
INGEZONDEN 

De NHG-Standaard Epicondylitis 
Een voorbeeld van een onvoldoende wetenschappelijk gefundeerde richtlijn 

In januari 1997 verscheen de NHG-standaard 
Epicondylitis. I Naar mijn oordeel worden in 
deze standaard vier typen denk- en interpreta
tiefouten gemaakt: 
1 Er wordt bij de therapeutische adviezen ge

meten met twee maten. 
2 Er worden cryptische formuleringen ge

bruikt, waardoor onduidelijk wordt wat ei
genlijk bekend is uit wetenschappelijk on
derzoek. 

3 Er wordt op onverantwoorde wijze gegene
raliseerd. 

4 Het begrip epicondylitis wordt niet gedefi
nieerd. 

1 Meten met twee maten. 'Verwijzingnaareen 
(orthopedisch) chirurg voor een operatieve in
greep wordt niet aanbevolen, omdat de effecti
viteit van een dergelijke ingreep niet is aange
toond'. In noot 20 lezen we dat opereren in 78% 
van de 37 geraadpleegde studies >80% succes 
had. Deze uitkomst wordt echter van de hand 
gewezen, omdat de kwaliteit van deze onder
zoeken mogelijk niet altijd voldoende was, ter
wijl er geen ReT's naar het effect zijn uitge
voerd. Dit vind ik weI een heel stringente eis. 
Zo'n eis mag en is respectabel, maar als een 
dergelijke hoge moraal uitgangspunt voor ad
viezen is, dan dienen ook de adviezen van de 
werkgroep daaraan te voldoen. 

De werkgroep geeft de volgende therapeuti
sche adviezen: 
- uitleg (niet wetenschappelijk onderbouwd 

en wat moet dan de inhoud van de uitleg 
zijn?); 

- afwachten (niet wetenschappelijk onder
bouwd); 

- paracetamol (niet wetenschappelijk onder
bouwd); 

- NSAID (niet wetenschappelijk onder
bouwd); 

- corticosteroi"dinjecties (tijdelijk effect in 
matige stu die aangetoond); 

- opnieuw uitleg geven en overleg met de 
bedrijfsarts c.q. verzekeringsarts (niet we
tenschappelijk onderbouwd). 

Men kan natuurlijk niet de chirurgische thera
pie als niet zinvol terzijde schuiven, omdat de 
verschillende studies waarin het nut is aange
toond, van onvoldoende kwaliteit zouden zijn, 
en vervolgens zelf adviezen geven waarbij enig 
wetenschappelijk onderzoek ontbreekt. 

2 Cryptische formuleringen. 'Van cortico
steroi"dinjecties is aangetoond dat ze de pijn 
tijdelijk verminderen. Van geen enkele thera
pievorm is een gunstig effect aangetoond op de 
totale duur van de klachten.' Dit lijkt een dui-
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delijke formulering, maar dat is slechts schijn. 
De formulering dat van geen enkele therapie
vorm een gunstig effect is aangetoond, kan 
namelijk twee dingen betekenen: 
• Er is geen onderzoek naar gedaan. We weten 

dus niet of er een gunstig effect is of niet (wat 
reden is tot nader onderzoek). 

• Er is grondig onderzoek gedaan en daaruit is 
gebleken dat er geen gunstig effect is. 

Dat is een principieel verschil en de conclusies 
die daaraan verbonden worden voor de richtlij
nen, kunnen eveneens principieel verschillend 
zijn. In het eerste geval zou weI of geen therapie 
geven theoretisch even logisch zijn. In het 
tweede geval is aIleen geen therapie geven 
zinvol. Door een dergelijke cryptische formu
lering wordt de suggestie gewekt dat men over 
het tweede spreekt, terwijl het meestal om het 
eerste gaat. Zo'n formulering mag in een stan
daard niet voorkomen. 

3 Onverantwoorde generaliseringen. Gesteld 
wordt dat met het begrip 'epicondylitis' in de 
standaard bedoeld wordt de epicondylitis late
ralis en medialis humeri. In noot I wordt toe
gelicht dat literatuur over epicondylitis media
lis humeri schaars is en dat de pathogenese 
overeen zou komen met die van epicondylitis 
lateralis humeri. 'Om die reden en op grond van 
haar ervaringen stelt de werkgroep voor om 
voor epicondylitis lateralis en medialis humeri 
hetzelfde therapeutisch beleid te voeren.' De 
conclusie van de werkgroep is fout en zou 
moeten zijn: literatuur over epicondylitis me
dialis humeri is schaars; derhalve kunnen dia
gnostiek en therapie niet worden onderbouwd 
en kunnen gefundeerde richtlijnen niet worden 
gegeven. Om die reden dient epicondylitis me
dialis humeri buiten de standaard te blijven. 

Ais lichamelijk onderzoek wordt aIleen een 
weerstandstest geadviseerd. 'Ander onderzoek 
heeft voor het aantonen van epicondylitis geen 
waarde.' Er wordt verwezen naar noot 11, 
waarin staat dat onderzoek heeft aangetoond 
dat rontgenonderzoek en BSE-bepaling geen 
zin hebben. Men kan de uitspraak dat naast een 
weerstandstest ander onderzoek geen zin heeft 
natuurlijk niet waarmaken, wanneer dit aIleen 
voor rontgenonderzoek en BSE-bepaling is ge
bleken. 

4 Epicondylitis niet gedefinieerd. Er wordt 
slechts gesproken van 'De verdenking op epi
condylitis rij st... , en vervolgens worden diverse 
signalen genoemd. Maar misschien rijst bij mij 
de verdenking op epicondylitis weI op een an
der moment dan bij de werkgroep die de stan
daard heeft samengesteld. Wanneer men het 

begrip waarover men spreekt niet zeer duidelijk 
definieert, wordt onderling vergelijken van de 
literatuur moeilijk en hebben incidentiecijfers 
en dergelijke een betrekkelijke waarde. De te 
geven praktische adviezen komen op voorhand 
op losse schroeven te staan, omdat men natuur
lijk geen zekere adviezen over onzekere onder
werpen kan geven. 

Wanneer men vindt dat de adviezen in de stan
daard wetenschappelijk moeten zijn onder
bouwd, dan moet men - binnen de redenering 
van de werkgroep blijvend - concluderen dat 
voor de therapie van epicondylitis lateralis hu
meri aIleen corticosteroi"dinjecties zinvol zijn 
en dan nog slechts voor een tijdelijk effect. 
Wanneer men van mening is dat bij het ontbre
ken van wetenschappelijk onderzoek moet 
worden afgezien van handelen - overigens niet 
geheel zonder het risico dat de patient daarmee 
essentiele therapie wordt onthouden -, dan kan 
het therapeutisch advies bij epicondylitis late
ralis humeri dus uitsluitend luiden: afwachten 
en corticosteroi"dinjecties geven voor een kor
te-termijneffect. Van al het andere is niet bewe
zen dat het zinvol is. Er vallen kortom nogal 
wat gaten in de kaas van de wetenschappelijk 
onderbouwde therapie, zoveel gaten dat men 
zich kan afvragen of er nog weI consistente 
kaas overblijft. 

De werkgroep heeft ervoor gekozen deze 
gaten met meningen op te vullen. Deze menin
gen zijn op zichzelf niet onlogisch, maar zij zijn 
niet noodzakelijkerwijs beter dan de mening 
van een ander die de gaten op een andere ma
nier wi! 0pvullen. Geeft u uw mening daarbij 
voor een andere? Het zetten van meningen van 
een werkgroep naast bestaande meningen ver
schaft weinig duidelijkheid, terwijl meningen 
vervat in een standaard al gauw de suggestie 
wekken dat ze meer waard zijn. 

Het is de vraag of de NHG bij een onderwerp 
als epicondylitis, waarover zo weinig feitenma
teriaal voorhanden is, niet beter had kunnen 
afzien van het publiceren van een standaard. En 
meer in het algemeen: moet het NHG weI stan
daarden publiceren over onderwerpen waar
over voldoende wetenschappelijk onderzoek 
ontbreekt? 

Maar, spreekwoordelijk gesproken, ik geef 
mijn mening graag voor een betere. 

J.GJ.M. te Dorsthorst 
huisarts te Nuenen 

Assendelft WH, Rikken SAH, Mel M, et al. 
NHG-Standaard Epicondylitis. Huisarts Wet 
1997; 40(1): 21-6. 
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Reactie 

Wij vatten het standpunt van Te Dorsthorst als 
voIgt samen: indien 'evidence based medicine' 
het uitgangspunt is bij het ontwikkelen van 
standaarden, dient elke richtlijn daaraan te vol
doen; indien dat voor een bepaald onderwerp 
geheel of grotendeels nietmogelijk is, dient van 
een standaard te worden afgezien. Te Dorst
horst raakt hiermee het standaardenbeleid in 
het hart. 

Inderdaad is een van de uitgangspunten bij 
het ontwikkelen van de NHG-standaarden dat 
de richtlijnen zoveel mogelijk geent dienen te 
zijn op hard wetenschappelijk materiaal. Dit 
materiaal is helaas slechts in beperkte mate 
voorhanden. Tussen de polen 'onomstotelijk 
aangetoond dat de interventie (geen) effect 
heeft' en 'niet onderzocht' ligt echter een grijs 
gebied met vele nuances. Voorbeelden daarvan 
zijn: er is onderzoek gedaan maar van onvol
doende kwaliteit (in deze standaard bijvoor
beeld ten aanzien van de operatieve ingreep), 
of de onderzoeksresultaten zijn niet eenduidig 
(bijvoorbeeld ten aanzien van fysiotherapeuti
sche applicaties). En hoewel ook in geval van 
een bewezen effect makers van richtlijnen nog 
niet klaar zij n - de vraag naar de doelmatigheid 
van een interventie dient immers ook beant
woord te worden - de meeste tijd kost hen toch 
de besluitvorming inzake die interventies waar
voor de onderbouwing in het grijze gebied ligt. 

Hoe groot is dat gebied? Volgens het Ame
rikaanse Institute of Medicine dat zich intensief 
bezighoudt met richtlijnontwikkeling, kan 
slechts 4 pro cent van aile medische handelin
gen worden beschouwd als 'evidence based 
medicine' ; voor 45 procent zou de fundering 
matig zijn, voor 45 procent zwak en voor on
geveer 6 procent geheel afwezig.! Of deze cij
fers ook gelden voor de in de NHG-standaarden 
aanbevolen handelingen, is niet bekend, maar 
aangenomen mag worden dat een substantieel 
deel van de richtlijnen niet is gebaseerd op 
wetenschappelijke bewijskracht ('feiten') , 
maar (ten dele of geheel) op consensus ('me
ningen'). De makers laten zich bij de consen
susvorming in belangrijke mate leiden door 
uitgangspunten, die te samen de 'basisfilosofie' 
kunnen worden genoemd: 
- het beleid benadrukt sterk het natuurlijk be

loop; interventies waarvan niet is aange
toond dat ze voordelen bieden boven af
wachten worden niet aanbevolen ('in dubio 
abstine'); 

- er is een voorkeur voor eenvoud van beleid, 
zowel in de diagnostiek als bij de behande
ling; 
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- indien er geen verschil bestaat in behande
ling van een klacht of aandoening tussen de 
eerste en de tweede lijn, heeft behandeling 
in de eerste lijn de voorkeur; 

- medicaliseren dient te worden vermeden.2 

Op basis van literatuur en basisfilosofie komt 
de werkgroep tot een conceptstandaard. De 
standaard die uiteindelijk in Huisarts en Weten
schap verschijnt, is weliswaar grotendeels ge
schreven door een werkgroep, maar niet aileen 
gebaseerd op de mening van die werkgroep. In 
de commentaarronde worden de interpretatie 
door de werkgroep van de wetenschappelijke 
feiten, haar meningen en keuzen getoetst aan 
die van referenten (huisartsen en specialisten), 
en daama aan die van de Autorisatiecommissie. 
Het wetenschappelijke gehalte van iedere richt
lijn, in hoeverre de richtlijn gebaseerd is op 
consensus en welke overwegingen bij het ma
ken van de keuzes een rol hebben gespeeld, 
wordt in het notenapparaat verduidelijkt, zodat 
de lezer zelf desgewenst een afgewogen stand
punt kan bepalen. Het commentaar van Te 
Dorsthorst maakt ons duidelijk dat die onder
bouwing in de NHG-Standaard Epicondylitis 
niet altijd voldoende 'transparant' is. 

Moeten we ervan afzien voor een bepaalde 
aandoening een standaard te maken, Wanneer 
er geen of onvoldoende wetenschappelijke be
wijskracht voor de in gebruik zijnde diagnos
tische en therapeutische handelingen bestaat? 
Zo ja, waar moet de grens komen te liggen? 

De beschikbaarheid van literatuur is slechts 
een van de selectiecriteria voor de onderwerps
keuze van een standaard. De alles overstijgen
de vraag luidt: 'is het probleem huisartsgenees
kundig relevant?' , met vlak daarop de vraag: 
'valt kwaliteitsverbetering te verwachten?' Het 
aardige van het standaardenbeleid is onder 
meer dat vragen uit het veld, vragen van huis
artsen dus, de aanzet kunnen geven tot het 
formuleren van een standaard. Dit was het ge
val met de onderhavige standaard. Huisartsen 
ervoeren het individueel als probleem en op 
meta-niveau bleek dat de interdoktervariatie 
groot was. Dat zijn de hoofdargumenten om 
een standaard te maken; het ontbreken van 
literatuur kan de noodzaak van een standaard 
niet weerleggen, maar bemoeilijkt hooguit de 
totstandkoming ervan. 

Tot slot is er nog de diapositieve zijde: het 
ontbreken van een deugdelijke onderbouwing 
in een NHG-standaard is zonder meer een sti
mulans voor onderzoek in de praktijk. 

