
Doodswens

Ik vind da t Vall Du ijn een stap te ver is (mee)ge
gaa n bij zijn hulp verlenin g aan een patient met
een evidente doodswens zond er een somati
sche en/of psychiatrische diagnose die een ter
minaal of uitzichtloos lijden inhield .' Waar het
mij om gaat is de afbakening van grenzen in de
zorgverlening en de begeleiding van patienten .
Ik wil commentaar geven op de antwoorden
van Vall Duijn op de eerste twee vragen in het
artikel, omdat deze antwoorden mijns inziens
laten zien hoe medisch probl eem een niet-rne
disch probl eem kan worden.

De eerste vraag van Vall Duijn - is praten
over aile mogelij ke zelfdodingsmethoden ge
oorloofd, inclusief attent maken op zelfhulp
boeken voor zelfdoding? - lOU ik ook met ja
hebben beantw oord. Het is goed voorstelbaar
dat voor sommige mensen hun leven emotio
neel en inhoudelijk geen waarde meer heeft.
Een psychiatrisch consult om een depre ssie in
engere zin uit te sluiten, is belangrijk in een
dergelijk e situatie. In deze casus bleek een de
pressie echter geen rol te spelen. De vraag is
vervo lgens of de huisar ts ook de taak heeft een
(deel)oplossing te bieden voor de.doodswens
van een patient met een sociaIe reden om niet
verder te willen leven. Ik vind van niet. Een
soc iale reden om het leven te willen beeindi 
gen, is een persoonlijke keuze waa r ik me als
huisarts niet verantwoordelij k voor voel. Ik
voel me wei verantw oordel ijk voo r het waarom
van deze keus. Ik vind rnijn taak aIs huisarts
min of meer beeindigd, als ik gee n somatische
en/of psych iatrische diagnose heb kunnen stel
len die uitzicht loos Iijden inhoudt, terwijI de
doodswens van de patient persisteert . In de
casus van Vall Duij n wordt een niet-medisch
probleem medisch gemaakt.

De tweede vraag - mag slaaptabIetten voor
schrijve n weI als het voor slapeloosheid is,
maar niet als het voor zelfdoding bedoeld is? 
lOU ik dan ook met nee beantwoorden. In deze
speci fieke casus vind ik een recept uitschrij ven
een oneigenlijk gebruik van en door de dokter.
Een patient met een somatische en/of psychiat 
rische diagnose die uitzichtloos Iijden inhoudt,
lOU ik in het kader van zijn doodswens - eut
hanasic - wei pillen voorschrijven. In de be
schreven cas us gaat het echter om hulp bij
zelfdoding - strafbaa r - in een zeer dubi euze
situatie . Waarom Vall Duijn is ingegaan op de
doodswen s van deze man met een niet-medisch
probleern , is mij niet duidelij k. De beschreven
casus is naar mijn idee een voor beeld van het
hellend vlak dat in de discu ssie over euthanasic
en hulp bij zelfdoding vaak wordt genoemd.
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Overigens zaI de persoonlijk e invulling van het
stellen van grenze n in de hulp verlening altijd
disc ussie opleveren. GeIukkig maar.

W. Kuyck,
huisarts in opleiding

Van Duijn NP. Hulpverlening voor wie dood wil,
of hulp bij zelfdoding? Een casus. Huisarts Wet
1996 ; 39: 616-8.

Naschrift

Kuyck 's reactie is wat mij betreft midden in de
roos . Het al of niet voo rschrijve n van slaapta
bletten is precies de stap geweest waar ik ook
achteraf de meeste moeite mee had. De vraag
is echter of het argument van Kuyck past. Hij
onde rscheidt medisch van niet-medisch. Per
soo nlijk leg ik de gre ns van mijn yak anders,
namelijk tot daar waar ik beroepsmatig zinvol
kan handelen . Dit kunnen dus zogenaamde
niet-med ische problemen zijn, zoa ls prob le
men met het leven, opvoe dingsproblemen of
gemange ld worden in een bureaucratic. De in
terventies zijn dan respectievelijk steun, advies
en het inzetten van je invloed als notabele.
Geen van deze drie problemen is medisch te
noemen als ze niet tot psychische stoornissen
leiden. Toch ben ik hier in actief als ik denk
patienten van dienst te kunnen zijn zonder
kerntaken te verwaarlozen.

In de cas us ging het om een probleem met
het leven waarin niemand anders voor de man
kon zorgen. Ik meende tot de grens te moeten
gaa n, namelijk gewone slaaptabletten voor
schrijv en die hij ook anderszins had kunnen
krijgen , bijvoorbceld door tegen mij te liegen.
Kuyck 's standpunt is misschien beter, maar de
vraag blijft : naar welke norm gemeten? Er is
gee n beste oplossing in het grijze gebied aan de
rand van ons yak. Er zijn slechts standpunten.
Kuyck verwoordt dit heel goed.

