
Behandeling giardiasis en 
amoebiasis 

In de NHG-Standaard Acute Diarree wordt 
voor de behandeling van giardiasis aangeraden 
metronidazol 3 dd 250 mg gedurende 7 dagen 
voor te schrijven, terwijl voor de behandeling 
van invasieve amoebiasis wordt verwezen naar 
de microbioloog voor een advies. 1 

De genoemde voor giardiasis genoemde do
sering is (te) laag en de kuur is (te) lang, wat 
leidt tot veel klachten van misselijkheid en 
braken. Met name kinderen verdragen deze 
kuur slecht. Tinidazol is ten minste even effec
tief en leidt tot minder klachten. Eenmalig 2 g 
(voor volwassenen) is meestal afdoende en 
wordt goed verdragen. Goed vergelijkend on
derzoek is schaars. In Bangladesh bleek een
malig 2 g tinidazol superieur aan een eenmalige 
dosis van 2 g metronidazol gedurende 3 dagen. 2 

Onderzoek van gespreide lage doses metro
nidazol (of tinidazol), gedurende een aantal 
dagen, vergeleken met één enkele hoge dose
ring gedurende één dag tot enkele dagen is mij 
niet bekend. Wel wordt ons geregeld gevraagd 
of er metronidazolresistentie bestaat, omdat bo
vengenoemde kuur met lage dosering geduren
de 7 dagen niet effectief was. 

Het komt mij voor dat in een volgende editie 
van de standaard een advies over behandeling 
van amoebiasis gegeven kan worden. Niet-in
vasieve amoebiasis ('cystendragerschap', geen 
amoebendysenterie wel cysten van E. histoly
tica in de ontlasting) kan worden behandeld 
met diloxanide furoaat 3x500 mg daags gedu
rende 10 dagen of clioquinol 3x250 mg daags 
gedurende 10 dagen. Invasieve amoebiasis 
(amoebendysenterie, amoebenabces) wordt 
behandeld met tinidazol of metronidazol; voor 
emetine is geen plaats meer. 

Vergelijkend onderzoek van deze middelen, 
voor deze indicatie in verschillende doseringen 
en duur van behandeling, is weer schaars. In de 
tropen bestaat al enkele tientallen jaren goede 
ervaring met eenmaal daagse hoge dosering 
tinidazol of metronidazol. Tinidazol wordt ge
geven in een dosering van lx daags 2 g, gedu
rende 5 dagen, metronidazol traditioneel 3x750 
mg gedurende 5 dagen; eenmaal daags 2 g 
gedurende 5 dagen is echter ook mogelijk en 
effectief. Hierna dient dan een kuur met diloxa
nide of clioquinol te volgen. 
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Pessarium 

Met genoegen heb ik het pleidooi van Vlaan
deren voor een eerherstel voor het pessarium 
gelezen. 1 Met name de tip om patiënten te leren 
om het pessarium zelf in en uit te nemen om 
zodoende lokale complicaties te voorkomen, 
sprak mij erg aan. In 1983 deed ik in dit tijd
schrift verslag van een onderzoek in mijn prak
tijk naar de ervaringen van pessariumgebruik
sters. Een klein percentage van de populatie 
patiënten met een prolaps blijkt problemen te 
hebben bij het dragen van een pessarium, door 
toename van afscheiding, door het ontstaan van 
ulcera of door een dusdanige anatomie van de 
vagina dat het niet lukt om een pesssarium te 
plaatsen.2 

Voor de toegenomen afscheiding zoek ik 
vaak de oplossing in frequentere spreekuurcon
tacten om het pessaiium schoon te maken. In 
andere gevallen leer ik vrouwen om het pessa
ruim zelf te verwisselen, maar ik maak daarbij 
vaak gebruik van een kubuspessarium. Het is 
mijn ervaring dat de drempel voor patiënten om 
een normaal rond pessarium in te brengen hoog 
is. Het kubuspessarium is een grote dobbel
steen van zacht, rubberachtig materiaal. Alle 
zijden van de kubus zijn hol, waardoor er aan 
alle zijden goed contact met de wanden van de 
schede is. Aan de kubus is een draadje verbon
den, waardoor de patiënte bij het uithalen niet 
met haar vingers in de schede behoeft te komen. 
Het inbrengen en uithalen van de kubus ver
loopt dan ook niet veel anders dan bij een 
tampon. De kubus is in drie maten verkrijgbaar. 
Iedere ochtend wordt de kubus ingebracht. 's 
Avonds wordt de kubus weer verwijderd. De 
kubus wordt goed schoongemaakt, gepoederd 
met talkpoeder en droog bewaard. Het verdient 
aanbeveling om patiënten eens per half jaar te 
zien om de schede te inspecteren. Na een paar 
jaar wordt de kubus door een nieuwe vervan
gen. 
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Cardiopulmonale 
reanimatie 
Ondanks de verdiensten van het artikel van 
Berden, 1 menen wij dat er enkele onjuistheden 
in voorkomen en dat enkele kanttekeningen op 
zijn plaats zijn. 
1 In het mtikel wordt bij de diagnostiek uitge
gaan van het ABC-schema (airway-breathing
circulation).1 Wij zijn van mening dat uitge
gaan moet worden van het CAB-schema. Dit 
houdt in dat men na het vaststellen van de diepe 
bewusteloosheid eerst en vooral nagaat of er 
circulatie is in de vorm van pulsaties aan de 
arteria carotis. Bij afwezigheid van pulsaties 
stelt men een circulatiestilstand vast en kan 
onmiddellijk gestart worden met reanimatie
handelingen. Uitzonderingen zijn kinderen en 
drenkelingen. Dit standpunt wordt gedeeld 
door de Nederlandse Reanimatie Raad. 2 