Tensloue het meer specifiek op de Standaard 
Epicondylitis gerichte commentaar: 

1 In noot 20 wordt duidelijk gemaakt waarom 
een operatieve ingreep niet wordt aanbevolen: 
de studies naar het effect ervan waren aile 
niet-vergelijkend, zonder controlegroep. Over 
het effect kan dus geen uitspraak worden ge
daan; met name is onduidelijk of een operatieve 
ingreep meerwaarde heeft boven afwachten 
van het natuurlijk beloop. Dat is wat anders dan 
'succespercentages worden van de hand gewe
zen, omdat mogelijk de kwaliteit van de studies 
niet altijd voldoende is'. De 'basisfilosofie' 
heeft mede een rol gespeeld bij de besluitvor
ming die tot dit standpunt leidde (maar dat 
wordt in de noot niet expliciet vermeld): een 
operatie bevestigt de ziekterol en kent boven
dien risico's, ook al lijken die in dit geval 
betrekkelijk gering. In het algemeen kan wor
den gesteld dat bij een aandoening met een 
primair gunstig be loop als epicondylitis aan de 
bewijslast voor de effectiviteit van een inter
ventie hogere eisen dienen te worden gesteld 
dan bij een aandoening met een slechtere prog
nose, ook al lijkt het risico op nadelige gevol
gen van de interventie niet groot. 
2 Deze geciteerde zinnen zijn afkomstig uit de 
Inleiding van de Standaard. In de inleidende 
paragraaf van een Standaard worden gewoon
lijk de belangrijkste punten kort vermeld - deze 
zinnen zijn daar een voorbeeld van - en dat gaat 
natuurlijk altijd gepaard met verlies van nuan
ces. Verderop, in dit geval in de paragraaf Be
leid en met name in de noten, vindt de lezer 
nadere informatie die duidelijkheid verschaft: 
voor iedere therapievorm een samenvatting van 
de literatuur en een conclusie over de zwaarte 
van de wetenschappelijke bewijslast. Naar 
onze mening geven de inleidende zinnen een 
correcte samenvatting van de stand van zaken 
betreffende de therapie bij epicondylitis. 
3 Over epicondylitis medialis werd slechts 
weinig wetenschappelijke literatuur gevonden. 
Daarin wordt verondersteld dat epicondylitis 
medialis dezelfde pathogenese heeft als epi
condylitis lateralis . De werkgroep yond dit vol
doende reden om de richtlijnen ook voor epi
condylitis medialis te laten gelden. Dit stand
punt is bij de achtereenvolgende commentaar
ronden niet op bezwaren gestuit. 

De standaard adviseert de weerstandstest en 
palpatie van de epicondylus. In de literatuur 
werden daamaast de 'stoeltest' (zie noot 10: 
geen meerwaarde boven de weerstandstest, en 
minder eenvoudig), rontgenonderzoek en be
paling van de BSE genoemd; ander onderzoek 
bij deze aandoening is ons niet bekend. Te 
Dorsthorst maakt niet duidelijk welk onder
zoek met deze 'onverantwoorde generalisatie' 
tekort wordt gedaan. 
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4 Met de aangehaalde zin 'de verdenking op 
epicondylitis rijst...' wordt de ingang van de 
standaard aangegeven, en dat is de wijze waar
op de patient met een epicondylitis zich meestal 
presenteert: met pijn op of rond de epicondylus. 
In de Evaluatie worden de criteria vermeld op 
grond waarvan de diagnose gesteld dient te 
worden; een expliciete begripsomschrijving is 
daarmee overbodig. 

Afdeling Standaardenontwikkeling 
dr. B.G.M. Kolnaar 
R.M.M. Geijer 

Field M, Lohr K, editors. Guidelines for clinical 
practice: from development to use. Washington 
DC: National Academy Press, 1992. 

2 Thomas S. Uitstralingseffecten van NHG-Stan
daarden. In: Thomas S, Geijer RMM, Van der 
Laan JR, Wiersma Tj. NHG-Standaarden voor de 
huisarts II. Utrecht: Ncderlands Huisartsen Ge
nootschap, 1996. 

Dupliek 

Volgens het Amerikaanse Institute of Medicine 
zouden we van 4 procent van aile medische 
handelingen weten waarom we het zo doen 
(evidence based medicine). Van 96 pro cent we
ten we dat niet, of niet zeker. Het grijze gebied 
is dus nogal ruim, maar met die onzekerheid 
moeten we leven. Het NHG heeft een aantal 
uitgangspunten om huisartsgeneeskundig han
delen te kanaliseren bij deze onzekerheden. En 
dat is prima. Het zou goed zijn deze uitgangs
punten uitgebreid te expliciteren in een helder 
overzicht, want commentaar daarop lijkt me 
uitermate belangrijk. De premissen moeten 
duidelijk zijn en goed gekozen. 

Mijn kritiek betrof echter niet de inhoud van 
de uitgangspunten bij standaardenontwikke
ling, maar het feit dat de werkgroep die de 
standaard epicondylitis maakte, zich niet zelf 
aan deze uitgangspunten heeft gehouden. 

Naar aanleiding van de reactie op de vier spe
cifieke kritiekpunten nog het volgende: 
1 In het commentaar wordt uitgelegd waarom 
chirurgie niet goed is. Dat kan, maar dat maakt 
niet duidelijk waarom het therapeutische ad
vies in de standaard wei goed is. Chirurgie 
wordt afgekraakt op gronden die vervolgens 
worden genegeerd bij het voorstellen van een 
andere therapie. 
2 Dat mijn citaat uit de inleiding afkomstig is, 
moet geen bezwaar kunnen zijn. Ook bewerin
gen uit de inleiding mogen niet voor meerdere 
uitleg vatbaar zijn. En met betrekking tot het 
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nuanceverlies: er worden in de inleiding veel 
meer beweringen gedaan. Kunnen die allemaal 
hun nuance verloren hebben? 
3 Mijn kritiek met betrekking tot epicondylitis 
medialis blijft onverkort gehandhaafd. Dat dit 
in de commentaarronden niet op bezwaren is 
gestuit, zegt mij meer over de betekenis van de 
commentaarronden. Dat ik niet duidelijk maak 
welk onderzoek tekort wordt gedaan met de 
generalisatie in de standaard, is een kronkel die 
ik niet kan volgen. Er wordt in het geheel geen 
onderzoek tekort gedaan door generalisatie. 
Generalisatie is hier geen probleem van het 
onderzoek zelf, maar van uitspraken op basis 
van ontbrekend onderzoek. 
4 Beginnen met de definiering van het begrip 
waarover men spreekt, lijkt me nooit overbo
dig. Ook al is dat soms moeilijk, het ontslaat 
iemand niet van de verplichting dat te doen. 
Aileen dan is duidelijk waarover gesproken 
wordt. Dat er in de evaluatie criteria voor de 
diagnose zijn vermeld, ervaar ik dienaangaan
de niet als een sterk tegenbod. 

J. te Dorsthorst 

Risicofactoren voor LVH 

Meer dan 15 jaar geleden benadrukte Arntze
nius tijdens zijn ECG-cursus voor huisartsen al 
het belang van linkerventrikelhypertrofie 
(LVH), vooral in combinatie met repolarisa
tiestoornissen, en onderwees hij hoe de diagno
se LVH moest worden gesteld. Vele onderzoe
ken hebben intussen aangetoond dat het risico 
op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten bij 
hypertensiepatienten toeneemt bij aanwezig
heid van LVH en afneemt bij behandeling met 
antihypertensiva. Helaas zal de diagnose LVH 
in ruim 50 procent van de gevallen niet met een 
ECG kunnen worden gesteld; een echo heeft 
een hogerc sensitiviteit en specificiteit. 1-3 

Dijkstra et al. stellen dat behandeling van lin
kerventrikelhypertrofie (LVH) mogelijk is; 
daarom is het vol gens hen relevant patienten 
met deze 'lethal marker' tijdig te identificeren.4 

Hoe dat moet gebeuren, wordt in hun overzicht 
niet besproken; de auteurs gaan vooral in op de 
preventie van LVH. 

De diagnose en therapie van risicopatienten 
voor hart- en vaatziekten zijn voor de medicus 
practicus meer van belang. In dat verb and rij
zen verschillende vragen. 
1 Voor welke patienten is het wenselijk te 
weten of er sprake is van LVH? Volgens Deve
reux et al. zijn dat: 

a patienten met lichte hypertensie zonder an
dere risicofactoren, om vast te stellen of wei 
of niet medicamenteuze therapie moet wor
den gegeven; 

b patienten met hypertensie en orgaanschade; 
c patienten met klepgebreken. 1 

2 Hoe stel ik de diagnose LVH? Devereux et 
at. hebben dit eveneens onderzocht: 
- als bij beoordeling van het ECG de Soko

low-Lyon-criteria worden gebruikt, zal we
liswaar de sensitiviteit niet hoog zijn (circa 
22 procent), maar de specificiteit bedraagt 
bijna 100 procent. 

- als de seksespecifieke Cornell-criteria wor
den gebruikt, is de sensitiviteit duidelijk ho
ger (circa 42 procent), terwijl de specificiteit 
toch nog 96 bedraagt; 

- bij de restgroep dient, afhankelijk van de 
selectie op grond van vraag 1, mogelijk een 
echo te worden gemaakt.5 

3 Welke therapie is voor dcze patient het meest 
geschikt? Uit meta-analyses van een groot aan
tal studies blijkt dat verschillende antihyperten
siva tot regressie van LVH kunnen leiden, met 
mogel~k een licht voordeel voor de ACE-inhi
bitors .. 7 

Mijn conclusies zijn: 
• Het stellen van de diagnose L VH is voor 

bepaalde patienten gewenst. 
• Het identificeren van patienten met ECG

L VH is (indien de huisarts zelf over de be
nodigde apparatuur beschikt) eenvoudig. 

• ECG-L VH is op zichzelf een risicofactor en 
maakt een echo weinig zinvol. 5.8 

O. Du Ry van Beest Holle, 
huisarts/medeontwikkelaar CITO II 

Devereux RB, Koren MJ, De Simone G, et al. 
Methods for detection ofleft ventricular hypertro
phy: application to hypertensive heart disease. 
EurHeartJ 1993; 14(SuppID): 8-15. 

2 Chambers J. Left ventricular hypertrophy. BMJ 
1995; 31 I: 273-4. 

3 Van der Hoogen JPH. Special care for hyperten
sion in general practice [dissertatiel. Nijmegen: 
Katholieke Universiteit Nijmegen, 1995. 

4 Dijkstra RF, Mokkink HG, Bakx JC, et al. Risico
factoren voor linkerventrikelhypertrofie. Een lite
ratuuronderzoek. Huisarts Wet 1997; 40(8): 382-
8. 

5 Kannel WB. Left ventricular hypertrophy as arisk 
factor in arterial hypertension. Eur Heart J 1992; 
13(Suppl D): 82-8. 

6 Wetens(chappelijke)waardigheden. Modern Me
dicine 1997; 4: 53. 

7 Otterstad JE, Smiseth 0, Kjeldsen SE. Hyperten
sive left ventricular hypertrophy: pathophysiolo
gie, assessment and treatment. Blood Pressure 
1996; 5: 5-15. 
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8 Kannel WB. Left ventricular hypertrophy as a risk 
factor: the Framingham experience. J Hyperten
sion 1991; 9(Suppl): S3-9. 

Naschrift 

Gezien de hoge voorspellende waarde voor 
morbiditeit en sterfte en de hoge specificiteit 
kan, zoals wij reeds schreven, ecg-LVH inder
daad worden beschouwd als de grootste risico
factor voor hart en vaatziekten. Ecg-LVH met 
repolarisatiestoomissen is een absolute indica
tie voor behandeling. Helaas wordt uit de reac
tie van Du Ry van Beest Holle niet helemaal 
duidelijk welke patienten op aanwezigheid van 
LVH gescreend zouden moeten worden. Is dit 
de groep die onder punt la genoemd wordt, dan 
kunnen we dit volledig onderschrijven. Hyper
tensiepatienten met orgaanschade (1 b) of pa
tienten met kleplijden (I c) dienen zonder meer 
behandeld te worden, onafilankelijk van de 
aan- of afwezigheid van ecg-LVH. Screening 
op LVH is dan ook niet zinvol bij deze laatste 
twee groepen. De conclusie dat echo-onder
zoek weinig zinvol is, lijkt voorbarig zolang er 
geen gecontroleerde effectiviteitsstudies zijn 
met morbiditeit en sterfte als eindpunten. Pas 
dan kan worden vastgesteld wat de waarde van 
het screenen op echo-LVH is. 

Rob Dijkstra 
Carel Bakx 
On no van Schayck 

Vrouwe Placebo 

Onder het kopje 'Huidige toepassingsmoge
lijkheden van placebo's' heeft Bugel recent de 
toepassingsmogelijkheden van - let wei - pla
cebo s als nepmedicatie behandeld. 1 Hij be
doelt dat er nog slechts enkele mogelijkheden 
zijn om het placebo-effect daarvan aan te wen
den. Terluin stelt dat hij het niet eens is met 
Bugel daar waar het deze praktische toepas
singsmogelijkheden betreft. 2 Hij meent dat wij 
als artsen juist beter gebruik kunnen maken van 
de diensten van Vrouwe Placebo. Bugel heeft 
het dus volgens hem bij het verkeerde eind. Vijf 
pagina's verder - nodig om zijn flirt met zijn 
Vrouwe Placebo te beeindigen - stelt Terluin 
dat hij twee situaties kent waarin placebo's wei 
goed gebruikt kunnen worden, afgezien van 
gebruik in wetenschappelijk onderzoek. Een is 
de n=l-trial, waarvan hij overigens de beper
kingen aangeeft, de ander is de situatie die 
Bugel noemt: bij patienten die van hun medi
cijnverslaving af willen komen. Het is Terluin 
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blijkbaar ontgaan dat Bugel er nog twee noem
de: het propageren van ijzertabletten bij patien
ten met een slechts marginaal verlaagd hemo
globinegehalte, en het oneigenlijke gebruik van 
de farmacologische werking van een mid del. 
De rest van zijn artikel besteedt Terluin aan een 
bespreking van het beloop van aandoeningen, 
geschiedenis en onderzoek van het placebo-ef
fect, misverstanden, verklaringen, het gebruik 
van placebo's en placebo-effecten in de medi
sche praktijk en factoren die samenhangen met 
de arts, zijn opstelling, zoals zijn gedrag en zijn 
praktijk, zaken dus die juist niet de middelen 
of weI placebo's als nepmedicatie betreffen. 
Aile genoemde onderwerpen zijn ook door Bu
gel besproken. 

Wij menen dan ook dat Terluin de bood
schap die Bugel heeft willen overbrengen, niet 
heeft begrepen en een discrepantie naar voren 
brengt die niet aanwezig is. 