N.P. van Duijn

Nascholing

Tijd ens het NHG-congres 1995 stelde collega
Thomas voor om nascholing voor huisartsen te
laten plaatsvinden zonder een specialist als
consulent. Er zijn echter rninimaal drie voorde
len van de aanwezigheid van een consulent
specialist bij een nascho lingsbijeenkomst. Ten
eerste maakt onbekend vaak onbemind.Tijdens
een nascholingsbijeenkomst leren de aanwezi
gen elkaars gezichten kennen en bovendien

elkaars ziens- en denkwijzen . Er kan een wis
selwerking, waarbij men vee l van elkaar kan
Jeren. Ten tweede schept de aanwez igheid van
de specialist de mogelijkheid om problemen
tussen de eerste en tweed e lijn te signaleren en
eve ntuee l op te lossen . Ten derde kan de spe
cialist de huisartsen prikkelen zich af te vragen
ofeve ntuele uitspraken ex cathed ra wei zo hard
zijn. Hierdoor komt de nadruk te liggen op
'e vidence based medicine' en worden zowel de
huisartsen als de consulent uitgedaagd niet te
blijven hang en in 'experience based medicine' .

Een van onze ervaringen in de huisartsen
kring KatwijkIR ijnsburgNalkenburg ZH kan
deze voorde len illustreren. Onze nascholings
avo nd over acne werd bijgewoond door de
dermatoloog naar wie de meeste aanwezigen
regelmatig patienten verweze n. Het was voo r
iedereen prettig nu (weer) eens het gez icht te
zien dat hoorde bij de stem aan de telefoon; dit
maakte contact in het vervol g gemakkelijker.
Tijdens de avond werd onder andere uitgebreid
ingegaan op de ervarin gen van de consulent en
enkele huisartsen met het voorschrijven van
isotret inone per os. Door deze gedac htenwisse
ling namen enkele huisartsen zich voor hun
beleid te wijzigen, hetgeen anders zeker niet
lOU zijn gebeurd. Verder ontstond naar aanlei
ding van de door de NHG-Standaard Acne
uitgesproken voorkeur voor tetracyclin e boven
minocycline een discussie. Volgens de stan
daard lOU de superioriteit van minocycline ze
ker niet zijn aangetoond . Toen de consulent
erop wees dat dit inmiddels echt weI zo was ,
werd afgesproken dat een van de leden van de
nascholing scommi ssie navraag lOU doen bij
het NHG en dat de consulent met ove rtuigende
wetenschappeJijke artikelen lOU komen .

De afdeling standaar denontwikke ling deel
de ons desgevraagd mee dat er sinds het uitko
men van de NHG-standaard gee n nieuwe ont
wikkelingen op dit punt waren geweest, of het
moest zij n dat uit Groot-Brittannie enkele
slechte berichten over minoc ycline waren ge 
komen . De consulent zond ons een kopie van
een paragraaf uit een Duits leerboek over acne ,
waarin te lezen was dat minocycline een betere
penetratie had in weefsel en talg. In gecontro
leerde onderzoeken was evenweI - zo stond in
dezelfde paragraaf - na dr ie en zes maanden
gee n verschil in 'A kneeffloresze nzen' te be
merken tussen de twee tetracyclinen. De para
graaf eindigde met de opmerking dat de voor
keur van de Duitse derm atologen - ondanks de
hogere prijs - uitging naar minocycline wegens
het gebruikersgemak en de betere resorptie . In
de volgende nascholing sbijeenkomst werd ge
concludeerd dat tetracycline het voordeel heeft
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van een grotere veiligheid en een lage re prijs,
tegenover het voordeel van minocycl ine van
een gro ter gebruike rsgemak (qua dosering).

Samenvattend kunnen we stellen da t de aan
wez igheid van een spec ialist-consulent bij na
scholings bijeenko ms ten zeker posit ief kan
werken , indie n er gelijkwa ardigheid bestaat
tussen specialist en huisartsen, en indien de
huisarts-voorzitter zich gesteund wee t door een
wetensch appclijk onderbouwd hui sart sgenees
kundi g standpunt.

H.J . van Duijn

Naschrift

De react ie van Van Duijn illus tree rt twee pun
ten. Ten eerste mijn stellingname dat nascho
ling doo r specialisten rondom een NHG- stan
daard ailee n effec tief kan zijn, als de aanwezige
huisart sen zich kri tiek op de standaard niet
klakkeloos laten aanleunen. Ten twee de het feit
dat de staf van de afde ling Standaardenontwik
keling van het NHG altijd bereid is tot hulp aan
huisartsen die dit type kriti ek moeilijk kunn en
pareren . Er is in die zin in de loop der jaren een
ware helpdesk ontstaan .

In het voorbe eld bestond de verlee nde hulp
vooma melijk uit verw ijzing naar een eerdere
mededelin g in Huisarts en Wetenschap ove r
onverwac hte, zee r emstige , maar ove rige ns
zeldza me bijwerk ingen van min ocyclin e .' Als
de vraag later was binn eng ekom en, zouden we
ook nog hebb en kunnen verwijzen naar het
nieuw e farm aco therapieboe k van het NHG .2•3

In de inleiding daarvan worde n de weeg facto 
ren beschreven die het NHG geb ruikt om een
keus te maken tusse n genees middelen met
voor- en nadelen van een verschille nd gewicht,
analoog aan het voo rbee ld ove r tetracycl ine en
minocycl ine van Van Duijn. De conclusie van
zijn huisar tsengroep zou dan wellicht niet zijn
geweest dat beide voo r- en nadelen heb ben en
dat de keuze dus 'vrij' is, dat de voorkeur
uitgaat naar tetracycline.

