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maagcarcinoom. 8 De relatieve kans op
maagcarcinoom is 4 tot 6 maal verhoogd bi j
infectie met H. pylori.9 De WHO heeft H.
pylori om die reden op de lijst van humane
oncogenen geplaatst, naast bijvoorbeeld
schistosomiasis. 10 Het absolute risico blijft
echter laag; de incidentie van maagcarcinoom bedraagt 15 per 100.000 personen per
jaar. ll
Het is nog onduidelijk of H. pylori-eradicatie het risico op carcinoom reduceert, en zo
ja, en in welke mate. Afhankelijk van de
risicoreductie die optreedt na eradicatie,
moet bij 200-4000 patienten H. pylori worden geeradiceerd om een carcinoom Ie
voorkomen. 12 Aileen voor het MALT, een
zeldzaam type Iymfoom in de maag, is aangetoond dat verdwijnen van de bacterie oak
de maligniteit doet verdwijnen. 13
Bij oesofagitis en refluxziekte speelt de
bacterie naar de huidige inzichten geen dui delijke rol. 7 Er zijn aanwijzingen dat langdu rig gebruik van protonpompremmers bij H.
pylori-infectie het risico op atrofische gastritis verhoogt. 14 Over de consequenties hiervan voor het beleid bij langdurige zuurremming bestaat echter internationaa l geen
consensus.
Vooralsnag lijktookde plaats van H. pylori
De rol van H. pylori bij maagkla chten bij functionele maagklachten beperkt. [nfecHelicobacter is een niet-commensale bacte- tie met de bacterie geeft geen klachten; de
rie die voorkomt in het slijmvlies van de infectiegraad onder patienten met functiomaag. In de westerse wereld blijkt ongeveer nele maagklachten is niet hoger dan onder
30 procent van de bevolking ge·infecteerd. mensen zonder klachten. '5 De resultaten van
De infectiegraad loopt terug door een verminderde infectiekans en verbeterde hygienische omstandigheden, en mogelijk ook
IN DIT NUMMER
door antibioticagebruik. 5 In ontwikke lingslanden is het infectiepercentage veel hoger. De plaats van Helicobacter pylori in het
Er is veel onderzoek gedaan naar de rol beleid bij maagklachten in de huisarts233
van H. pylori bij de verschillende 'oo rzaken' praktijk
De diagnostiek van dysplastische heupvan maagklachten.
ontwikkellng
236
H. pylori speelt een essentiEHe rol bij het Interventies in de eerste lijn bij langdurig
ulcus duodeni en bij 70 procent van de ulce- gebruik van benzodiazepinen
244
ra ventricu li (dat zijn de niet-NSAID-gerela- Spoedgevallen bij zwangere vrouwen in
teerde maagzweren). Eradicatie van de bac- de huisartspraktijk
248
terie bij deze patienten brengt het percen- Een kind in de knel na scheiding van de
254
tage recidie ven drastisch terug, van 60-80 ouders
procent naar minder dan 5 procent per jaar.2 Isosorbidedinitraat: een nieuw
259
Over de noodzaakvan H. pylori-eradicatie bij proctologisch panacee?
Prioriteiten
bij
hUisaftsgeneeskundig
patienten met H. pylori-gerelateerde ulcuswetenschappel ijk onderzoek
261
ziekte bestaat consensus.5 ,7
Ingezonden
264
H. pylori speelt tevens een rol bij de gene- Referaten
266
se van maagcarcinoom. De bacterie ve roor- ~rum
2~
zaakt een chronische gastritis, die bij een Boeken
270
klein dee I van de patienten overgaat in atro- Agenda
272
fische gastritis, een van de voorstadia van NHG-katern
273
De behandeling van peptische ulcusaandoeningen is de laatste decennia een aantal
malen ingrijpend gewijzigd. Was ulcusziekte
lange tijd primair een chirurgische aandoening, met de komst van de medicamenteuze
zuurremming veranderde dit van de ene op
de andere dag. De slagk racht van de medicamenteuze therapie werd nog versterkt
door de komst van de protonpompremmers.