Het Geneesmiddelenbulletin 
D. Bijl, redacteur 
J. Schuling, voorzitter 

Btigel pc. Placebo's en placebo-effecten. Ge
neesmiddelenbulletin 1997; 31 (I): 1-6. 

2 Terluin B. Vrouwe Placebo. Huisarts Wet 1997; 
40(7): 285-9. 

Naschrift 

Wie het artikel van Bugel naast 'Vrouwe Place
bo' legt, zal constateren datereen grote overlap 
bestaat qua inhoud en referenties. Toen ik het 
stuk van Bugel onder ogen kreeg, heb ik dan 
ook een moment overwogen mijn werk aan 
'Vrouwe Placebo' te stoppen. Het bleek echter 
dat wij tot geheel andere conclusies kwamen. 
Bugel concludeert dat er in de praktijk "nog 
slechts enkele mogelijkheden zijn om het pla
cobo-effect aan te wenden." Uit de reactie van 
Bijl & Schuling begrijp ik illl dat Bugel zich 
beperkt tot het placebo-effect van placebo's als 
nepmedicatie. Dat is dan de verklaring voor de 
gesignaleerde discrepantie. Deze beperking 
komt in Bugel's artikel echter niet duidelijk 
naar voren: hij schrijft immers ook over de 
placebo-effecten van een chirurgische proce
dure en een 'positief consult'. 

Als we ons beperken tot het placebo-effect 
van nepmedicatie (door mij 'placebo's in enge
re zin' genoemd) zijn we het snel eens: het 
placebo-effect is weliswaar erg interessant, 
maar je kunt er niet zoveel mee in de praktijk. 
Wanneer we ons echter realiseren dat placebo
effecten zich voordoen in elke arts-patientinter
actie waarin, ongeacht de therapievorm, posi-

tieve verwachtingen worden gewekt, opent 
zich een wereld van mogelijkheden om place
bo-effecten in de medische praktijk aan te wen
den! Ik heb met name genoemd: 
• Het stimuleren van placebo-effecten in com

binatie met noodzakelijke specifieke thera
pie door te zorgen voor professionaliteit en 
een goede arts-patientrelatie, door het geven 
van informatie over de aandoening en de 
behandeling, en door rekening te houden 
met de wensen van de patient. 

• Het stimuleren van placebo-effecten wan
neer geen specifieke therapie nodig is, door 
het geven van voorlichting en het uitstralen 
van optimisme. 

Overigens was het mij niet ontgaan dat Bugel 
nog twee mogelijkheden noemt om het place
bo-effect te gebruiken, maar ik vond deze niet 
aanbevelenswaardig omdat het in deze geval
len gaat om het gebruik van 'echte' middelen 
als nepmedicatie en het derhalve ook een vorm 
van bedriegen is. 

B. Terluin 

NOTA BENE 
Het voorschrijven van medicatie op placebo 
niveau in de huisartspraktijk is geen therapie 
maarkwaal. 
Stelling bij: Erasmus ME. Pulmonary surfac
tant and lung transplantation [dissertatie]. Rot
terdam: Erasmus Universiteit Rotterdam, 
1997. 

De biologische verschijningsvormen van ge
zondheid en ziekte zijn zo groot, dat het gemid
delde protocol daar nauwelijks antwoord op 
heeft. 
In: Helmerhorst ThJM. Ieder het hare [oratie]. 
Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam, 
1997. 
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Prostaatklachten 

Wille-Gussenhoven MJE, De Bock GH, De 
Beer-Buijs MJM, et at. Prostate symptoms in 
general practice: seriousness and 
inconvenience. Scand J Prim Health Care 1997; 
15: 39-42. 

Prostatisme is een symptomencomplex dat be
staat uit mictieproblemen van zowel obstructie
ve (zwakke straal, niet goed uit kunnen plassen) 
als initerende aard (nycturie en drang). De 
auteurs onderzochten de ernst en het ongemak 
van prostatisme in de huisartspraktijk, en de 
frequentie waarmee de huisarts met deze klach
ten wordt geconsulteerd. Daartoe werd een vra
genlijst toegezonden aan 979 at random geko
zen mannen van 50 jaar en ouder uit twee 
dorps- en twee stadspraktijken. Er waren 814 
vragenlijsten geschikt voor analyse. 

Van deze populatie had 17 procent matig en 
3 procent ernstig prostatisme. Hierbij gold: hoe 
ouder de man, des te ernstiger het prostatisme. 
Mannen bekend met urologische en diverse 
niet-urologische aandoeningen (BPH en pro
staatcarcinoom, respectievelijk CVA, diabetes 
mellitus of diureticagebruik) scoorden hoger 
dan mannen zonder deze aandoeningen. 

Er bestond in aile leeftijdsgroepen een dui
delijke relatie tussen de ernst van de plasklach
ten en het aantal consulten. Desondanks had 62 
pro cent van de mannen met prostatisme hier
voor nog nooit zijn huisarts bezocht. Van de 
mannen met prostatisme voelde 19 procent zich 
'zeer ontevreden' tot ' vreselijk'. Ongeveer 30 
procent van deze groep had hiervoor zijn huis
arts niet geconsulteerd. 

Annemieke Bakker 

Antistolling na recidief veneuze 
trombose 

Schulman S, Granquist S, Holmstrom M, et at. The 
duration of oral anticogualant therapy after a 
second episode of venous thromboembolism. N 
Engl J Med 1997; 336: 393-8. 

Oiuguid OL. Oral anticoagulant therapy for venous 
thromboembolism [editorial]. N Engl J Med 
1997; 336: 433-4. 

Hoe lang moet iemand met antistolling worden 
behandeld na een recidief van een veneuze 
trombose, al dan niet gecompliceerd door een 
longembolie? Om deze vraag te beantwoorden 
behandelden Zweedse onderzoekers uit ver
schillende centra 227 patienten met een derge
lijk recidief. Ongeveer de helft kreeg antistol
ling gedurende zes maanden, de overigen voor 
onbeperkte duur. Na vier jaar follow-up bleek 
dat het risico op een recidief bij de patienten 
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met een behandeling van zes maanden zes maal 
zo groot was als bij de anderen; dit verschil was 
significant. Anderzijds was het risico op een 
ernstige bloeding in de continu behandelde 
groep drie maal zo groot; dit verschil was echter 
niet significant. 

In het editorial wordt beklemtoond dat het 
onderzoek betrekking had op een risicogroep: 
aile deelnemers hadden immers een recidive
rende diepe veneuze trombose en/of longemb
olie. De geregelde controle bij continue antis
tolling is belastend voor de patient, waardoor 
ook veel proefpersonen op den duur de conti
nue antistolling staken. Desondanks is de winst 
door de verminderde kans op een recidief zo 
groot, dat zelfs de kans op een bloeding moet 
worden geaccepteerd. Overigens was de mor
taliteit in be ide groepen even groot. 

H.G. Frenkel-Tietz 

Vaccincocktail 

Eskola J, Olander R, Hovi T, et at. Randomised 
trial of the effect of co-administration with 
acellular pertussis OTP vaccine on 
immunogenicity of haemophilius influenza type 
b conjugate vaccine. Lancet 1996; 348: 1688-92. 

Is de effectiviteit van een vaccinatie met D KTP 
en Hib afhankelijk van de wijze van toediening 
(met een spuit versus twee of meer spuiten)? 
Voor dit onderzoek werden 120 zuigelingen 
gevaccinet;rd volgens het Finse schema: DTK 
bij twee, vier en zes maanden; op de leeftijd van 
vier en zes maanden ook Hib en polio. De 
kinderen werden verdeeld in vier groepen die 
de tweede en derde vaccinatie kregen toege
diend als respectievelijk drie prikken (DKT, 
Hib, polio), twee prikken (DKTP/Hib en 
DKTHib/polio) en een prik. De effectiviteit van 
de vaccinatie werd bepaald aan de hand van de 
antilichaamconcentratie. In de groepen waarin 
DTP en Hib in een spuit waren toegediend, 
bleek de effectiviteit beduidend lager, in som
mige gevallen waren zelfs geen antilichamen 
tegen Hib aantoonbaar. Het Hib-v'accin dient 
dan ook vooralsnog separaat te worden toege
diend. 

Joost den Otter 

Choleravaccinatie 

Trach ~O, et al. Field trial of locally produced, 
killed, oral cholera vaccine in Vietnam. Lancet 
1997;349:236-42. 

Cholera komt endemisch voor in 35 van de 45 
provincies van Vietnam; de totale sterfte be
draagt ongeveer I procent. Voor dit onderzoek 
werden ruim 130.000 huishoudens genum-

merd. Aile leden > 1 jaar uit de huishoudens met 
een even nummer werden tweemaal gevacci
neerd; de andere huishoudens fungeerden als 
controlegroep. Vervolgens werd bij alle opna
men in een (poli)kliniek in verband met ernsti
ge diarree routinematig een feceskweek op 
cholera gemaakt. 

In de vaccinatiegroep kreeg per saldo 77 
procent twee doses vaccin en 7 procent een 
dosis; in de controlegroep waren deze percent
ages respectievelijk 2 en 0,5 procent. Tijdens 
een cholera-uitbarsting JO maanden na de vac
cinatie werden 37 personen uit de gevaccineer
de groep opgenomen in verband met cholera, 
en 92 uit de controlegroep. Het beschermende 
effect, uitgedrukt als percentage van het aantal 
voorkomen opnamen, was daarmee 60 procent. 

Joost den Otter 

Aspirinebloeding 

Kelly JP, Kaufman OW, Jurgelon JM, et al. Risk 
of aspirin-associated major 
upper-gastrointestinal bleeding with 
enteric-coated or buffered product. Lancet 
1996; 348: 1413-6. 

Symmons OPM. Safety profile of low-dose 
aspirine [commentary]. Lancet 1996; 348: 
1394-5. 

Bloedingen in het bovenste deel van de tractus 
digestivus bij gebruik van NSAID's komen 
frequent voor. Omdat deze middelen nu ook 
vrij verkrijgbaar zijn, is er een toename te ver
wachten van dit soort bloedingen. In dit patient
controle-onderzoek werd nagegaan of bij spe
ciale vormen van aspirine (speciale coating of 
met een buffer) minder bloedingen optreden 
dan met gewone aspirine. 

Ais patienten werden gedefinieerd mensen 
met een endoscopisch aangetoonde eerste bloe
ding in het bovenste deel van de tractus dige
stivus. Aan patienten en controles werd onder 
andere gevraagd naar comorbiditeit (met name 
gericht op chronisch NSAID-gebruik, zoals bij 
reumatoi'de artritis), medicatiegebruik (dose
ring, merk, soort van zowel op recept als vrij 
verkrijgbare medicatie) en a!coho!consumptie. 

Gedurende de onderzoeksperiode werden 
550 patienten ingesloten: 332 met een maag
bloeding, 193 met een bloeding in het duode
num en 25 met een bloeding op beide plaatsen. 
De laatste groep was significantjonger dan de 
anderen; (mediane leeftijd 55 versus 60 jaar). 
Het relatieve risico op een bloeding was bij 
geregeld gebruik van een gemiddelde dosis van 
~325 mg 2,6 voor gewone aspirine, 2,7 voor 
gecoate aspirine en 3,1 voor gebufferde aspiri
ne. Bij hogere doseringen werd een relatief 
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risico van 5,8 voor gewone aspirine en van 7,0 
voor gebufferde aspirine gevonden; voor de 
gecoate vonn kon geen uitspraak worden ge
daan wegens het kleine aantal gebruikers. 

De veronderstelling dat gecoate en gebuffer
de aspirines veiliger zouden zijn, werd in dit 
onderzoek dus niet bevestigd. De auteurs ma
nen echter tot enige voorzichtigheid bij de in
terpretatie, gezien de betrouwbaarheidsinter
vallen van de gevonden relatieve risico's. 

In het commentaar worden de gunstige ef
fecten van laag gedoseerde aspirine (~325 

mg/dag) op myocardinfarct, eVA, colorectale 
carcinomen sarnengevat in de uitspraak 'an 
aspirin a day keeps the doctor away'. Bloedin
gen in het bovenste deel van de tractus digesti
vus vonnen slechts een van de detenninanten 
in de kosten-batenanalyse van laag gedoseerde 
aspirinegebruik. Het risico op een dergelijke 
bloeding (0,2-1,0 gevallen per 1000 persoons
jaren) dient te worden afgewogen tegen de 
voordelen van een verlaging van complicaties 
na een myocardinfarct (40 procent daling per 
1000 behandelde patienten). De auteur pleit 
voor een individuele kosten-batenanalyse en 
nader onderzoek naar de beschenning door 
misoprostol en/of H2antagonisten bij patienten 
met een verhoogde kans op een bloeding in het 
bovenste deel van de tractus digestivus, maar 
een sterke indicatie voor aspirineprofylaxe. 
Vooralsnog denkt zij dat de grootste winst bij 
het aantal bloedingen te halen is uit een mini
male dosering van preventief gedoseerde aspi
nne. 

Joost den Otter 

EUG na sterilisatie 

Peterson HB, Xia Z, Hughes JM, et al. The risk of 
ectopic pregnancy after tubal sterilisation. N 
Engl J Med 1997; 336: 762-7. 

Zwangerschap na sterilisatie komt voor, maar 
hoe groot is nu de kans op een extra-uteriene 
zwangerschap na sterilisatie? Aan ruim 10.000 
vrouwen die tussen 1978 en 1986 werden ge
steriliseerd, werd tot 1994 regelmatig gevraagd 
of ze zwanger waren geworden. Ook werd na
gegaan via welke methode de vrouw was ge
steriliseerd (bipolaire of unipolaire coagulatie, 
via applicatie van een siliconenrubber bandje 
of een plastic spring-clip, of door middel van 
salpingectomie, postpartum of een ander tijd
stip ). 