Siep Thomas
Afdeling Standaardenontwi kke ling NHG

Van der Laan JR. Frappez toujours: exit minocy
cline. Huisarts Wet 1996: 39; 157.

2 RosmalenCFH,ThomasS,eta\. Farmacotherapie
voor de huisarts. Achtergronden. Houten: Bohn
Stafleu Van Loghum, 1996.

3 RosmalenCFH,ThomasS,et al, Farmacotherapie
voor de huisarts. Zakboekje. Houten: Bohn Sta
fleu Van Loghum, 1996 .
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Aneurysma aortae
abdominale

Op 3 januari 1996 promoveerde de
Rotterdamse huisarts Ber Pleumeeker s aan
de Erasmus Univer site it Rotterdam op het
proefschrift 'C lin ical epide miology of
ane urysms of the abdo minal ao rta'. 1

Promotores waren de hoogleraren
dr. D .E . Grobbee en dr. E. va n de r Does;
copro motor was dr. A.W. Hoes. De
recen sent is hu isart s te Kerkrade en
un iver sit air docent te M aastri ch t.

Naar schatting wordt de gemidde lde huisarts
ccn a twee maal per jaar geco nfro ntee rd met
een aneurys ma van de abdominale aorta (hie r
verder ' aneurysma' te nocmen). Het klinisch
bee ld variee rt van een asymptomatische toe
valsbevinding bij lichamelijk onderzoek of
echografie van de boven buik tot een dram a
tisch spoedgeval met vaak fata le atloop. Van
wege de lage morbiditeit en mortaliteit van een
electicve operatie van het nog asymptomati
sche aneurys ma wordt al enige jaren discussie
gevoerd over screening .

De trou we lezer van het Nederlands Tijd
schrift voor Geneeskunde zal het niet ontgaan
zijn dat het Rotterdamse ERGO -onderzoek 
een prospectief cohortonderzoek naa r gezond
heidsstoom issen bij oudere rr' - de laatste tijd
vele vrucht en afwerpt. Het onderzoek van
Pleumeekers was eenvan de onderde len van dit
bevolkingsond erzoek . De centrale vraagstel
ling van dit onderzoek was drieled ig:
- hoe vaa k komt het aneu rysma voo r bij oude

ren ;
- welke fac tore n hangen samen met het voor

kom en van het aneurysma ;
wa t is de waarde van verschillende diagnos
tische strategieen om voo raf personen te se
lecteren voor een echografische screening
op aneurys ma ?

Pleum eekers heeft deze vragen uitgewerkt in
zes artikelen , die samen met een inleide nd en
een besc houwe nd hoofdstuk het proefschrift
vormen.

Vooronderzoek
Hoofdstu k 2, in 1994 ge publiceerd in het Eu
ropean Journal ofVascular Surgery, bevat een
overzicht van de litera tuur over et iologie, risi
co-indicatoren (mannelijk geslacht, oudere
leeftijd, vaatziekten in de voorgeschiedenis,
aneurysma in familie, hypertensie, roken, hy
percholesterolemie, bindwee fselzwa kte), pre
vaJentie (50-plussers: 1,5-8 proccnt ), incidentie

(gro te varia tie in cijfers, incidenti e neemt toe),
diagnostiek (echografie is de meest geschikte
screeningsme thode) en prognose (ruptuurka ns
is gro ter bij onder meer gro tere diameter, roke n,
verhoogdc diastol ische bloeddruk).

Hoofdstu k 3 bevat een analyse van cijfe rs
over zieke nhuisopnamen in verband met aneu
rysma in Nederland tussen 1972 en 1992. Pleu
meekers constateert dat ook in Nederland de
incidenti e van het aneurysma fors is toegeno
men: ziekenhuiso pname in verband met aneu
rysma stegen bij mann en van 3,7 naar 37,5 per
100.000 per jaar, bij vrouwe n van 1,2 naar 5,5
per 100.000 per jaar; voo r geruptureerde aneu
rysma zijn deze cijfe rs 2,4 en 10,3 per 100.000
per jaar bij mannen, en 0,7 en 1,7 per 100.000
per ja ar bij vrouwe n. Pleumeekers maakt aan
nemelijk dat deze toenamc niet aileen een ge
volg is van een verbe terde diag nostiek doo r het
gebruik van echografie, maar ook duidt op een
ree le toename van het aan tal aneurysmata, zo
weI asymptomatisch als geruptu reerd .

In hoofdstuk 4 wor dt een onderzoek naar de
variabiliteit van de echografische metingcn van
de diameter van de abdomina le aorta beschre
Yen. Bij 135 personen uit het ERGO-onderzoek
werden onafhan kelijk van elkaa r twee abdomi
nale echo 's gemaakt doo r verschillende labo
ranten. Het ge middelde versc hil tussen twee
metingen door twee versc hillende waarnemers
bedroeg 0,06 mm bij de proximale aorta (ge
middelde diameter 19,9 mm ) en 0,32 mm bij de
distale aorta (ge middelde diameter 19,6 mm).
Het verschil bleek niet te worde n benvloed
door cardiovasculairc risico-indicatoren.