Na de ontdekking van Helicobacter pylori (H.
pylori) als een van de belangrijkste causale
agentia in het ontstaan van peptische zweren werd eradicatie van de bacterie de primaire behandelstrategie;1-2 ulcusziekte heeft
zich ontwikkeld tot een infectieziekte. Er is
veel onderzoek gaande naar de rol van de
bacterie bij andere maag- en slokdarmaandoeningen . Vooruitlopend op de resultaten
hiervan wordt H. pylori al op grote schaal
gediagnosticeerd en geeradiceerd. 3
Wat hebben deze ontwikkelingen voor gevolgen voor het beleid van de huisarts bij
maagklachten? In dit commentaar bespreken wij de plaats van diagnostiek en eradicatie van H. pylori in het beleid bij maagklachten, lOals ook verwerkt in de recent
gereviseerde NHG-Standaard Maagklachten.4
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onderzoekingen naar het effect van eradicatie op klachten
zijn niet eenduidig. 16 Het is mogelijk dat een subgroep
patienten na eradicatie op lange termijn minder klachten
heeft.17 Er bestaat vooral behoefte aan goed opgezette
onderzoeken om de invloed van H. pylori op functionele
klachten te onderbouwen. 18
Er bestaat dus slechts consensus over de noodzaak tot
eradicatie bij ulcusaandoeningen die aantoonbaar samenhangen met H. pylori en bij het MALT-Iymfoom. Eradicatie
bij andere diagnosen - behalve in het kader van een trial
- is niet wetenschappelijk onderbouwd en wordt niet aangeraden. 6,7
Een plaats in het beleid van de huisarts?
Naar schatting heeft 10 procent van de patienten met
maagklachten op het spreekuur van de huisarts een ulcus,
25 procent van deze patienten heeft oesofagitis of refluxziekte en 60 procent heeft functionele maagklachten. Bij
slechts 0,2 tot 0,5 procent van de patienten met maagklachten in de huisartspraktijk blijkt er sprake van een
carcinoom. 19 Slechts de patienten met een aangetoonde
ulcusaandoening - hooguit een op de tien maagpatienten
- zullen naar de huidige inzichten profiteren van H. pyloridiagnostiek en -eradicatie. Van de patienten met maagklachten is 30-40 procent ge'infecteerd met H. pylori.
Slechts bij een kwart van die groep is de effectiviteit van
eradicatie onderbouwd.
Vormt H. pylori-diagnostiek daarmee een aanwinst voor
het beleid van de huisarts? Er zijn enkele belangrijke hinderpalen.
De gouden standaard bij de diagnostiek van H. pylori
vormen de invasieve methoden (snelle ureasetest, kweek
of microscopie) bij endoscopie. Serologische ELISA-tests
hebben acceptabele diagnostische eigenschappen, maar
de antigenenmix die de basis van de testvormt, blijkt sterk
geografisch gebonden. 20 Ook de betrouwbaarheid van de
whole blood-test - door de vingerprikmethode lo aantrekkelijk voor gebruik in de huisartspraktijk - moet eerst
worden vastgesteld door validering in de huisartspopulatie. 21
Aan behandeling van H. pylori kleven diverse bezwaren.