Van de 10.000 vrouwen werden er 143 
zwanger (1 ,3 procent), van wie er 47 een extra
uteriene zwangerschap hadden (alle op een na 
tubair). Hiermee kwam de tienjaars cumulatie
ve incidentie van een el'tra-uteriene zwanger-
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schap op 7,3 per 1000. Dit cijfer verschilde 
nogal naar gelang de methode waarmee de 
vrouw was gesteriliseerd. De bipolaire coagu
latie had de hoogste incidentie (17,1), de post
partum salpingectomie de laagste (1,5). Hoe 
jonger de vrouwen waren op het moment van 
sterilisatie, des te groter was de kans op een 
latere extra-uteriene zwangerschap. Aileen 
voor de bipolaire coagulatie was dit verschil 
significant: een vrouw die voor haar 30e via 
bipolaire coagula tie was gesteriliseerd, had een 
kans van 31,9 op de 1000 om tienjaariater toch 
zwanger te zijn geworden. Het risico op een 
extra-uteriene zwangerschap na sterilisatie 
narn niet af als de sterilisatie langer geleden was 
verricht. Behalve de sterilisatiemethode en de 
leeftijd van de vrouw op het moment van steri
lisatie waren er nog twee statistisch significante 
risicofactoren voor een extra-uteriene zwan
gerschap: ras of etnische groep en een voorge
schiedenis met PID. 

Een extra-uteriene zwangerschap na sterili
satie is dus niet zeldzaam, zeker niet bij vrou
wen die voor hun 30e gesteriliseerd zijn. Dit 
risico moet bekend zijn bij en de vrouwen en 
de behandelende artsen. 

Genna Joppe 

Omeprazol bij maagbloeding? 

Khuroo MS, Yattoo GN, Javid G, et al. A 
comparison of omeprazole and placebo for 
bleeding peptic ulcer. N Engl J Med 1997; 336: 
1054-8. 

Saltzmann JR, Zawacki JK. Therapy for bleeding 
peptic ulcers [editorial]. N Engl J Med 1997; 
336: 1091-3. 

Kan omeprazol een altematieve behandeling 
zijn voor patienten met bloedende peptische 
ulcera? De achterliggende theorie is dat het 
bloedstolsel zich beter kan stabiliseren door 
verhoging van de pH, waardoor de bloeding 
stopt of een recidief wordt voorkomen. Het 
onderzoek yond plaats in een ziekenhuis in 
India bij 220 patienten die op verdenking van 
een bloedend peptisch ulcus waren opgeno
men. Binnen 12 uur na opnarne werd een en
doscopie verricht. De onderzoeksgroep kreeg 
tweemaal daags 40 mg omeprazol, de contro
legroep kreeg een placebo gedurende 5 dagen. 

In de omeprazolgroep had II procent op
nieuw of nog steeds een bloeding, in de place
bogroep was dit 36 procent; van de omeprazol
groep moest 7 procent worden geopereerd, van 
de placebogroep 24 procent. Deze verschillen 
waren significant. Er overleden ook iets meer 
patienten in de placebogroep; dit verschil was 
echter niet significant. Verder hadden veel meer 

patienten uit de placebogroep een bloedtrans
fusie nodig dan uit de omeprazolgroep, en ver
bleven ze langer in het ziekenhuis. De patienten 
die met name voordeel hadden bij omeprazol
gebruik, waren degenen die bij de eerste endos
copie een niet meer bloedend maar wei zicht
baar vat in de maag hadden, en degenen die 
bloedstolsels in de maag hadden. Bij patienten 
die een nog spuitend of sijpelend bloedvat had
den, was het middel veel minder effectief. 

In het editorial wordt benadrukt dat endo
scopische behandeling van een bloedend pep
tisch ulcus de therapie van eerste keus is. Verder 
acht de auteur de dosering van omeprazol wei 
erg hoog. Ook kunnen mensen uit India een 
ander patroon van peptische ulcera hebben dan 
westerlingen. Maar in die gevallen waarbij en
doscopische therapie niet voorhanden is, niet 
praktisch is, te riskant voor de patient of bij 
patienten die niet mee kunnen werken, kunnen 
protonpompremmers nuttig zijn. 

GermaJoppe 

Voorschrijfpatroon bij diuretica 

Straand J, Rokstad K. Are prescribing patterns of 
diuretics in general practice good enough? A 
report from the M~re & Romsdal Prescription 
StUdy. Scand J Prim Health Care 1997; 15: 10-5. 

Diuretica behoren tot de meest voorgeschreven 
medicijnen, met name bij ouderen. Dit onder
zoek was gericht op het voorschrijfgedrag van 
huisartsen met betrekking tot diuretica (juist
heid van de indicaties, soort diureticum en do
sering). Daartoe werden circa 1900 recepten 
voor diuretica geanalyseerd. 

De gemiddelde leeftijd van de patienten was 
ruim 69 jaar; twee derde van de recepten was 
bestemd voor vrouwen. Diuretica werden 
hoofdzakelijk voorgeschreven voor hyperten
sie (48 procent), hartfalen (35 pro cent) en oe
deem (6 procent). Furosemide werd het meest 
voorgeschreven (48 procent), gevolgd door 
hydrochloorthiazide/amiloride (26 procent), 
thiaziden en aanverwante diuretica (13 pro
cent) en spironolacton (5 procent). Bij hartfalen 
werd in 80 procent van de gevallen furosemide 
voorgeschreven, en bumetanide slechts in 1 
procent van de gevallen. 

De meest opmerkelijke uitkomst was dat, 
wanneer thiaziden en aanverwante diuretica 
voor hypertensie werden voorgeschreven, een 
derde van de patienten onnodig een veel te hoge 
dagelijkse dosis kreeg. Ook waarschuwen de 
auteurs voor het ten onrechte en voorallangdu
rig voorschrijven van diuretic a bij orthostatisch 
en c1imacterieel oedeem. 

Andre Verheij 
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Vrouwengezondheidszorg 

Van den Brink-Muinen A. Gender, health and 
health care in general practice. A comparison 
between women's health care and regular health 
care [dissertatie Universiteit Utrecht]. Utrecht: 
Nivel, 1996; 208 bladzijden, prijs NLG 35,- + 
verzendkosten. ISBN 90-6905-302-0. 

Op I november 1996 promoveerde de 
sociologe Atie van den Brink-Muinen op 
het proefschrift 'Gender, health and health 
care in general practice'. Promotores 
waren de hoogleraren dr. J.M. Bensing en 
dr. B. Meyboom-de Jong. De dissertatie 
wordt besproken door Toine Lagro
Janssen, huisarts en hoogIeraar vrouwen
studies geneeskunde in Nijmegen. 

De aanleiding tot dit onderzoek was de behoef
te aan inzicht in een eventuele meerwaarde van 
de vrouwengezondheidszorg. De belangrijkste 
vraag die de onderzoekster moest beantwoor
den, luidde dan ook: 'welke verschillen zijn er 
in de hulpveriening door vrouwelijke huisart
sen die vrouwengezondheidszorg verlenen en 
vrouwelijke en manneIijke huisartsen die regu
liere gezondheidszorg verlenenT Het proef
schrift is gelukkig ruimer van opzet geworden. 
Centraal staan de relaties tussen sekse, gezond
heid en de hulpverlening door huisartsen. 

Het eerste deel gaat over de verschillen tus
sen mannelijke en vrouwelijke huisartsen in 
hun contacten met mannelijke en vrouwelijke 
patienten. Er wordt een antwoord gezocht op 
vragen als: 'geven vrouwelijke patienten de 
voorkeur aan een vrouwelijke huisarts', 'wor
den vrouwelijke huisartsen voor andere klach
ten geraadpleegd dan mannelijke huisartsen' en 
'zijn er verschillen in behandeling van manne
lijke en vrouwelijke huisartsen 7' Voor de beant
woording van deze vragen is gebruik gemaakt 
van de Nationale Studie van het Nivel. Aileen 
groepspraktijken met ten minste een mannelij
ke en een vrouwelijke huisarts werden geselec
teerd (n=27+23). 

In het tweede deeI richt de aandacht zich 
specifiek op het vrouwengezondheidscentrum 
Aletta en op de vraag of er verschillen zijn 
tussen de reguliere huisartsenzorg en de vrou
wengezondheidszorg. Omdat de praktijk van 
Aletta voomamelijk vrouwelijke patienten van 
20-45 jaar omvat, is het onderzoek beperkt tot 
deze leeftijdsgroep. Bij het uitwerken van deze 
vragen zijn, naast de gegevens uit de N ationale 
Studie, video-opnamen geanalyseerd bij acht 
reguIiere vrouwelijke huisartsen, acht manne
lijke huisartsen en de vier Aletta-huisartsen 
(ongeveer 20 spreekuurcontacten per huisarts). 
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Resultaten 
• Inderdaad zien vrouwelijke huisartsen meer 
vrouwelijke patienten op het spreekuur: 71 pro
cent vrouwen tegen 55 procent bij mannelijke 
huisartsen. Naarmate de mogelijkheid groter is 
om voor een vrouwelijke huisarts te kiezen, 
zoals bij een voltijdsbaan, wordt er meer voor 
een vrouwelijke huisarts gekozen. Vrouwelijke 
huisartsen worden ook voor andere problemen 
geraadpleegd dan hun mannelijke collega's: 
seksespecifieke gezondheidsproblemen wor
den bij voorkeur met de eigen sekse besproken, 
terwijl vrouwelijke huisartsen meer sociale 
problemen en mannelijke huisartsen meer 
klachten van het bewegingsapparaat krijgen 
gepresenteerd. Vergelijking van de behande
ling door mannelijke en vrouwelijke huisartsen 
laat zien dat vrouwen meer adviseren en infor
matie geven, meer diagnostische tests laten 
doen en minder medicijnen voorschrijven. 
• Worden deze verschillen nu nog geaccen
tueerd bij specifieke vrouwenklachten als men
struatie- en menopauzeklachten, fluor en scree
ning op cervix- en mammacarcinoom? 

Neen, de verschillen in behandeling tussen 
mannelijke en vrouwelijke artsen blijven klein. 
Vrouwelijke huisartsen zien wei aanzienlijk 
meer patienten met deze problemen dan man
nen. De consultduur van vrouwelijke huisart
sen is langer, en dit komt vooral door het gro
tere aantal problemen per consult. Opmerkelijk 
zijn de verschillen tussen de voltijds werkende 
vrouwelijke huisartsen en de deeltijders. De 
seksespecifieke voorkeur van patienten speelt 
minder bij de deeltijders. Blijkbaar prefereert 
de continuHeit van zorg boven de sekse. 
• Welke patienten kiezen voor het vrouwen
gezondheidscentrum Aletta 7 

Generaliserend zou je kunnen zeggen: jon
ge, hoog opgeleide, werkende vrouwen zonder 
kinderen, met een hoog inkomen en particulier 
verzekerd. De meesten zeggen dat hun gezond
heidstoestand goed tot zeer goed is. Ze hebben 
meer dan andere vrouwen last van psychoso
matische klachten zoals moeheid, hoofdpijn en 
nervositeit, ervaren vaker sociaIe probIemen en 
rapporteren een slechtere geestelijke gezond
heid. Ze presenteren ook vaker psychologische 
en sociale problemen op het spreekuur. Onge
veer een op de drie is onder behandeling in de 
geestelijke gezondheidszorg en 40 procent 
maakt tevens gebruik van altematieve genees
wijzen. 

Ais we kijken naar de verschillen in behan
deling tussen de (vier deeltijds werkende) Alet
ta-artsen en de reguliere vrouwelijke en man
nelijke artsen, blijken de volgende verschillen: 
de artsen in het vrouwengezondheidscentrum 

doen minder lichamelijk onderzoek, vragen 
meer laboratoriumonderzoek aan, wachten va
ker even af, schrijven minder frequent medicij
nen voor (geldt niet voor antibiotica en tran
quillizers), geven vaker adviezen en leefregels 
en verwijzen meer naar de geestelijke gezond
heidszorg en de fysiotherapeut. De verschillen 
tussen de onderzochte artsengroepen zijn dui
delijk minder groot dan de onderzoekster had 
verwacht, en zijn daar soms zelfs mee in strijd. 
Die verwachtingen zijn gebaseerd op de prin
cipes van een vrouwenhulpverlening die zich 
profileert op het stimuleren van zelfredzaam
heid en eigen verantwoordelijkheid en het ver
mijden van medicalisering. 
• Zijn er dan grotere verschillen in communi
catiestijl tussen Aletta-artsen en de reguliere 
artsen? 

Ja, niet zozeer tussen Aletta en regulier, maar 
tussen vrouwelijke en mannelijke artsen. De 
wijze waarop patienten werden bejegend, is 
beoordeeld met een observatieprotocol waar
mee het affectieve en instrumentele gedrag van 
de huisartsen, zoals vastgelegd op video-opna
men, werd geanalyseerd. Allereerst blijkt in de 
Aletta-praktijk het meest gepraat te worden, 
meer door de huisarts dan door de patiente. Bij 
de reguliere vrouwelijke huisartsen zijn vooral 
de patienten aan het woord. Wat betreft het 
affectieve gedrag blijken de Aletta-artsen de 
meeste verbale aandacht te geven aan hun pa
tienten en het meeste oogcontact te hebben. 
Aletta-artsen tonen ook minder irritatie en 
boosheid en meer warmte. De Aletta-artsen 
verschillen weinig van de vrouwelijke regulie
re huisartsen. De mannelijke artsen daarente
gen vertonen in de meeste opzichten een min
der communicatief gedrag. Voor het overige 
komt de communicatiestijl van de drie groepen 
huisartsen, bijvoorbeeld in patientgeorienteerd 
gedrag, vrijwel overeen. 

Hamvraag 
De hamvraag wordt in het laatste hoofdstuk 
gesteld: (hoe) worden de principes van vrou
wengezondheidszorg toegepast in de praktijk? 
Hiervoor zijn dezelfde video-opnamen beke
ken aan de hand van een speciaal daartoe ont
worpen observatieprotocol, waarin de princi
pes van de vrouwengezondheidszorg zijn ge
operationaliseerd in vijf schalen. 

De meest specifiek geachte principes, het 
rekening houden met de sekse-identiteit en sek-

Tn de rubriek Forum wordt de auteurs van bespro
ken werken de gelegenheid geboden tot een korte 
reactie. 
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serollen en het rekening houden met de per
soonlijke en sociale positie, worden door alle 
huisartsen gelijkelijk, zij het weinig toegepast. 
Daamaast blijken aile huisartsen in hoge mate 
'respect te tonen' voor de patient. De Aletta
huisartsen scoren vooral hoger op dit principe, 
doordat zij vaker vragen of de patient tevreden 
is en vaker normen en waarden van de patient 
respecteren. Aan het principe van 'het stimule
ren van de zelfredzaamheid en verantwoorde
lijkheid' wordt vaker voldaan door de Aletta
artsen, met name doordat zij vaker naar de 
mening van de patient vragen en vragen naar 
wat de patient zelf heeft gedaan aan het pro
bleem. 