2 Bij de uitvoering van de 'interposed abdomi
nal counterpulsation' staat dat bij deze techniek 
gelijktijdig druk wordt uitgeoefend op sternum 
en buik. Dit is onjuist: tijdens de relaxatiefase 
van de hartmassage wordt druk uitgeoefend op 
de buik om een betere (veneuze) vulling van de 
thorax te bewerkstelligen.3 Overigens is niet 
aangetoond dat de resultaten van deze techniek 
de reanimatie verbeteren; zij dient dan ook niet 
te worden gepropageerd. 
3 Bij de ballon-maskerbeademing wordt ge
wezen op de problemen van de fixatie van het 
masker op het gelaat en het ontbreken van 
vaardigheid bij huisartsen. De fixatie op het 
gelaat is echter niet het grote probleem voor een 
niet-getrainde hulpverlener, maar veel meer de 
techniek om met de fixatie op het gelaat tege
lijkertijd de onderkaak naar voren te brengen 
en daarmee een vrije luchtweg te creëren. Deze 
techniek is alleen goed uitvoerbaar, indien twee 
getrainde hulpverleners deze beademing uit
voeren, waarbij de ene het masker met twee 
handen fixeert op het gelaat en tegelijkertijd de 
onderkaak naar voren brengt, terwijl de andere 
de ballon bedient. Daarmee is ook duidelijk dat 
de ballon-maskerbeademing weinig geschikt 
voor huisarts is. 
4 Een inademingsvolume dat juist de thorax 
zichtbaar omhoog laat komen, is voldoende.4 

Dit volume komt overeen met circa 0,8 1. Van 
groot belang is de inademingsdruk niet hoger 
te laten zijn dan 20 cm H20 teneinde maagsin
sufflatie te voorkomen. Men kan dit bereiken 
door langzaam in te blazen met een inspiratie
tijd van 1,5 tot 2 seconden. 
S Verder wordt gesproken over het gebruik 
van Guedel- of Mayo-tubes 'in geval niet voor 
een masker wordt gekozen'. Afgezien van het 
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advies, dat ons niet geheel duidelijk is, tekenen 
wij bezwaar aan tegen de daaropvolgende sug
gestie dat deze tubes het achteruit zakken van 
de tong zouden voorkomen en daarmee een 
vrije luchtweg zouden garanderen. Dit is on
juist.5 De functie van deze tubes beperkt zich 
tot het openhouden van de mondholte bij mas
kerbeademing en maakt het uitzuigen gemak
kelijker. Zij zijn echter niet in staat het achter
uitzakken van de tong te beletten. en kunnen de 
'head tilt-chin lift' -manoeuvre of de stabiele 
zijligging niet vervangen! Alleen de endotra
cheale intubatie kan onder alle omstandighe
den een vrije luchtweg garanderen. 
6 Bij 'Medicamenten' wordt atropine vermeld 
als essentieel bij specialistische reanimatiehan
delingen. Van atropine is echter nooit aange
toond dat toediening bij een circulatiestilstand 
enige zin heeft. Wel is toediening bij ritmes
toornissen in de zin van bradycardieën, zoals 
de schrijver meldt, zinvol. Van adrenaline 
meldt de schrijver 'dat het de centrale en peri
fere vaatweerstand vermeerdert en daarmee de 
coronaire en cerebrale perfusie bevoordeelt.' 
Tijdens een circulatiestilstand geeft adrenaline 
echter geen vasoconstrictie van coronaire arte
rieën. Niet geheel duidelijk is wat daarom met 
'centrale weerstand' wordt bedoeld. 
7 In zijn inleiding roept Berden de vraag op in 
hoeverre 'dergelijke programma's (lees onder 
andere reanimatiecursussen van de VVAA) 
goed aansluiten op de specifieke situatie buiten 
het ziekenhuis'. Ons inziens zijn echter de ken
nis en vaardigheden ten behoeve van de ele
mentaire reanimatie binnen en buiten het zie
kenhuis geheel en al dezelfde. Slechts voor de 
specialistische reanimatie zijn er duidelijke 
verschillen. Het is met name de laatste jaren dat 
de Reanimatiecursus van de VVAA zich ook 
voor de specialistische reanimatie richt op de 
situatie buiten het ziekenhuis. Voor de elemen
taire reanimatie is momenteel een inleidende 
cursus van deze commissie in ontwikkeling ten 
behoeve van de perifere Werkgroepen Deskun
digheidsbevordering Huisartsen. 
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Naschrift 