Eradicatie gaat gepaard met morbiditeit (bijwerkingen van
de eradicatieschema's, vooral bij gebruik van metronidalOl) en incidenteel zelfs met mortaliteit (pseudomembraneuze colitis bij amoxicilline). Bovendien wordt steeds
meer melding gemaakt van regiogebonden metronidalOlen clarithromycineresistentie. 22
Ook bij een valide test kan een serologisch aangetoonde
H. pylori-infectie slechts een beperkte bijdrage leveren aan
de diagnostische overwegingen bij maagklachten in de
eerste lijn. De kans op een ulcus (priorkans 10 procent 19 )
neemt weliswaar toe bij een aangetoonde H. pylori-infectie, maar wordt niet hoger dan 25-30 procent (het percen234

tage ulcuspatienten onder de met H. pylori ge'infecteerde
patienten met maagklachten).15,22,23 Zonder gastroscopie
kan de huisarts zich geen oordeel vormen over de noodzaak tot eradicatie bij een aangetoonde H. pylori-infectie.
Van meer waarde lijkt een negatieve testuitslag, omdat
hiermee de kans op ulcusziekte belangrijk wordt gereduceerd (tot 1-2 procent),
Er worden veel scenario's gesuggereerd voor opname
van H. pylori-diagnostiek in het beleid bij maagklachten.
De meeste leiden tot overbehandeling (testen en eventuele eradicatie bij iedereen met maagklachten onder de
45 jaar) of overdiagnostiek (gastroscopie bij iedereen met
maagklachten en positieve serologie onder de 45 jaar). Het
aantrekkelijkst lijkt de strategie waarbij een eenmaal aangevraagde gastroscopie aileen doorgang vindt bij een
positieve H. pylori-serologie. Op die manier lOU tot 30
procent op het aantal onderzoeken kunnen worden bespaard/ 5 maar deze aanpak is mogelijk pas na jaren kosteneffectief. 26
Conclusie
Naar de huidige inzichten speelt H. pylori slechts bij ulcuspatienten een cruciale rol. Om die patienten te vinden, is
echter geen H. pylori-diagnostiek nodig, maar gastroscopie. Het is niet zinvol de indicatiestelling voor gastroscopie
om die reden te verruimen. Patienten met een peptisch
ulcus kunnen immers nog niet efficienter worden opgespoord dan gebeurt aan de hand van de beleidsstappen
die in de NHG-Standaard Maagklachten worden beschreven: anamnese, gerichte medicamenteuze behandeling en
gastroscopie bij therapieresistentie of een eerste recidief
ulcusklachten.4
De betrouwbaarheid van de verschillende tests in de
huisartspopulatie is nog onvoldoende onderzocht. Op basis van de huidige inzichten lijkt de plaats voor serologische H. pylori-diagnostiek in de huisartspraktijk daarom
beperkt. Afhankelijk van de uitkomsten van lopend onderlOek moeten indicaties voor diagnostiek en behandeling
van H. pylori in de toekomst wellicht worden herzien.
Afspraken tussen eerste en tweede lijn zijn noodzakelijk
om tot duurzame, regionaal effectieve eradicatieschema's
te komen.
Vooralsnog lijkt het aan te bevelen dat we ons in de
eerste lijn concentreren op optimale H. pylori-eradicatie
bij patienten met een - in heden of veri eden - aangetoond
ulcus. In dit kader kan case-finding onder patienten met
een onderhoudsbehandeling met zuurremmende medicatie een belangrijke strategie zijn. Uiteraard zal bij veel van
deze patienten de startindicatie voor de zuurremmende
medicatie niet meer bekend zijn. Toekomstig onderlOekzal
moeten uitwijzen of serologische screening op H. pylori
(en eradicatie onder de test-positieve patienten) in dat
geval een efficiente selectie naar een ulcusverleden is.
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Klachten blijken na screenen en eradicatie van H. pylori
aileen te verdwijnen bij patienten die in het verleden een
peptisch ulcus hebben doorgemaakt. 27 Waarschijnlijk vormen bij een aanzienlijk deel van de patienten met langdurig zuurremmende medicatie refluxklachten de aanleiding
tot het chronisch medicatiegebruik.
Dr. Niek J. de Wit
Drs. A. Otto Quartero
Vakgroep Huisartsgeneeskunde, Universiteit Utrecht
Universiteitsweg 100,3584 CG Utrecht
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