Conc1usie: er zijn grote overeenkomsten 
tussen artsen die vrouwengezondheidszorg 
verlenen en huisartsen die reguliere zorg verle
nen; er zijn ook verschillen. De verschillen 
tekenen zich meer af tussen mannelijke en 
vrouwelijke huisartsen, dan tussen soorten van 
hulpverlening. 

Commentaar 
Deze studie gaat over een aantal belangrijke 
aspecten binnen de huisartsgeneeskunde, na
melijk in hoeverre de sekse van de dokter de 
kwaliteit van de hulpverlening beinvloedt en in 
hoeverre vrouwengezondheidszorg een verbe
tering van de kwaliteit inhoudt. Ik vind het 
tevens een genot om zoveel over sekse, dokters, 
patienten en hun onderlinge relaties te kunnen 
lezen. 

Het proefschrift is helder geschreven en 
heeft een mooie opbouw van de hoofdstukken. 
Diverse hoofdstukken hebben hun weg naar het 
intemationale lezersforum inmiddels gevon
den. Het is bovendien prijzenswaardig dat een 
poging gewaagd is, en ook door betrokkenen 
mogelijk gemaakt, om een aantal aspecten van 
de vrouwenhulpverlening te evalueren. 

Een van de grote moeilijkheden van deze 
studie is hoe de 'principes' moeten worden 
onderzocht. De vertaling van de principes naar 
kenmerken van goed medisch handelen vormt 
mijn eerste punt van discussie. Ik wil dit illus
treren aan de hand van twee voorbeelden. 

• 'Het vermijden van medicalisering' als prin
cipe van goed handelen in het perspectief van 
vrouwengezondheidszorg, wordt als voigt ge
operationaliseerd (p. 100): 
- weinig terugbestellen; 
- vaak het advies geven van even aanzien; 
- weinig medicatie voorschrijven; 
- drogisterij-middelen (OTC) aanraden; 
- leefregels meegeven; 
- weinig diagnostische aanvragen; 
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- weinig verwijzingen eerste en tweede lijn. 
'Het stimuleren van de zelfredzaamheid en ei
gen verantwoordelijkheid' wordt gemeten aan 
het overlaten van de vervolgafspraak aan de 
patient. 

De kemvraag is of een operationalisatie van 
begrippen die de kwaliteit van zorg betreffen, 
niet veel meer moet uitgaan van de klacht en de 
diagnose en niet, zoals in deze studie, van het 
hoofdstukniveau van de ICPC (zie de appendi
ces 6A en 6B). Bovendien speelt ook de con
text, bijvoorbeeld comorbiditeit of andere ken
merken van een patient, een rol bij een beoor
deling van het huisartsgeneeskundig handelen. 
Met andere woorden, kan het advies van 'even 
aanzien' of van 'geen antibiotica geven in ge
geven omstandigheden' niet gewoon een slecht 
beleid zijn? 

Dezelfde inhoudelijke bezwaren heb ik te
gen het uitdrukken van 'het stimuleren van de 
zelfredzaamheid' in het overlaten van een ver
volgafspraak aan de patient. Ik kan me zonder 
moeite patienten voor de geest halen, bijvoor
beeld met angsten ofbegrenzingsproblematiek, 
van wie de zelfredzaamheid en verantwoorde
lijkheid meer gediend zijn met het gewoon 
vastleggen van een volgende afspraak. 

In hoofdstuk 8 is geprobeerd om met een 
nieuw en uitgebreider observatieprotocol - de 
'Women's health care analysis system' - deze 
principes in de consulten van de artsen te me
ten. Maar ook daar spelen naar mijn mening 
bovenstaande bezwaren. Het principe van de 
zelfverantwoordelijkheid bijvoorbeeld is ver
taald in: het samen (arts en patient) beslissen; 
vragen naar wat patient zelf aan het probleem 
gedaan heeft; naar patient's mening vragen; het 
geven van altematieven en voorlichting, en het 
aanmoedigen om over de problem en te praten. 
Allemaal ogenschij nlijk mooie zaken, maar erg 
algemeen en weinig gespecificeerd naar de 
aard van de problematiek. 

• Dat brengt me bij een tweede punt van dis
cussie. In hoofdstuk 8 is bij het beoordelen van 
de consulten geen rekening gehouden met het 
type probleem, maar ook niet met de opleiding 
van de patiente. Bovendien is niet gekeken in 
hoeverre de duur van de arts-patientrelatie een 
rol speelt, dus in hoeverre arts en patient elkaar 
kennen. Ook het deeltijd werken, in hoofdstuk 
2 aangewezen als een belangrijke variabele 
bijvoorbeeld in het terugbestelbeleid, wordt 
niet als variabele onderzocht. Ik zou bovendien 
graag willen weten hoe groot de verschillen 
zijn tussen de vrouwelijke huisartsen onderling 
en idem tussen de mannelijke huisartsen, en of 
deze verschillen binnen de sekse niet groter zijn 

dan de verschillen tussen de seksen. De gedach
te dringt zich namelijk op dat in de hoofdstuk
ken die reguliere huisartsenzorg met vrouwen
gezondheidszorg vergelijken niet zozeer het 
type hulpverlening is bestudeerd en gemeten, 
maar veeleer de huisartsenzorg die vrouwe lij ke, 
vaak deeltijds werkende, artsen aan vrouwelij
ke patienten geven. 

Aansluitend hierop speelt nog een tweede 
gedachte door mijn hoofd. Is in het geval van 
de vrouwengezondheidszorg door de Aletta
artsen eigenlijk wei het type hulpverlening ge
meten, of is veeleer de hulpverlening aan een 
specifieke (hoogopgeleide, vrouwelijke) popu
latie in kaart gebracht? 

Tenslotte wordt een belangrijke vraag in dit 
proefschrift niet gesteld. Dat was ook niet de 
opzet van deze studie, maar het had mij wei zo 
aardig geleken om in de beschouwing de relatie 
tussen de vijf principes van vrouwengezond
heidszorg en de kwaliteit van zorg te problema
tiseren. Levert het werken volgens de princi
pes, zoals geoperationaliseerd in deze studie, 
nu feitelijk een beter (gezondheids)resultaat op 
voor patienten in de huisartspraktijk? Nu wordt 
a priori en zonder verder wetenschappelijke 
verantwoording aangenomen dat handelen vol
gens deze principes een optimale zorg impli
ceert. Ik wil de auteur alsnog uitnodigen tot een 
kritische reflexie op deze kwestie. 

Toine Lagro-Janssen 

Reactie 

Lagro-Janssen spitst haar kritiek toe op de ope
rationalisering van de vijf principes van de 
vrouwengezondheidszorg (VGZ) in meetbare 
kenmerken van 'goed medisch handelen'. Na
tuurlijk hebben de principes betrekking op de 
kwaliteit van zorg, maar - zoals ik ook heb 
aangegeven in mijn dissertatie - het was niet de 
bedoeling om een oordeel te geven over de 
kwaliteit van zorg verleend in de Aletta-prak
tijk en reguliere praktijken. De opzet was om 
de toepassing van de principes in de dagelijkse 
huisartspraktijk zichtbaar te maken, ervan uit
gaande dat de toepassing niet in elk consult 
zichtbaar is, maar wei altijd als een rode draad 
door elk consult loopt. Natuurlijk spelen pa
tient- en consultkenmerken hierin een belang
rijke rol, en hiervoor is deels dan ook gecontro
leerd in de analyses. Het zou inderdaad nog 
mooier geweest zijn om uit te gaan van het 
diagnoseniveau in plaats van de diagnosen op 
hoofdstukniveau van de ICPC. Gezien de (te 
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kleine) aantallen gepresenteerde klachten was 
dit helaas niet mogelijk; overigens is voor de 
vier meest voorkomende klachten weI een 
overzicht van de interventies gegeven. De weI 
verrichte controle op ICPC-hoofdstukniveau is 
echter zeker zinvol. zoals blijkt uit het gegeven 
overzicht van interventies op dit niveau. In een 
uitgebreidere studie gericht op specifieke 
klachten en (de vertaling hiervan in) diagnosen 
zou dit weI als uitgangspunt kunnen dienen en 
zouden de door de recensent genoemde uitzon
deringen (die er natuurlijk altijd zijn) ook tot 
hun recht komen. 

Het zichtbaar maken van de VGZ-principes 
in de interventies van huisartsen bleek - zoals 
ook gesteld in mijn dissertatie - slechts beperkt 
mogelijk. Omdat de principes naar verwach
ting beter zichtbaar zouden kunnen worden 
gemaakt in de arts-patientcommunicatie, heb ik 
het observatieprotocol 'Women's health care 
analysis system' ontwikkeld, op basis van de 
(schaarse) literatuur over de toepassing van de 
VGZ-principes en op basis van gesprekken met 
de Aletta-groep (huisartsen en beleidsmede
werkers van het Vrouwengezondheidscen
trum). 

Wat betreft het tweede punt van discussie, 
dat ook hierbij weinig is gespecificeerd naar de 
aard van de problematiek, moet ik - evenals 
hierboven - als reactie geven dat dit niet moge
lijk was op basis van 400 consulten (gemiddeld 
20 consulten van 20 artsen) waarin veel ver
schillende klachten werden gepresenteerd. 
Voorts ben ik het eens met de recensent dat de 
opleiding van de patient en ook de duur van de 
arts-patientrelatie van invloed kunnen zijn op 
het toepassen van de VGZ-principes. lk zou 
voor deze variabelen ook zeker gecontroleerd 
hebben als dit mogelijk was geweest. Helaas 
ontbraken hiervoor te veel gegevens. In ver
volgonderzoeken zal hiermee in ieder geval 
rekening moeten worden gehouden. 

Ik ben het niet eens met de conclusie van de 
recensent dat niet het type hulpverlening zou 
zijn gemeten, maar de hulpverlening aan een 
specifieke (hoogopgeleide, vrouwelijke) popu
latie. In het grootste deel van mi jn dissertatie is 
weI gecontroleerd voor opleiding, in het deel 
over de vrouwengezondheidszorg niet. Ook bij 
laag opgeleide patienten zouden de VGZ-prin
cipes echter weI - of juist" - moeten worden 
toegepast. 

Wat betreft het in deeltijd werken van huis
artsen (gedefinieerd in hoofdstuk 2 als 'minder 
dan 0,6 fte') wil ik erop wijzen dat de artsen 
van de observatiestudie slechts een deel vorm
den van de groep huisartsen uit hoofdstuk 2. 
Omdat de meesten van hen meer dan 0,6 fte 
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werken kon de invloed van deze variabele niet 
onderzocht worden. 

Analyses van de verschillen tussen en bin
nen de drie groepen huisartsen wijzen uit dat de 
verschillen binnen de groep Aletta-huisartsen 
kleiner zijn dan binnen de andere twee groepen 
(reguliere vrouwelijke en mannelijke huisart
sen). Dit maakt duidelijk dat de Aletta-artsen 
meer een 'echte' groep vormen, handelend op 
basis van de VGZ-principes, dan de andere 
groepen. Daarnaast blijken de verschillen bin
nen de seksen niet groter te zijn dan tussen de 
seksen. Ik ben het dan ook niet eens met de 
recensent dat niet het type hulpverlening in 
kaart is gebracht, maar de huisartsenzorg door 
de verschillende seksen. N aar mijn mening zijn 
beide aspecten onderzocht. 

Tenslotte wil ik herhalen dat ik niet heb gesteld 
dat handelen volgens de VGZ-principes een 
optimale zorg impliceert. Deze discussie laat ik 
graag over aan de beroepsgroep, die ik hiertoe 
meer capabel acht. WeI heb ik erop gewezen dat 
er, ondanks vele overeenkomsten tussen met 
name Aletta-artsen en andere vrouwelijke art
sen, weI degelijk ook verschillen zijn gevonden 
tussen de vrouwengezondheidszorg en de regu
liere gezondheidszorg die van belang zijn voor 
de kwaliteit van zorg. Het geven van informatie 
en het tonen van empathie (via verbale aan
dacht en oogcontact) kunnen bijdragen aan de 
zelfredzaarnheid en eigen verantwoordelijk
heid van de patient, aan de arts-patientrelatie en 
aan het onderkennen van psychosociale klach
ten. 

Atie van den Brink-Muinen 

Metaforen in de 
geneeskunde 

Van Rijn-van Tongeren ow. Metaphors in 
medical texts [dissertatie Universiteit Utrecht]. 
Amsterdam: Rodopi, 1997; 186 bladzijden, 
prijs NLO 60,-. ISBN 90-420-0127-5. 

Naast een aantal andere instrumentele vaardig
heden heeft een huisarts de taal als belangrijk 
diagnostisch en fherapeutisch hulpmiddel. 
Diagnostisch als het gaat om een goed begrip 
bij het afnemen van de anamnese, en therapeu
tisch als het gaat om uitleg in voor de patient 
begrijpelijke taal die bovendien een juist beeld 
schetst van de situatie. Het is daarom interes
sant om kennis te nemen van een dissertatie 
over begripsvorming en taalgebruik in medi
sche (wetenschappelijke) literatuur, geschre-

yen door een taalkundige zonder specifiek me
disc he opleiding. 

Het gebruik van metaforen - beeldspraak -
in spreken en schrijven heeft op het eerste 
gezicht geen andere bedoeling dan om een 
abstract begrip voorstelbaar te maken of een 
verhandeling over een saai onderwerp te verle
vendigen. Soms echter zijn de gebruikte verge
lijkingen zo consistent in het taalgebruik aan
wezig, dat je tot de conclusie moet komen dat 
een dergelijke algemeen gebruikte metafoor 
niet toevallig is maar deel uitmaakt van de 
manier waarop we gezamenlijk tegen een ver
schijnsel aankijken. Wie bijvoorbeeld zegt 'ik 
ga met de auto' heeft, volgens taaltheoretici, 
door gebruik van het woordje 'met' hierbij de 
achterliggende gedachte dat de auto een per
soon, een metgezel is. Dit leidt tot de metafoor 
'een auto is een persoon' . Afgeleid hiervan zijn 
beschrijvingen van auto's met kuren of zelfs 
met een erotische uitstraling, een metafoor die 
in de reclame graag gebruikt wordt. 