ERGO-onderzoek
De hoofd stukken 5, 6 en 7 vorme n de kern van
het proefschrift en bevatten de weergave van
onderzoeken in het kader van het ERGO -pro 
ject. Bij 5283 deelncmers (58 procen t vro uw)
van 55 jaaren ouder (gemidde ld 67,7 jaar) werd
een echografie van de buik verricht en werden
diverse klini sche varia belen, gegevens over
vasculaire risico-indicatoren en gegevens over
vasculaire (co)morbiditeit verza meld. Het cri
terium voo r ane urysma dat Pleumeekers han
teert , is een distale diameter van de aorta van
35 mm of meer of een distale diameter die
min stens 1,5 maal lo groot is als de proximale
diameter (' DP-ratio ~ I ,5').

Hoofdstuk 5 - inmidd els gepublicee rd in het
American Journal ofEpidemiology - besch rij ft
de leeftijd s- en ges lachtsspeci fieke verdeling
van de aortadiame ter (gemidde lde distale dia
meter bij mann en 19,7 mm , bij vro uwe n 16,2
mm ), de prevalent ie van het aneurys ma (2, 1
procent ; mannen 4,1 procent, vrouwen 0,7 pro-
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cent; 2:80jr: mannen 10,3 procent, vrouwen 2, I
procent) en een analyse van cardiovasculaire
risico-indicatoren (meer aneurysmata bij man
nen en vrouwen die roken en bij mannen met
c1audicatio intermittens of een hoger choleste
rolgehalte) .

In hoofdstuk 6 wordt geanalyseerd welke
bijdrage 'atherosclerose' (geoperationaliseerd
als cardiovasculaire risico-indicatoren) respec
tievelijk 'bindweefselzwakte' (indicatoren :
Iiesbreukoperatie in de voorgeschiedenis ofhet
gebruik van medicatie in verband met cara) een
rol spelen bij de etiologie van aneurysma. Pleu
meekers maakt een multivariabele schatting dat
atherosclerotische risico-indicatoren (met
name roken en verhoogd cholesterolgehalte)
voor circa 90 procent bijdragen aan het optre
den van aneurysma en dat slechts 6 procent kan
worden toegcschreven aan indicatoren voor
bindweefselzwakte.

In hoofdstuk 7 worden door middel van
multiple logistische regress ie-analyse vier mo
dellen geconstrueerd, waarmee de kans geschat
kan worden dat een individu een aneurysma
heeft. Met dergelijke functies lOU de efficientie
van echografische screening kunnen worden
vergroot. De eenvoudigste functie bestaat uit de
variabelen leeftijd en geslacht, de volgende
functie ('Vragenlijst') tevens uit de variabelen
bloeddrukmedicatie, rookgedrag en c1audica
tio intermittens. Daarop volgen nog twee uit
voeriger functies ('OnderlOek' en 'Uitvoerig
onderzoek'). Pleumeekers concludeert dat het
beste resultaat wordt behaald met behulp van
een eenvoudige vragenlijst: bij een voorspelde
kans op aneurysma van 2:1 ,5 procent lOU, bij
echografische screening van 49 procent van de
populatie , 94 procent van aile aneurysmata
worden opgespoord.

Pleumeekers ' belangrijkste aanbevelingen
(hoofdstuk 8) zijn, dat de relatie tussen aneu
rysma en bindweefselzwakte nader onderzocht
moet worden, dat het vooreen nationaal screen
ingsprogramma nog te vroeg is - onder meer
omdat naar schatting de helft van de opge
spoorde aneurysmata nooit zal ruptureren 
maar dat abdominale echografie bij oudere pa
tienten met een ongunstig vasculair risicopro
fiel overwogen lOU kunnen worden. Vragen die
nog beantwoording behoeven , betreffen onder
andere de determinanten van groei en ruptuur
van het aneurysma , het effect van screening op
de rnortaliteit, de kosten-effectiviteit van
screening en het effect van screening op de
kwaliteit van leven van patienten die te horen
krijgen dat ze een klein, asymptomatisch aneu
rysma hebben dat nog niet in aanmerking komt
voor operatie .
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Commentaar
In de toekomst zal een aantal van deze vragen
ongetwijfeld vanuit Rotterdam beantwoord
gaan worden. Voor collega-onderzoekers biedt
het proefschrift van Pleumeekers veel boeiend
materiaal, zoals een reproduceerbaarheidson
derzoek , diverse multivariabele analyses en
een bijdrage aan de discussie over screening op
hart- en vaatziekten . Ingewikkelde materie,
waarbij aItijd weI discussie mogelijk is over
gehanteerde methodologie en interpretatie van
de resultaten. Ik wit enkele punten aan de orde
stellen.

Het literatuuroverzicht (hoofdstuk 2) is uit
gebreid en oogt volledig, maar ik miste een
paragraaf over de gevolgde zoekstrategie , De
volgorde van de referenties in de tekst spoort
niet met de volgorde in de referentielijst, het
geen het wat moeilijk maakt om snel een over
zicht te krijgen van thematisch samenhangende
literatuur. Gegevens over incidentie en preva
lentie in de huisartspraktijk zijn er blijkbaar
niet(?). Ik yond ook geen informatie over de
diagnostische waarde van het palperen van een
alzijdig pulserende aorta ofhet ausculteren van
een souffle boven de navel.