1 De mijns inziens beperkt relevante discussie 
over de diagnostische volgorde ABC of CAB 
is in het verleden alleen in Nederland gevoerd. 
Bij de keuze voor het ABC-schema heb ik mij 
geconformeerd aan de alom erkende en ook 
door u aangehaalde Amerikaanse standaarden. 1 

2 Terecht merkt u op dat de buikholte bij de 
JAC-techniek tijdens de 'CPR-systole' wordt 
ingedrukt. Veel belangrijker is mijn constate
ring aan het eind van de desbetreffende alinea 
dat 'het gebruik van nieuwe technieken moet 
worden afgeraden'. 
3 Het adequaat fixeren van een beademings
masker is lastig en vraagt om ervaring [ref. ! , 
p.2200]. Dat daarbij het naar voren brengen van 
de onderkaak lastig is, beaam ik, zeker wanneer 
deze techniek moet worden gecombineerd met 
uitwendige hartmassage. 
4 Anders dan u stelt, spreekt de door u aange
haalde referentie van 0,8 tot 1,2 liter (zoals 
vermeld in mijn artikel) [ref.l, p.2187]. Overi
gens betwijfel ik of het niet overschrijden van 
een beademingsdruk van 20 cm water een toe
voeging is met enige praktische waarde. 
5 De Mayo-tubes worden gebruikt om het te
rugzakken van de tong zoveel mogelijk te voor
komen, waarbij bijvoorbeeld een verkeerde 
maat tot een onvoldoende effect kan leiden.2•3 

6 Het artikel beoogt een overzicht te geven 
zonder daarbij in detail te treden. De opmerking 
over atropine vraagt echter om een gedetail
leerde reactie. Atropine hoort bij de rij van 
essentiële middelen bij een arrest [ref. l, 
p.2220]. Atropine kan onder meer van nut zijn 
bij een exitblock van de sinusknoop of een 
sinusarrest.4 5 Net als een extreme bradycardie 
is dit in de extramurale situatie niet of moeilijk 
te onderscheiden van het arrest in strikte zin. 
Ook met een door de ambulancehulpverlening 
gebruikte ECG-recorder is dit vaak moeilijk. 
Graag beaam ik dat adrenaline tijdens een arrest 
geen coronaire vasoconstrictie veroorzaakt. De 
'centrale weerstand' staat dan ook voorde long
vaatweerstand. 
7 Ik ben stellig van mening dat een reanimatie 

buiten het ziekenhuis wezenlijk anders is als 
een reanimatie in het ziekenhuis. De beschik
baarheid van voldoende ondersteuning, assis
tentie, materiaal en voorzieningen maakt de 
situatie in het ziekenhuis anders dan in het huis 
van de patiënt of op straat. De inhoud van de 
reanimatiecursus voor de huisarts dient hierop 
te worden afgestemd. 

In 1988 vonden wij een beperkte primaire 
(dat wil zeggen essentiële) reanimatievaardig
heid van de huisarts. 6 Samen met de geringe 
incidentie, waardoor vaardigheid met name 
moet worden opgedaan door oefening, leidt dat 
tot de aanbeveling om het accent te leggen op 
het trainen van veel huisartsen op het gebied 
van de primaire reanimatievaardigheid in 
plaats van het trainen van een klein aantal huis
artsen in de specialistische reanimatie. Door het 
accent zo te leggen is er de meeste winst te 
behalen, zeker als hierbij de kennis en kunde 
van de ambulancehulpverlening wordt betrok
ken. Daarbij is overigens niet gezegd dat de 
uitgebreide cursus van uw vereniging minder
waardig zou zijn. 
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