Metaforen in medische teksten 
De schrijfster heeft zich tot doel gesteld medi
sche (wetenschappelijke) geschriften te onder
zoeken op het voorkomen van metaforen en na 
te gaan welke functie het gebruik van de des
betreffende metafoor heeft voor de medisch 
wetenschappelijk theorievorming en voor de 
communicatie. De schrijfster gaat daarbij uit 
van de pUblicaties van Lakoff & Johnson, die 
hebben aangetoond dat ons dagelijks taalge
bruik metaforisch van aard is, dat wil zeggen 
dat wij voortdurend abstracte of minder beken
de begrippen structureren door middel van an
dere, concretere ofbekendere begrippen.1 Con
ceptuele metaforen zijn de bovengenoemde al
gemeen gebruikte vergelijkingen die een uit
drukking zijn van de manier waarop we ding en 
begrijpen en vorm geven. Dergelijke metaforen 
maken eigenlijk geen deel meer uit van het 
taalgebruik, maar produceren wei talrijke daar
van afgeleide metaforische uitdrukkingen. In 
het veelgebruikte voorbeeld over de liefde is 
'love is ajoumey' de conceptuele metafoor, en 
daarvan afgeleid de uitdrukkingen 'op een 
kruispunt staan' en 'niet meer terug kunnen'. 

Uiteraard is de keuze van de gebruikte me
taforen cultureel bepaald (we proberen immers 
te structureren aan de hand van bekende begrip
pen) en kan de keuze van een metafoor bepaal
de aspecten van een begrip benadrukken of 
juist verbergen. Wanneer over liefde gesproken 
wordt als over een patient ('een verziekte rela
tie'), wordt door het gebruik van die metafoor 
een heel andere kant van liefde belicht. 

Vervolgens wordt aan de hand van een pu-
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blicatie van Fleck! beschreven hoe ook in de 
wetenschap metaforen worden gebruikt om on
bekende, chaotische waamemingen te structu
reren aan de hand van bekende begrippen. Ook 
hierbij speelt dan onvermijdelijk de culturele 
achtergrond van de onderzoeker een rol. Hier
uit wordt de conciusie getrokken dat een we
tenschappelijk feit niet iets is wat vaststaat 
maar een functie is van wat mensen in een 
bepaalde tijd als waar accepteren. Wij kunnen 
immers aileen accepteren wat wij op grond van 
onze ervaring kunnen begrijpen. 

Uitgaande van dit model is het mogelijk om 
inzicht te krijgen in de manier waarop weten
schappelijke theorievorming verloopt. Daartoe 
analyseerde Van Rijn-van Tongeren een groot 
aantal medisch wetenschappelijke teksten, 
voomamelijk betrekking hebbend op oncolo
gisch onderzoek. Daarbij bleek dat consistent 
gebruik werd gemaakt van metaforen als 'can
cer is war' en dat hiervan afgeleid wordt ge
sproken van 'vijanden' , ' invasie', ' strijd' en 
'kolonisatie' . Deze manier van spreken is niet 
aileen toevallige beeldspraak; van deze con
ceptuele metafoor zijn ook theorieen afgeleid 
over het verloop van kankerprocessen en uit
eindelijk zelfs behandelprincipes. De conse
quentie van het gebruik van een metafoor houdt 
vervolgens het risico in dat bepaalde aspecten 
- in dit geval van kankerprocessen - onderbe
licht blijven. Anderzijds zal een wijziging in de 
theorieen over kanker moeten lei den tot het 
gebruik van andere metaforen. De wetenschap
per doet er dan ook goed aan te beseffen dat hij 
een metafoor gebruikt, omdat het beeld dat 
daarmee wordt gegeven het zicht op de werke
lijkheid niet aileen kan verhelderen, maar ook 
kan vertroebelen. Ais voorbeeld wordt de 
'steps and stages' -metafoor genoemd; deze 
leidt tot de opvatting dat de verspreiding van 
kankercellen in het lichaam een ordelijk verlo
pend proces is, met duidelijk afgrensbare sta
dia, en op grond daarvan worden weer beslis
singen genomen over het te volgen beleid. 

Medische theorieen bepalen veelal de thera
peutische opties. De schrijfster toont met een 
groot aantal voorbeelden aan dat men ook bij 
het verder uitwerken van de therapie vast blijft 
houden aan de oorspronkelijk gekozen meta
foor en de daarbij behorende beeldtaal. In het 
geval van kanker spreekt men zo van 'killing' , 
'defense', ' resistance' en 'suppressor'. Een ge
heel andere kijk op de behandeling van kanker 
zou ontstaan wanneer men gekozen had voor 
een metafoor waarbij veeleer sprake was van 
een symbiotische relatie tussen het kankerpro
ces en het menselijk lichaam. 

Tenslotte wordt een beschrijving gegeven 

680 

FORUM 

van de functie die een metafoor kan hebben in 
een tekst. Deze kan zijn catachretisch (er is voor 
het beschreven fenomeen nog geen woord), 
didactisch (han dig om door middel van een 
beeld iets uit te leggen) of theorie-constitu
erend (een niet begrepen nieuw verschijnsel 
wordt gestructureerd aan de hand van een be
kend verschijnsel). Metaforen in een bepaalde 
context blijken te kunnen veranderen van func
tie; zo kan een theorie-constituerende metafoor 
didactisch van aard worden, wanneer er wei 
'Ietterlijke' termen gebruikt kunnen worden. 

De conciusie van het onderzoek is dat meta
foren een integraal deel uitmaken van medische 
begripsvorming en een belangrijke functie ver
vullen bij de comrnunicatie. Het evalueren van 
de functie van metaforen in medische teksten 
is belangrijk vooral als deze teksten worden 
gebruikt als uitgangspunt voor nieuw weten
schappelijk onderzoek. 

Commentaar 
Hoewel deze dissertatie niet specifiek huisarts
geneeskundig is, heb ik het boek met stijgende 
interesse gelezen. Het heeft me tot een aantal 
observaties gebracht die te maken hebben met 
de manier waarop wij met onze patienten com
municeren. Met name bij het geven van voor
lichting en advies gebruiken wij ook als huis
arts voortdurend begrippen en beelden die me
taforisch van aard zijn. We spreken over 'zwak
te ' , 'vorming' , 'productie' of 'seintje', waarbij 
we bewust of onbewust begrippen uit de me
chanica of economie gebruiken, met als con
ceptuele metafoor 'het lichaam is een machi
ne'. Problemen ontstaan wanneer dokter en 
patient bij het beschrijven van lichameJijk 
functioneren gebruikmaken van geheel ver
schillende metaforische denkkaders. MogeJijk 
ligt hier de sleutel tot veel misverstaan en mis
gaan in de comrnunicatie. Wat bedoelt de Hin
doestaanse man die zegt 'mijn hart is dood', 
wanneer hij spreekt over impotentie? Waarom 
wil de Marokkaanse vrouw met diabetes geen 
pillen blijven slikken lOdra de klachten van 
dorst en jeuk over zijn? Waarom hebben wij 
jarenlang gedacht dat heimwee zich schuilhield 
in de maagwand? Waarom hebben folders in 
het Arabisch of Turks lo weinig voorlichtend 
effect, hoe wei ze keurig vertaald zijn vanuit het 
Nederlands? 

Misschien kan de taalkundige ons uiteinde
lijk verder helpen door het bijvoorbeeld het 
verbatim van huisarts en patient te bestuderen 
en daarin metaforen op te sporen, en dan met 
name om te zien of beiden dezelfde beeldtaal 
gebruiken. Om in de stijl van de dissertatie te 
blijven: ofbeiden de werkelijkheid structureren 

volgens dezelfde metaforen. Vervolgens kan 
dan bekeken worden of deze metaforen worden 
gebruikt in didactische dan wei theorievormen
de zin. Ook hier schuilt namelijk een valkuil, 
wanneer de dokter zijn metafoor slechts be
doeld als 'bijvoorbeeld', terwijl de patient het 
beeld opvat als een model van de werkelijk
heid . Niet aIleen culturele verschillen maar ook 
sekseverschillen lOuden dan wei eens een rol 
kunnen spelen als oorzaak van metaforische 
spraakverwarring. 

Een valkuil ontstaat ook wanneer de (pseu
do)wetenschapper aan de haal gaat met een 
metafoor en de relatie met het oorspronkeJijk 
beschreven fenomeen veri oren gaat. De meta
foor verandert dan in een letterlijke beschrij
ving van de werkelijkheid. Door omkering van 
de redenering kan dan ziekte zelf tot een meta
foor voor iets anders worden (bijvoorbeeld een 
emotioneel conflict, of schuld en straf). 

Conclusie 
Op het NHG-congres in Amsterdam (1995) 
werd een onderzoek gepresenteerd naar de op
vatting over goed professioneel handel en van 
de huisarts. Meningen van het publiek werden 
vergeleken met die van de huisarts zelf. Deze 
verschillen bleken aanzienlijk. Het lOU wei 
eens kunnen zijn dat het verschil in metaforisch 
denken tussen huisarts en patient nog veel gro
ter en ook wezenlijker is dan het verschil tussen 
de denkbeelden over professioneel handelen. 
Wat de huisarts uit deze wetenschapsfilosofi
sche en taalkundige verhandeling !eren, is iets 
wat wij allen weten maar wat ook steeds weer 
heel moeilijk blijkt. Absolute waarheden be
staan niet, ook niet in de medische wetenschap. 
Om hierover te kunnen communiceren, moet je 
dat doen op het niveau en binnen het begrip
penkader van de patient. Naast allerlei andere 
transculturele aspecten zal daarbij dan ook aan
dacht moeten zijn voor het gebruik van de 
metafoor als communicatiemiddel. 

Gerrit Neomagus 

Lakoff G, Johnson M. Metaphors we live by. 
Chicago: University of Chicago Press, 1980. 

2 Fleck L. Entstehung und Entwicklung einer wis
senschaftlichen Tatsache: Einfuhrung in die lehre 
vom Denkstil und Denkollektiv. Basel: Schwabe 
& Co., 1935. 

Reactie 

Met de conciusie dat er aandacht moet worden 
besteed aan het gebruik van metaforen in de 
communicatie tussen huisarts en patient, ben ik 
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het volledig eens. Neomagus erkent hiermee 
het nut van mijn onderzoek en doet een sugges
tie voor een vervolgonderzoek dat ik ook zelf 
graag zou willen uitvoeren. Samenwerking van 
taalkundigen en arts en lijkt mij hierbij overi
gens onontbeerlijk. Het lOU goed zijn als ook 
artsen zich ervan bewust werden dat de meta
foor een onmisbaar element is bij de concept
vorming en dat wetenschappelijke feiten alleen 
geldig zijn binnen de door de onderzoeker ge
kozen theorie-constituerende metafoor. Een 
andere metafoor leidt tot een andere theorie en 
dus ook tot andere wetenschappelijke feiten. 
Aan de (huis)arts vervolgens de taak om dit 
aspect van wetenschappelijke feiten in het juis
te perspectief aan de patient over te brengen. 

Wat betreft het cultuurbepaald zijn van me
taforen zou ik nog het volgende willen opmer
ken. Hoewel sommige metaforen zeer cultuur
bepaald zijn ('het regent pijpenstelen'), worden 
begrippen als 'vuur' en 'oorlog' zo algemeen 
gebruikt dat je ze universeel of cultuuroverstij
gend lOU kunnen noemen. De problemen die 
kunnen ontstaan bij het vertalen van met name 
de cultuurbepaalde metaforen, vormen een be
kend aandachtsgebied in de (ver)taalkunde. 
Neomagus wijst er terecht op dat samenwer
king tussen taalkundigen en artsen ook hierbij 
wenselijk is. 

Geraldine van Rijn-van Tongeren 

NOTA BENE 
Het advies aan aile vrouwen in Nederland met 
zwangerschapswens om periconceptioneel ex
tra foliumzuur te gebruiken is om meerdere 
redenen verdedigbaar, doch is tot op heden 
wetenschappelijk onvoldoende onderbouwd. 
Stelling bij: Wouters MGAJ. Recurrent miscar
riage and hyperhomocysteinemia [dissertatiel. 
Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen, 
1997. 

Ik zou willen pleiten tegen de monomane ob
sessie tot het vergaren van publikaties in 'peer
reviewed' journals als voorwaarde voor de pro
motie. 
In: Ploegh HL. 'Heb jij al vier artikelenT Me
diator 1997; 8(6): 14-5. 
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Pavlov 

Pavlov JP. De fysiologie van de spijsvertering. 
Acht colleges; een experimentele benadering. 
Ingeleid en voorzien van een nawoord door 
prof.dr J.B.MJ. Jansen en dr. T. Kussman. 
Amsterdam: Wrede Veldt, 1997; 227 
bladzijden, prijs NLG 35,-. ISBN 
90-75483-12-0. 

Pavlov is onsterfelijk geworden doordat zijn 
naam verbonden is aan de geconditioneerde 
reflex. Vermoedelijk omdat het een dezer dagen 
100 jaar is geleden dat de colleges over 'Die 
Arbeit der Verdauungsdriisen' - waarvoor Pa
vlov in 1904 de Nobelprijs ontving - werden 
gepubliceerd, verscheen dit jaar voor het eerst 
een Nederlandse vertaling. De acht colleges 
leveren een gestiieerd verslag van Pavlov's 
dierexperimenteel onderzoek naar de fysiolo
gie van het spijsverteringskanaal. 

Evenals bij eerdere experimenteel fysiolo
gen als Magendie en Bernard berusten Pavlov's 
ontdekkingen in niet onbelangrijke mate op 
technisch-chirurgische innovaties die de be
doe ling hadden de normale fysiologie van het 
proefdier zo weinig mogelijk te verstoren. Ten 
behoeve van de bestudering van de werking 
van de pancreas slaagde Pavlov erin bij zijn 
honden een permanente pancreasfistel te cree
ren door het deel van het duodenum waarin de 
pancreas uitmondt, vast te naaien in de bui
kwand. Wat betreft de studie van de maagfunc
tie bestonden de ingrepen uit een zogeheten 
oesofagotomie (waarbij de slokdarm wordt 
doorgesneden en beide openingen in de bui
kwand worden vastgenaaid) en de isolatie van 
een deel van de maag op lOdanige wijze dat de 
innervatie van de maag intact blijft in combi
natie met de aanleg van een maagfistel. Beide 
ingrepen stelden Pavlov in de gelegenheid de 
invloed van de inname van uiteenlopende soor
ten voedsel op de hoeveelheid en werkzaam
heid van het maagsap en het pancreassecreet te 
bestuderen. 