In hoofdstuk 3 bespreekt Pleumeekers de
stijgende incidentie van het aneurysma in Ne
derland. Ik vroeg me af welk echografisch cri
terium voor aneurysma gehanteerd werd in de
periode 1972-1992 . Is dit criterium in de loop
der jaren mogelijk veranderd ?

In zijn onderzoek naar de tussenwaarnemer
variabiliteit van de echografische meting van
de aortadiameter (hoofdstuk 4) geeft Pleumee
kers als belangrijkste resultaat het gemiddelde
verschil tussen twee waarnemers voor zowel de
distale als de proximale diameter. De gevonden
verschillen zijn ongelooflijk klein. Zijn hier
weI de gemiddelde absolute waarden van de
verschillen berekend ? Opvallend is dat Pleu
meekers weinig nadruk legt op de volgens mij
relevantere (en ook door hem berekende) ' li
mits of agreement' : het interval rond de geme
ten diameter, waarbinnen verschillen te wijten
kunnen zijn aan de tussenwaamemervariabili
teit (gemeten diameter ±3 mm). Verder lOU ik
het zinvol hebben gevonden als ook de varia
biliteit in de DP-ratio - het tweede criterium
voor aneurysma in het onderzoek - berekend
lOU zijn.

Ais introductie op de hoofdstukken 5-7 had
een afzonderlijk hoofdstuk over de algemene
opzet van de ERGO-studie, de vcrzamelde va
riabelen (welke, door wie verzameld en wan
neer?), en het beheer en de voortgangscontrole
van deze gigantische klus goede diensten kun
nen bewijzen .

Bij hoofdstuk 7, over de construct ie van model
len waarmee de efficientie van screening lOU
kunnen worden vergroot , had ik diverse kant
tekeningen, waarvan ik er enkele zaI noemen .

De manier waarop de vier verschillende re
gressievergelijkingen zijn opgezet - telkens
een nieuwe groep variabelen toevoegen - doet
een hierarchische opzet vermoeden . De opeen
volgende definitieve modellen omvatten het
vorige model echter niet meer. Daardoor kan
niet getoetst worden ('likelihood ratio test') in
hoeverre een functie significant beter is dan de
vorige. DeAUC van de vier (elkaar hieren daar
overlappende) ROC-curves zijn ongeveer even
groot (circa 0,8); uit de figuur valt niet af te
Iczen of een bepaald model beter is dan een
ander. Verder geeft Pleumeekers de lezer geen
inzicht in de 'goodness of fit ' van de modellen .
Dit alles maakt een ondcrlinge vergelijking van
de vier modellen moeilijk .

Bij de interpretatie van de vier kansmodellen
zijn dan ook andere redeneringen mogelijk dan
die van Pleumeekers , die concludeert dat de
functie die de 'eenvoudige vragenlijst' weer
geeft , het beste is (de tweede functie). Vergele
ken met dat model geldt voor model 4 ('uitvoe
rig onderzoek') echter dat de som van sensiti
viteit en specificiteit (bij hetzelfde afkappunt
voor de voorspelde kans op aneurysma, 1,5
procent) groter is, dat er minder mensen onder
zocht behoeven te worden, dat de sensitiviteit
even hoog en de specificiteit zelfs hoger is. Bij
datzelfde afkappunt lijken model I ( 'leeftijd en
geslacht') en model 4 beide beter te voldoen
dan model 2 als hct gaat om selectie van de
aneurysma met een operatie-indicatie.

Hoewel Pleumeekers terecht aangeeft dat
zijn modellen in andere populaties gevalideerd
zouden moetcn worden, herhaalt hij in de 'ge
neral discussion ' (hoofdstuk 8) de opvatting dat
zijn kansmodellen toegepast kunnen worden in
de huisartspraktijk. Ik lOU het dan weI inzich
telijk gevonden hebben als de 'eenvoudige vra
genlijst ', die volgens hem het best voldoet als
preselectiemethode voor screening, lOU zijn
afgedrukt : uit welke vragen bestaat de lijst,
hoeveel tijd kost het om hem af te nernen, kan
een doktersassistente dat doen?

De laatste fase van de productie van een proef
schrift verloopt doorgaan s onder grote tijds
druk, daaraan ontkomen ook promovendi in
gcrenommeerde onderzoeksgroepen niet. Mo
gelijk is dat de verklaring voor een aantal, soms
storende drukfouten en slordigheden in het
boek. Zo Iijkt de figuur met leeftijdsspecifieke
ontslagcijfers voor niet-geruptureerd aneu
rysma voor vrouwen (p. 50) weI erg veel op de
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overeenkomstige figuur voor mannen (p. 49).
Ook zijn in de tabel waarin de multivariabele
risicofuncties worden beschreven (p. III ) een
aantal regels vermoedelijk van kolom ver
sprongen. In diezelfde tabel is niet vermeld hoe
de variabelen gecategoriseerd zijn. Zo is het is
onduidelij k of leeft ijd per jaar en cholestero l
per millimol zijn gecategoriseerd, of dat er twee
of drie categorieen zijn gemaak t. De calcule
rende lezer kan de individuele kansen op aneu
rysma nu niet goed berekenen.

