders wijzen er terecht op, dat een 
bepaling minder in een bloedmonster niet ge
paard behoeft te gaan met een kostenverlaging 
overeenkomende met de COTG-tariefkosten 
voor die bepaling, hoewel dit voor een bepaling 
met hoge reagenskosten zoals de Rhadiatop of 
RAST-testen duidelijk anders ligt. Wij zijn ons 
daar wel van bewust geweest, maar hebben 
besloten voor onze berekening het gangbare 
rekentarief te hanteren en af te zien van de 
discussie over vaste en vaiiabele kosten. 

Het eigenlijke doel van ons onderzoek is 
overigens geweest te laten zien dat het aan
vraaggedrag van artsen gemakkelijk kan wor
den gestuurd, zodat obsolete tests gemakkelijk 
kunnen worden vervangen door meer eigen
tijdse bepalingen. De betekenis van probleem
georiënteerde aanvraagformulieren zal daarom 
groot zijn, totdat ze misschien worden opge
volgd door expertsystemen. 

Tot slot zij nog vermeld dat het Nederlands 
Huisartsen Genootschap, de Nederlandse Ver
eniging voor Klinische Chemie en de Samen
werkende Artsenlaboratoria in Nederland ge
zamenlijk zullen werken aan een sturend, pro
bleemgeoriënteerd aanvraagformulier voor la
boratoriumonderzoek voor huisartsen. 

Dr. L.O.M.J. Smithuis 
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