Hoogtepunt is Pavlov's ontdekking van het 
feit dat het zien van voedsel de maagsapsecretie 
evenzeer kan stimuleren als schijnvoedering 
van een hond die een oesofagotomie heeft on
dergaan, waaruit blijkt dat de werking van het 
maagdarmkanaal in belangrijke mate wordt 
be'invloed door psychische prikkels. Deze ont
dekking legde de grondslag voor zijn latere 
theorie over de geconditioneerde reflex. Dat 
kennis over deze reflex ook voor de huisarts 
van het grootste belang is, werd onlangs aan
getoond in de British Medical Journal: het 
voorschrijven van antibiotica bij keelpijn leidt 
bij recidief tot een hogere consultfrequentie.1 

Mijn belangrijkste bezwaar tegen de colleges 
betreft het feit dat ze geen beeld geven van 
actueel onderzoek, maar verslag doen van in
middels gedane ontdekkingen. Pavlov doet het 
voorkomen alsof de ontrafeling van de werking 
van het spijsverteringskanaal na de ontwikke
ling van adequate chirurgische technieken 
slechts een kwestie van stug doorwerken was. 
Daardoor blijven de moeilijkheden die hij heeft 
moeten overwinnen om zijn experimenten op 
reproduceerbare wijze te laten verlopen, geheel 
en al buiten het gezichtsveld. Ook kan men zich 
afvragen op grond waarvan Pavlov van mening 
was dat hij de fysiologische pancreas werking 
bestudeerde, aangezien hij elders meldt dat 
soda aan de voeding moest worden toegevoegd 
om te voorkomen dat zijn proefdieren enkele 
weken postoperatief overleden (een effect dat 
mogelijk berustte op een verminderde sapaf
scheiding). 

Bedroevend is het naschrift dat over dit soort 
kwesties geen opheldering geeft, maar voorna
melijk anekdotes oplepelt. Iemand die op het 
werk van Pavlov gepromoveerd is en daarbij 
toegang had tot belangrijke Pavlov-archieven 
zou zich moeten schamen voor een dergelijke 
omgevallen boekenkast, waarbij bovendien 
een literatuurlijst ontbreekt. Gelukkig zijn er 
voor degene die in de geschiedenis van de 
fysiologie geYnteresseerd is, aanmerkelijk 
spannender geschriften voorhanden.2 

Tjerk Wiersma 

Little P, Gould C, Williamson I, et al. Reatten
dance and complications in a randomised trial of 
prescribing strategies for sore throat: the medica
lising effect of prescribing antibiotics. BMJ 1997; 
315: 350-2. 

2 Holmes FL. Claude Bernard and animal chemis
try. The emergence of a scientist. Cambridge, 
MA: Harvard University Press, 1974. 

Epilepsie 

Hall B, Martin E, Smithson H. Epilepsy, a general 
practice problem. Third edition. London: The 
Royal College of General Practitioners, 1997; 
51 bladzijden, prijs GBP 13.20 (leden GBP 
12.00). ISBN 0-85084-234-4. 

In de 'Clinical series of the College publica
tions' zijn boekjes over tal van onderwerpen 
verschenen, zoals 'Asthma in practice', 'Back 
pain in general practice', 'Coronary heart di
sease', 'Diabetes in general practice', 'Depres
sion' en 'Hypertension'. Wat betreft de keuze 
van de onderwerpen kan de serie vergeleken 
worden met de NHG-standaarden, maar daar
mee houdt de overeenkomst op. Dit boekje is 
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meer een monografie van de hand van enkele 
deskundige autoriteiten, waarbij niet duidelijk 
wordt op welke wijze de inhoud tot stand is 
gekomen. 

In de inleiding geven de auteurs argumenten 
voor meer bemoeienis van huisartsen met men
sen met epilepsie. Naast het aantal medicatie 
gebruikende mensen met epilepsie (0,5% van 
de populatie) zijn datonder meereen verhoogd 
risico op ongevallen, psychosociale proble
men, de ontwikkelingen van nieuwe anti-epi
leptica en restricties bij aanvallen voor deelna
me in het verkeer (8 procent blijkt ondanks een 
recente aanval toch een auto te besturen). In 
zeven hoofdstukken komen vervolgens diverse 
aspecten van epilepsie aan de orde. Aile hoofd
stukken beginnen met een korte en heldere 
samenvatting, waardoor de lezer de inhoud van 
het boekje snel kan overzien. 

Het eerste hoofdstuk geeft heldere definities 
ter voorkoming van verwarring over de termi
nologie. Het volgende hoofdstuk - over de 
classificatie en etiologie - is een samenvatting 
uit de bestaande leerboeken. Hoewel de auteurs 
vermelden dat koortsconvulsies buiten het be
stek van dit boekje vallen, komen verschillende 
aspecten hiervan wei aan bod. Interessant is dat 
het beleid bij dit soort aanvallen overeenkomt 
met het voorgestelde beleid in de NHG-Stan
daard Kinderen met Koorts. De illustratie over 
de etiologie van epilepsie-aanvallen in relatie 
met de leeftijd is verhelderend en instructief. 
Het derde hoofdstuk over het diagnosticeren ' 
van epilepsie maakt duidelijk dat bij vermoe
den op epilepsie een verwijzing voor nader 
neurologisch onderzoek is aangewezen. Hier 
zijn mijns inziens nauwelijks andere richtlijnen 
mogelijk dan verwijzen. Toch wijden de au
teurs hieraan vijf pagina's. 

Het hoofdstuk over het beleid bij vastgestel
de epilepsie beschrijft voorlichting en advie
zen, medicamenteuze therapie en eerste hulp 
bij een aanval. Het meeste staat in Nederland 
in de leerboeken en het beleid zal vooral door 
specialisten worden ingezet. Naar mijn mening 
is in Nederland voor de huisarts slechts een rol 
weggelegd in de vorm van gedeelde zorg. Ook 
de begeleiding in diverse situaties - onder meer 
de huisarts als liaison bij schoolartsen en on
derwijsbegeleidingsdiensten - komt uitvoerig 
aan de orde; voor mij is het de vraag of Neder
landse huisartsen deze taak voor zichzelf zien 
weggelegd. Dat de huisarts competent moet 
kunnen handelen bij een (acute) aanval van 
epilepsie, lijkt me buiten kijf. De richtlijnen 
hiervoor staan in leerboeken en het EHBO
boekje helder beschreven. De aandacht voor 
interacties met hormonale anticonceptie en ver-
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hoogde kans op problemen tijdens zwanger
schap bij vrouwen in de vruchtbare levensfase 
met anti-epileptische medicatie behoort mijns 
inziens vooraI tot het gebied van de neuroloog. 

Op de betekenis van epilepsie voor de pa
tient en diens omgeving wordt uitvoerig inge
gaan in het vijfde hoofdstuk. Het zesde hoofd
stuk bespreekt de terugverwijzing van patien
ten bij wie diagnostiek is gedaan en die op 
medicatie zijn ingesteld. In Nederland ge
schiedt de follow-up van op anti-epileptica in
gestelde patienten vrijwel steeds door neurolo
gen en niet door huisartsen. In dit hoofdstuk 
worden richtlijnen gegeven voor follow-up bij 
de huisarts. Het laatste hoofdstuk bespreekt de 
implicaties van de voorgaande hoofdstukken 
voor de opleiding tot huisarts. In de appendix 
worden de besproken richtIijnen in hoofdlijnen 
weergegeven, zoals bij de NHG-standaarden 
gebeurt op de samenvattingskaartjes. 

Het boekje geeft een goed overzicht van de 
probleemgebieden. In Nederland is nog weinig 
geschreven over de huisartsgeneeskundige 
aspecten bij mensen met epilepsie. Er wordt 
terecht gepleit voor meer aandacht van de huis
arts voor de begeleiding van patienten met epi
lepsie. Het is de vraag of een NHG-standaard 
daarbij in ons land een rol zou kunnen spelen 
en haalbaar is. Daarom is het boekje voor de 
makers van NHG-standaarden een lezenswaar
dig' document. Voor huisartsen (vooral degenen 
die in epilepsie geinteresseerd zijn): aanbevo
len lectuur. 

Sander Flikweert 
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Medicaliseren bestaat, maar ... 

'Medicaliseren'is een medisch-sociologische hypothese die in 1968 
voor het eerst is opgedoken in de literatuur.' In de jaren 70 en '80 is 
het begrip door Nederlandse huisartsen gebruikt als een vloek, die 
werd uitgesproken over dokters die meer en nieuwe vormen van 
medisch hande/en bepleitten. Met name diagnostiek was verdacht. 
Voor zover bekend is een dokter die te veel praat nog nooit beticht 
van medicaliseren. 

Little et al. hebben nu empiri
sche steun gezocht voor de 
medicaliseringstheorie.2 Medica
liseren blijkt te bestaan. Het 
voorschrijven van antibiotica bij 
keelpijn leidt in het jaar erna tot 
herhaald spreekuurbezoek voor 
keelpijn, onafhankelijk van de 
diagnose (tonsillitis of niet). Het 
verband is niet sterk met een 
'adjusted hazard ratio' van 1.4 
(95%-81 1,0-1,9). Eerder spreek
uurbezoek voor keelklachten 
volgens het dossier blijkt een ad
ditief risico op te leveren (ratio 
1,7 (95%-811,2-2,4)). Opgeteld 
leidt een herhaald medicalise
rend effect dan tot een 
verdubbeling van het spreekuur
bezoek voor keelpijn. Een oude 
medische wet wordt hiermee be
vestigd: 'wie komt met wat dan 
ook, loopt het risico behandeld 
te worden'. 
De oorspronkelijk trial, waar 
deze medicaliseringsstudie deel 
van uitmaakt, is een mooi voor
beeld van een experiment met 
een praktijkrichtlijn in plaats van 
met een geneesmiddel.3 Er zijn 
drie praktijkrichtlijnen gerando
miseerd vergeleken: direct 
antibiotica voorschrijven (99% 
gebruikte ze ook). een recept 
voorwaardelijk meegeven met 
de instructie dit pas op te halen 
als het in drie dagen niet beter 
gaat (31% daadwerkelijk ge-

Internet helpt peer 
review proces 

Praag, 21 september. Kan het Inter
net helpen tekortkomingen van 
traditionele peer review te onder
vangen? M. van der Weyden en C. 
Bingham van The Medical Journal 
of Australia vinden van wei, blij
kens hun lezing tijdens het recente 
peer review congres. 'Some of the 
problems with peer review are po
tential unfairness through the 
arbitrary and limited choice of re
viewers, the lack of any review of 
editorial decisions, and the potential 
for biased, inadequate or incompe
tent reviewing. The traditional 
peer-review process also involves 

bruik) en geen antibiotica voor
schrijven (toch 13% gebruik). De 
drie groepen verschilden niet in 
beloop en complicaties. 
De helft van de patienten met 
het voorwaardelijke recept ge
loofde in het effect van 
antibiotica, evenveel als de pa
tienten die met een afwachtend 
beleid werden behandeld. Van 
de groep die direct antibiotica 
meekreeg, geloofde 87% in anti
biotica. Vergeleken met de 
andere twee groepen leidde het 
voorwaardelijke recept zelfs tot 
het laagste spreekuurbezoek 
voor dezelfde klachten in het 
jaar erna, lager dan het 'niets 
doen' -beleid. 
'Niets doen' is dus niet goed 
omdat 'veel doen' slecht is. In 
zoverre is de medicaliserings
theorie ontkracht. Eigenlijk is 
samen doen het beste. (NvD) 

Broom DH. Woodward RV. 
Medicalisation reconsidered: toward 
a collaborative approach to care. Soc 
Health Illness 1996; 18: 357-78. 

2 little p. Gould C. Williamson I. et al. 
Reattendance and complications in a 
randomized trial of prescribing 
strategies for sore throat: the 
medicalising effect of prescribing 
antibiotics . BMJ 1997; 315: 350-2. 

3 little p. Wi lliamson I. Warner G. el 
al. Open randomised trial of 
prescribing strategies in managing 
sore throat. BMJ 1997; 314 722-7. 

delays and expenses.' In hun onder
zoek met 56 manuscripten via het 
Internet bleek op de helft ervan 
commentaar ontvangen te zijn van 
lezers, terwijl zeven manuscripten 
(13 procent) gewijzigd werden door 
dit commentaar. Het ging hierbij 
overigens om manuscripten die al 
waren geaccepteerd voor publicatie 
na de traditionele procedure. De 
meerderheid van de betrokken au
teurs en beoordelaars hadden 
ingestemd met de additionele Inter
net procedure. Bingham wees op de 
voordelen van een open review pro
cess: verbetering van het 
uiteindelijk gepubliceerde artikel, 
betrokkenheid van onbekenden, ver
breding van de communicatie, 
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eerlijker beoordeling en snell ere 
publicatie. (FJM) 

Van wetenschap naar 
zorg 

Amsterdam, 5-12 oktober. Het vijf
de jaarlijkse colloquium van de 
Cochrane Collaboration was dit jaar 
gekoppeld aan de tweede internatio
nale conferentie Scientific Basis of 
Health Services. Deze koppeling 
illustreerde treffend dat er al buiten
gewoon veel gegevens bekend zijn. 
Bundelen en beschikbaar stellen 
van verspreide informatie is overi
gens een - en daar zet de Cochrane 
Collaboration zich met succes voor 
in -; scheiden van kaf en koren is 
twee. De vraag is uiteindelijk niet 
zozeer of een medische interventie 
werkt, maar of zij helpt. In een 'elk 
wat wils' -programma kwamen dan 
ook vele procedures onder de ha
mer: diagnostiek, therapie, 
preventie, patientenparticipatie en 
vooral ook richtlijnen. 
De zuinige vertegenwoordiging van 
huisartsgeneeskundige zijde uit het 
gastheerland onder de presentaties 
en de aanwezigen was opmerkelijk. 
Levert het Nederlandse huisartsge
neeskundige onderzoek dan geen 
belangrijke wetenschappelijke on
derbouwing van de succesvolle 
gezondheidszorg in ons land? Of 
laat de academische huisartsgenees
kunde het uitdragen van de 
Nederlandse boodschap liever over 
aan epidemiologen en beleidsfunc
tionarissen? 
Literatuuronderzoekers, richtlijn
ontwikkelaars en kwaliteits
bevorderaars werd overigens hun 
plaats gewezen door onderzoeker
columnist Piet Borst. Het is aardig 
wat jullie doen, proefde men uit 
zijn woorden, maar jullie inspannin
gen zijn niet meer dan het 
integreren van bestaande kennis in 
de dagelijkse gezondheidszorg. 
Nieuwe kennis en inzichten moeten 
daarentegen komen van 'basic re
search'; evidence based medicine 
zal opdrogen in meer van hetzelfde. 
Moet de Nederlandse huisartsge
neeskunde zich die waarschuwing 
ook niet aantrekken bij het opstel
len van de onderzoeksagenda? 