Samenvattend vind ik dat de onderzoeken
van Pleumeekers et al. een aantal belangrijke
gegeve ns opleveren over incidentie en preva
lentie van het aneurysma, ges lachtsversc hillen,
risico-indicatoren en comorbiditeit. Met multi
variabele rekenmodellen kan de efficie ntie van
echografi sche screening op aneurys ma rnoge
lij k worden vergroot. Toch had ik van een
auteur die praktiserend huisarts is en een onder 
zoek uitvoert waaraa n een aantal huisartsen
heeft geparticipeerd, verwac ht dat hij in de
'general discussion' wat meer lOU zijn inge
gaan op de implicaties voor de huisartspraktijk
dan nu het geva l is. Welke consequenties heb
ben de resultaten van dit onderzoek bijvoor
beeld voor het bijhouden van een (vasc ulair)
risicoprofie l bij ouderen? Hoort een lies
breuk(operatie) op jo ngere leeftijd daa r nu ook
bij? In hoeverre zijn auscultatie en palpatie van
de abdominale aorta nog zinvolle diagnosti
sche handelingen? Hoe goed kunnen huisartsen
daarmee operabele aneurysma (diameter 2':5
em) ontdekken? In hoeverre zouden huisartsen
de gepresenteerde multivariabele risicofunc
ties voor aneurysma kunnen toepassen in de
(geautomatiseerdc) praktijk ? Moetcn we vakcr
abdominale echo's gaan aanvrage n, bijvoor
beeld als we een atherosclero tische aandoening
(angina pectoris, myocardinfarct, claudica tio
intermittens met een enkel-arrnindex <0,9)
diagnosticeren?

Misschicn kan Pleumeekers dit foru m ge
bruiken om eens te reflecteren - hij is tenslotte
huisarts en filosoof - over de implicaties van
zijn noeste arbeid voor zijn collega-hui sartsen.

H.E.J.H. Stoffers

Pleumeekers HC1M. Clinical epidemiology of
aneurysms of the abdominal aorta [dissertatie].
Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam,
1996; 150 pagina's. ISBN90-74494-05-06 .

2 Van den Ouweland FA, Grobbee DE, De long
PTVM, Hofman A. Oorzaken en preventie van
chronischeziekten bij ouderen; het Erasmus Rot
terdam gezondheid en ouderen (ERGO)-onder
zoek. NedTijdschr Geneeskd 1991; 135: 574-7.
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Men kan zich afvrage n in hoeverre een proef
schrift praktische implicaties moet hebben. Het
is nu eenmaal de taak van de promovendus om
de alledaagse praktijk te overstijgen en op die
manier bij te dragen aan de uitbreid ing van
kennis. Degene die in wetenschappelijke stu
dies recepten zoekt voor het dagelijks hande
len, zal ze op een gegeve n moment teleurge
steld naast zich neer moeten leggen. Praktische
richtlijnen komen tot stand na discussie binnen
de beroepsgroep ; individuele conclusies, wil
len ze aanspraak maken op een wetensc happe
lijk gehal te, kenmerken zich meestal door te
rughoudendheid. Waar wetenschap en dage
lijkse praktijkvoering hand in hand gaan, is de
belangrijkste implicatie van een dissertatie
voor de huisarts dat hij wordt aangezet om zelf
onderzoek te gaan doen .

Toen wij met ons onderzoek begonnen, was
dat enerzijds vanwege de confrontatie met pa
tienten die zich met een gerup tureerd aneu
rysma aan ons presenteerden, en anderzijds
vanwege de discussie in de literatuur over de
noodzaak van een screeningsprogramma voor
deze aandoening. De inbreng van de huisarts in
deze discussie was beperk t en niet gestaafd
door eigen onderzoek . Ons onderzoek moet
geplaatst worden binnen deze discussie en niet ,
zoals Stoffers suggereert, op het terrein van de
dagelijkse praktijk. Belangrijk in deze discus
sie is het beant woorden van vragen die betrek
king hebben op de etiologie, prevalent ie, inci
dentie en risicofactoren van het aneurysma van
de buikaorta en de betrouwbaarheid van diag
nostiek en echografische metingcn.

Diagnostiek en preventie zijn bij uitstek ta
ken van de huisarts. Hoofdstuk 7 in mijn proef
schrift gaat dan ook over het opsporen van
perso nen met een verhoog d risico op een aneu
rysma van de buikaorta. Wij concl udeerden dat
auscultatie en palpatie van de aorta, gezien hun
lage sensitiviteit en specificiteit, weinig extra
bijdrage n aan de selectie van personen die in
aanmerking komen voor deelname aan een
eventueel bevolkingsonderzoek; de anamnese,
zo nodig aangevuld met informatie over risico 
factoren, biedt daarvoor voldoende houvast. Of
er ooit een bevo lkingsonderzoek naar deze aan
doening zal komen, hangt af van vele factoren,
met name verbe tering van operatietechnieken
en een beter inzicht in de factore n die samen
hangen met de groei en ruptuur van aneurysma
taoMaar als het bevoikingsonderzoe k er komt,
dan zal de huisarts daarbij een belangrijke rol
moeten spelen, zowel bij de selectie als bij de
follow-up van deelnemers. Ik hoop dat dit

proefschrift een aanze t is om de taak van de
huisarts hierbij te onderbouwen.

Yoor de dagelijkse praktijk is het belangrijk
de diagnose 'aneurysma van de buikaorta' re
gelmatig te overwegen. Dat de huisarts zijn
literatuur ook op dit gebied goed bijhoudt ,
wordt weers piegeld in een aanzienlijke stijgi ng
van de incidentie van deze aandoening in de
afgelopen 20 jaar. De toenam e van het aantal
electieve ten opzichte van het aantal acute ope
raties heeft ontegenzegge lijk de prognose van
deze aandoening verbeterd.

Een belangrijke conclusie die ik uit mijn
onderzoek lOU willen trekken, is het belang van
een goede registratie van risicofactoren voor
het verrichten van preventieve taken. Zij vor
men een bron aan informatie waar mee de huis
arts in staat is om op objectieve gronden onder
scheid te maken tussen pluis en niet-pluis, Hij
dient daarbij echter wei een onderscheid te
maken tussen het diagnostisch proces, waarbij
posi tief en negatief voorspellende waarde van
de test een rol spelen, en screening, waarbij
sensitiviteit en specificiteit van belang zijn. Zo
blijven palpatie en in zekere zin auscu ltatie van
de buikaorta van belang bij de diagnostiek van
buikaneurysmata vanwege hun hoge positief
voorspellende waarde. Risicofactoren voor
hart- en vaatzie kten en een liesbreukoperatie
als proxy's voor bindweefselafwijkingen zijn
voor screeningsprocedures belangrijke indica
toren.

Tenslotte lOU ik diegenen die toch nog een
praktisch advies uit mijn proefschrift willen
distilleren, willen voorstellen bij patienten met
claudicatio intermittens echografisch onder
zock van de abdominale aorta te latcn doen, in
plaats van palpatie en auscultatie, zea ls in de
NHG-Standaard Perifeer Arteriee l Yaatlijden
wordt geadviseerd.

H.J.C.M. Pleumeekers

OPROEP

Ik ben huisarts-in-op leiding en verricht een
onderzoek onder huisartsen die tevens psycho
therapeut zijn. Doel is inzicht te verkrijge n in
de moge lijkheden om deze twee beroepen te
combineren, en in de voor- en nadelen hiervan.
Het onderzoe k zal plaatsvinden in de vorm van
een interview in de praktijk van de huisarts.

Gemteresseerde huisartsen-psychothera-
peuten en huisartsen die inlichtingen kunnen
verschaffen, wordt verzocht contact op te ne
men met: Marjolijne Markvoort, Gabriel Met
sustraat 57, 3583 ES Utrecht.
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Scripties Groningen

Intimiteit na een CVA
[literatuurstudie). Van Beek EA; 34 pagina's ,
prijs NLG 7,50.

Hart voor Urker vissers
Een onderzoek naar de risicofactoren voor hart
en vaatziekten en de ervaren gezondheids-
toestand van Urker vissers [onderzoeksverslag) .
De Haan JA, Lutisan JG; 88 pagina' s,
prijs NLG 12,50.

Het gebruik van Inhalatiecorticostero'iden bij
milde astmapatienten
Het effect van Pulmicort bij astmapatienten een
jaar na instelling volgens de NHG-standaard
[onderzoeksverslag). Merks S, Scheer M;
35 pagina's, prijs NLG 7,50.

Communicatieproblemen bij patienten met een
mammacarc1noom
Correspondentie en dossiers belicht
[onderzoeksverslag). Geijsen ED; 44 pagina's ,
prijs NLG 10,- .

Op zoek naar kenmerken van patienten die
antidepressiva krijgen wegens chronische
pijn
[ondcrzoeksverslag). Smits AJ; 46 pagina's,
prijs NLG 10,-.

Probleemlijsten
Analyse van cen algoritme [onderzoeksverslag) .
Van der Zee NJ; 70 pagina' s, prijs NLG 10,- .

Ouderen, zorgwensen en behoeften in de
thuiszorgsituatie
[literatuurstudie). Eijkelkamp MEAP; 22
pagina ' s, prijs NLG 7,50.

De rol van de huisarts in de thuiszorg
[onderzocksvcrslag]. Borshoom R; 30 pagina's,
prijs NLG 7,50.

De wensen en behoeften van de oudere patient
ten aanzien van de rol van de huisarts in de
thuiszorg
[onderzoeksvcrslag). Veenstra DM;
30 pagina's, prijs NLG 7,50.

Privacy in het verpleeghuis
[onderzocksverslag]. Bolt A; 35 pagina's ,
prijs NLG 7,50.

Which literature retrieval method is most
effective for general practitioners?
Teaching the index medicus/medline on cd-rom
in post-graduate courses for general
practitioners [onderzoeksverslag). Wassenaar
A; 44 pagina's , prijs NLG 10,-.

De digitale huisartsopleider doorgelicht
Het gebruik van hct HIS in de
oplcidingsprakt ijk [onderzoeksverslag). Van Ek
P; 32 pagina's, prijs NLG 7,50.

Deze scripties zijn te bestellen door het vermelde
bedrag over te maken op postbankrekening
3958870 van Stichting Bcvordering Huisarts
geneeskunde , Antonius Deusinglaan 4, 9713 AW
Groningen, onder vermelding van de naam van de
eerstc auteur.
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Mededelingen voor de Agenda in nummer 6
(eind mei) moeten op uiterlijk 16 april in het
bezit zijn van het redactiesecretariaat.