(FJM) 

Nieuwe morning-afterpil 
op komst? 

Het heeft geruime tijd geduurd, 
maar nu wordt men in de Verenigde 
Staten toch ook wakker op het punt 
van de 'emergency contraception'. ' 
De in Europa vertrouwde morning
afterpil is in de VS nooit goed 

doorgedrongen. Registratieregels en 
aantijgingen dat het om een aborti
vum zou gaan, vormden barrieres. 
Die worden nu geslecht en onder 
het motto 'nieuw is beter' wordt 
ons tegelijk een verbeterde formule 
als 'international standard' in het 
vooruitzicht gesteld. Tweemaal 
0,75 mg van het gestageen levonor
gestrel zou even effectief zijn als de 
70 a 80 procent bescherming van de 
oestrogeen-gestageen combinatie 
(de 2x2-methode), maar de bijwer
kingen zouden aanzienlijk minder 
vaak voorkomen. Een groot WHO
onderzoek moet deze veelbeloven
de resultaten nog bevestigen. De 
zeer hoge doeltreffendheid van de 
klassieke 5x5-methode met louter 
oestrogeen is overigens (voorlo
pig?) op de achtergrond geraakt. 

(FJM) 

Grimes DA. Emergency contra- cep
tion-expanding opportunities for 
primary prevention [editorial]. N Engl 
J Med 1997; 337: 1078-9. 

De erfelijkheid van angst 

Angst, depressie en neuroticisme 
kennen waarschijnlijk een erfelijke 
bepaaldheid van rond de 50%.' Dit 
zijn voorlopige resultaten van een 
onderzoek bij tweelingen, broers en 
zusters van 500 mens en die extreem 
scoren op angst/depressie. Het on
derzoek loopt nog door met 
DNA-onderzoek van patienten en 
hun broers en zusters. De bedoeling 
is de betreffende genetische sleutels 
te vinden, de quantative trait loci 
(QTL's). In het proefdiermodel hier
voor, emotionaliteit bij muizen, is 
in 1995 vastgesteld dat alle geneti
sche variatie verklaard kan worden 
door variatie in drie loci van de 
muis-chromosomen 1, 12 en 15. Of 
zo ' n overzichtelijk klein aantal ge
netische sleutels ook op de 
menselijk chromosomen gevonden 
kan worden, is niet zeker, maar 
deze fysiologisch-psychologen ho
pen van wei. Een beetje geluk zou 
prettig zijn, want het aantal geneti
sche sleutels is ongehoord groot. 
Dit soort onderzoek opent farmaco
therapeutische vergezichten en 
visioenen van gerichte bemoeienis 

Journaal 
De berichten, commentaren en reac
ties in de rubriek Journaal richten 
zich op de wetenschappelijke en 
inhoudelijke kanten van de huisarts
geneeskunde. Bijdragen van lezers 
zijn welkom. De bijdragen in deze af
levering zijn van Frans J. Meijman, 
Nico van Duijn en Joost O.M. Zaat. 
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met hoog-risicogroepen. Monito
ring is nu al normaal voor diabetici, 
en voor astma en COPD is het in 
ontwikkeling. Voor hoge genetische 
risico's op mamma- en ovariumcar
cinoom, het BRCA1-gen, zouden 
we het nu aI moeten doen. 2 Vergaan
de geautomatiseerde ondersteuning 
hiervoor komt eraan. 
Waarschijnlijk zal over 20 jaar het 
aantal hoge risico's zo uitgebreid 
zijn dat een mammacarcinoom en 
een recidiverende angststoornis bij 
een moeder in het jaar 2020 auto
matisch leidt tot chromosoom
onderzoek van de kinderen. De voI
gende probleemlijst van haar 
dochter, een 1 O-jarig meisje, zal dan 
computer-ondersteund gegenereerd 
worden: 
1 ICPC-code X29 

high risk mamma- & ovariumcarc. 
BRCAI positief, BRCA2 negatief: 
life time risk 80% 
actie» screening mammae, ova
ria Ixjr;::: 25 jr 
electronic link » eternal calen
dar: done 
protocol X76 Mammacarcinoom 
(double click) 

2 ICPC-code P29 
high risk angststoomis 
QTLocus p35as chromosoom-17 
positief 
actie» start SSRI;::: 15 jaar 
electronic link» pharmacist mo
nitoring system: done 
protocol P74 Angststoomis (dou
ble click) 

(NvD) 

Boomsma Dr, Slagboom E. Op zoek 
naar de genen voor angst en depres
sie. Mediator 1997; 8: 9-10. 

2 Van Gee AN, Rutgers EJT, Vos-Dec
kers GC, et al. V rouwen met erfelijk 
risico op borstkanker: consensus van 
chirurgische vertegenwoordigers van 
de werkgroepen voor erfe1ijke tumo
ren ten aanzien van intensieve 
controle, diagnostiek en preventieve 
ablatio. Ned Tijdschr Geneeskd 1997; 
141: 874-7. 

Gebrekkige 
voe dingsin fo rm a tie 

Hoewel calorieen krijg ik eigenlijk 
binnen met babi pangang? Welk zui
vel product bevat de meeste kalk? 
Mag mijn allergische neefje een ne
gerzoen? 
Krijgt de klant op deze vragen een 
juist en eerlijk antwoord van de pro
ducent? Vier mensen hebben de 
informatienummers van 47 produ
centen van voedingsmiddelen 
gebeld, steeds met een andere vraag 
(Consumentengids, oktober 1997). 
Omtrent overgevoeligheid kreeg 
men meestal een goed antwoord, 
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maar er werden ook drie 'onvergeef
lijke blunders' genoteerd. In zeker 
twaalf gevallen werd het antwoord 
op de vraag over voedingswaarde 
matig of slecht bevonden. Vooral 
met de begrippen calorie, kilocalo
rie en Joule werd het nodige 
gestoeid, vooral doordat kilocalorie 
in het dagelijks gebruik vaak wordt 
afgekort tot calorie. De antwoorden 
op vragen over allerlei vermeldin
gen en beweringen op het etiket 
stelden ook teleur. 
Hoe zou het overigens staan met de 
kwaliteit van voedingsinformatie 
die huisartsen gevraagd of onge-
vraagd ventileren? (FlM) 

Adrenogenitaal 
s yndroom 

De hielprikscreening bij pasgebore
nen zal vanaf januari 1998 in een 
proefregio worden uitgebreid met 
de vroege opsporing van het adreno
genitaal syndroom. In Gelderland, 
Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland 
zal het onderzoek van hielprikbloed 
op fenylketonurie en congenitale hy
pothyreoi'die gedurende twee jaar 
worden aangevuld met de bepaling 
van 17-hydroxy-progesteron. Een 
sterke verhoging van dit honnoon 
wordt beschouwd als het meest spe
cifieke laboratoriumkenmerk van 
het adrenogenitaal syndroom. 
Vroegtijdige behandeling is essenti
eel om gevolgen als hypoglykemie, 
bijniercrisis en cerebrale schade te 
voorkomen. 
De hielprik dient zo vroeg mogelijk 
en bij voorkeur op dag 5 te worden 
uitgevoerd, waarbij aile vier de 
'rondjes' goed gevuld moeten wor
den in verband met de extra 
bepaling. Gegevens over zwanger
schapsduur en geboortegewicht zijn 
belangrijk in verband met de bereke
ning van de afkapgrenzen. 
De coordinatie van dit project be
rust bij C. de Koomen en H.J. van 
der Kamp, Academisch Ziekenhuis 
Leiden, telefoon 071-5265148/ 
1663. (FlM) 

Medisch-historisch 
onderzoek 

Het Huizinga Instituut, onderzoeks
school op het terrein van de 
cultuurgeschiedenis, heeft het initi
atief genomen het thans lopende 
medisch-historisch onderzoek in 
Nederland in kaart te brengen. De 
discipline wordt niet meer uitslui
tend door medici beoefend. 
Tegenwoordig begeven ook histori
ci, sociologen, antropologen en 
anderen zich op dit terrein. Doordat 
het perspectief op de medische ge-

schiedenis een wijziging onderging, 
veranderde ook het bronnengebruik 
en de aard van het historisch 
betoog. Een en ander heeft tot ge
volg dat het onderzoek dreigt te 
versnipperen en, erger, dat onder
zoekers die met soortgelijke 
thema's bezig zijn, niet van elkaars 
bestaan weten. Mogelijk leidt de be
oogde inventarisatie tot een 
bezinning op aard en richting van 
het yak, waaruit toekomstige onder
zoekers inspiratie en nieuwe 
onderzoeksthema's zouden kunnen 
putten. Om die reden wordt voorals
nog een ruime opvatting van 
'medische geschiedenis' gehanteerd. 
Degene die medisch-historisch on
derzoek verrichten, wordt verzocht 
contact op te nemen met: Dr. Frank 
Huisman, Rijksuniversiteit Gronin
gen, Instituut voor Geschiedenis, 
Postbus 716, 9700 AS Groningen; 
tel.: 050-3636117; 
e-mail f.g.huisman@let.rug.nl. 

Wiegendood 

De Landelijke Werkgroep Wiegen
dood blijft gei'nteresseerd in 
relevante gegevens van elk kind dat 
in de eerste twee levensjaren plotse
ling en onverwacht overlijdt: voor
geschiedenis, omstandigheden, ver
zorging, infecties en aangeboren 
afwijkingen. Het gaat om circa 50 
gevallen per jaar, met een verande
rend patroon van oorzakelijke 
factoren, die ten dele te voorkomen 
zijn. Melding van deze sterfgeval
len wordt op prijs gesteld. De 
werkgroep is, ook voor informatie 
en overleg, direct bereikbaar (tel. 
0651293788). Coordinator is dr. 
G.A. de longe, Prins Bernhardlaan 
50,2341 KL Oegstgeest. 

Meten van standaarden 

Amsterdam, 8-12 oktober. Tijdens 
het vijfde Cochrane Colloquium 
presenteerde Fran<;:oise Cluzeau een 
fraaie studie, waar Nederlanders 
ook nog wei wat van kunnen leren. 
Na een intensieve speurtocht wer
den in Groot-Brittannie 472 
richtlijnen gevonden (gemaakt tus
sen 1991 en medio 1995); twaalf 
daarvan waren door een landelijke 
groep gemaakt. Uit de 460 lokale 
richtlijnen trokken de onderzoekers 
een steekproef, die zij samen met 
de twaalf landelijke richtlijnen elk 
door zes beoordelaars kritisch lieten 
beoordelen. Daarbij werd een geva
lideerde beoordelingslijst gebruikt 
met vragen over de wetenschappelij
ke 'rigiditeit', de context waarin de 
richtlijn was gemaakt en de mate 
van toepassing. 

Slechts bij 13 van de 60 richtlijnen 
uit de steekproef was een uitgebreid 
literatuuronderzoek gedaan en bij 
slechts 6 richtlijnen was die ook 
adequaat. Op de schaal van weten
schappelijke houdbaarheid (0-1 (0) 
lag de mediaan bij de nationale 
richtlijnen op 49 en bij lokale richt
lijnen op 28. Over alledrie de 
dimensies samen waren nationale 
richtlijnen beter dan de meeste loka
Ie. 
Dit pleit voor het maken van weten
schappelijke richtlijnen op landelijk 
niveau, zoals we in Nederland met 
het standaardenbeleid doen, waarbij 
lokaal onderhandeld kan worden 
over de inpasbaarheid. Maar een 
krappe 5 voor wetenschappelijke 
richtlijnen is toch wei bedroevend. 
Hoe dat voor NHG-richtlijnen zou 
uitpakken, is niet duidelijk, maar 
het wordt ti jd dat ook die weten
schappelijk getoetst gaan worden. 
Binnen de Cochrane Collaboration 
zijn er in ieder geval methoden 
voor. De tijd van borstklopperij is 
voorbij. (JOMZ) 

Ziekteverzuim 

Vooraanmeldingen voor project
voorstellen 'deskundigheids
bevordering' binnen het programma 
'Samenwerking bij sociaal-medi
sche begeleiding' kunnen tot 15 
januari 1998 worden ingediend bij 
Zorg Onderzoek Nederland. Infor
matie te verkrijgen bij Jacqueline 
Neijenhuis, programmasecretaris, 
tel. 070-3068220. Het programma 
beoogt de samenwerking tussen de 
curatieve en de sociaal geneeskundi
ge sector te verbeteren bij het 
terugdringen van het ziekteverzuim 
en het beroep op de arbeidsonge
schiktheidsregelingen. 

Agenda 

Mededelingen voor de Agenda in 
nummer 2 (februari 1998) 
moeten op 8 januari in het bezit 
zijn van het redactiesecretariaat. 

Communication in health care 
10-12 juni 1998. Inlichtingen: 
dr. P.F.M. Verhaak, Nivel, Postbus 
1568,3500 BN Utrecht; tel. (030) 
272.9700, fax (030) 272.9729; 
e-mail p.verhaak@nivel.nl. 
15th Wonca world conference on 
family medicine 
Dublin, J3-18juni 1998. 
Inlichtingen: The Irish College of 
General Practitioners, Corrigan 
House, Ferrian Street, Dublin 2, 
Ireland; tel. (00353) 1676.3705; fax 
(00353) 1676.5850. 
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