Terminal care, continuing care and home
care for general practice
London, 8-11 mei. EGPRW-bijeenkomst.
Inlichtingen: mw. H. Prick , tel. (043) 3882319,
fax (043) 3619344.
The physician role in transition: is
Hippocrates sick?
Oslo, 13-15 mei. Internationale conferentie.
Inlichtingen: The Research Institute, Norwegian
Medical Association, Fjellveien 5, N-1324
Lysaker, Noorwegen; fax (0047) 67531020;
e-mail : olaf.aasland@ccmail.telemax.no.
Meeting the needs ofthe infected and
affected
Amsterdam, 21-24 mei. 3rd International
conference on home and community care for
persons living with hiv/aids. Inlichtingen:
Bureau PAOG, tel. (020) 566.4801 ; fax (020)
696.3228; E-mail EWolters@inter.nl.net.
Realizing a gender-sensitive health care
Amsterdam, 25-27 juni . Internationale,
interdisciplinaire conferentie over vrouwen en
gezondheid. Inlichtingen: Congresbureau
Universiteit van Amsterdam, tel. (020)
5254791/2946, fax (020) 5254799; e-mail
congres@bdu.uva .nl.
Prevention and Health Promotion in
Primary Care
Kvetna, Tsjechic, 30 juni - 4 juli oWONCA
Europe RegionlEuropean Society of General
PracticeIFamily Medicine Regional Meeting.
Inlichtingen: ESGPIFM '97 c/o Guarant Ltd,
Opletalova 15, CZ-II 000 Praha I , Republiek
Tsjechie; tel. (00.42.2) 2421.0650;
fax (00.42 .2) 260 .130.
Family medicine: diversity and harmony in
the evolving era
Seoul, 30 augustus - 3 september. Wonca Asia
Pacific Regional Conference. Inlichtingen:
Conference Secretariat, SL Kangnam,
PO Box 305, Seoel 135-603, Korea .
Research in health care - philosophical,
ethical and historical aspects
Padua, 21-23 augustus . 11th Annual conference
of the European Society for Philosophy of
Medicine and Health Care . Inlichtingen:
Prof.dr. H. ten Have , tel. (024) 3615320,
fax (024) 3540254.
International summer school on quality
improvement in general practice
Maastr icht, 31 augustus - 5 september.
Inlichtingen: Karin Vaessen of Ellen Breevoort,
tel. (043) 3882334/11 , fax (043) 3619344;
e-mail karin .vaessen@hag.unimaas.nl.

Referatendag Vlaamse Huisartsen-research
Antwerpen , 27 september. Inlichtingen:
Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse
Huisartsen, St.-Hubertusstraat 58, 2600
Berchem, Belgie : tel. (0032) 3.2811616;
fax (0032) 3.2185184.
2nd International conference on the
scientific basis of health services
Amsterdam, 5-8oktober. Inlichtingen: PAOG
UvA, tel. (020) 5664801 ; fax (020) 6963228.
Using the evidence
Amsterdam, 8-12 oktober. 5th International
Cochrane Colloquium. Inlichtingen: PAOG
UvA, tel. (020) 5664801; fax (020) 6963228.
EGPRW-bijeenkomst
Barcelona, 23-26 oktober . Inlichtingen:
mw. H. Prick, tel. (043) 3882319,
fax (043) 3619344.
Communication in health care
10-/2 juni 1998. Inlichtingen:
dr. P.EM. Verhaak, Nivel, Postbus 1568,3500
BN Utrecht; tel. (030) 231.9946,
fax (030) 231.9290; e-mail p.verhaak@nivel.nl.
15th Wonca world conference on family
medicine
Dub/in, 13-/8juni 1998. Inlichtingen: The Irish
College of General Practitioners, Corrigan
House , Ferrian Street, Dublin 2, Ireland;
tel. (00353) 1676.3705; fax (00353) 1676.5850.

BERICHT
Vlaamse Referatendag - call for
abstracts

De vijftiende Referatendag voor Vlaamse hu is
artsenresearch zal worden gehouden in Ant
werpen, op zaterdag 27 september 1997 . Deze
dag is een gemeenschappelijk initiatief van het
Vlaams Huisartsen Instituut en de academische
centra voor huisartsgeneeskunde van de vier
Vlaamse universiteiten. De Referatendag is een
trefplaats voor huisartsen-onderzoekers. Voor
de plenaire sessies in de voormiddag komt
aileen afgerond onderzoek van de hoogste kwa
liteit in aanmerking. De resultaten van dit on
derzoek moeten beschikbaar zijn bij de indie
ning van een abstract. In de namiddag komen
in parallelsessies referaten van nog lopend on
derzoek aan bod. Deze sessies worden samen
gesteld op ba sis van de geselecteerde abstracts .

Abstracts dienen uiterlijk 25 april te worden
gezonden naar: Congres secretariaat, Anne
Marie Ryckaert, VHI, St.-Hubertusstraat 58 ,
B-2600 Berchem. De benodigde formulieren
kunnen telefonisch (0032-3 .2811616) of per
fax (0032-3 .2185148) worden aangevraagd.
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