
Adviezen bij aften 

Het literatuuroverzicht van Wielink over advie
zen bij aften wordt afgesloten met een aantal 
niet-wetenschappelijke adviezen.1 Op zichzelf 
is dat geen bezwaar, maar het betreft hier halve 
waarheden, die de toets der kritiek niet kunnen 
doorstaan.2 ,3 
• Het zesmaal daags spoelen met afgekoelde 

sterke thee is mijns inziens een 'speciaJite de 
la maison', waarvan de haalbaarheid, vooral 
bij kinderen, ernstig mag worden betwijfeld. 

• Het advies bij recidiverende aften de tanden 
te poetsen met enzyrnhoudende tandpasta 
berust op publicaties van de fabrikant van 
Zendium tandpasta.4,5 

• De lasertherapie bij een recidief, ook al zou 
deze effectief zijn, leidt tot medicalisering 
en ongeoorloofde kostenstijging van de ge
zondheidszorg. 

Ligt het niet meer voor de hand om voortaan 
aan de patient uit te leggen dat uit gedegen 
onderzoek is gebleken dat er geen effectieve 
behandelingen tegen aften zijn? Aften zijn we
Iiswaar erg lastig, maar gaan gelukkig vrijwel 
altijd binnen twee weken weer over. Zo zakt het 
topje van de ijsberg mogelijk dieper in het 
water. Een gunstige ontwikkeling, want patien
ten met aften horen eigenlijk niet op het spreek
uur van de huisarts thuis. 

lako Burgers, 
huisarts te Gorinchem 

Wielink G. Adviezen bij aften. Huisarts Wet 
1997; 40(8): 389-95. 

2 Meijman FJ. Halve waarheden. Semi- en pseudo
wetenschappelijke therapeutische wijsheden van 
huisartsen. Huisarts Wet 1996; 39: 61-8. 

3 Meijman FJ. Halve waarheden: kaf of koren? 
Huisarts Wet 1997; 40(3): 93-4. 

4 Anoniem. Zendium and aphtae [intern rap
port/overzicht]. Veenendaal: Kortman Intradal, 
z.j. 

5 Anoniem. Het effekt van tandpasta met enzymen 
op aphten, verslag van een onderzoek onder 
aphtenpatienten van 260 huisartsenpraktijken. 
Veenendaal: Kortman Intradal, 1987. 

Naschrift 

Mijn artikel omvatte voornamelijk gepubli
ceerd onderzoek; uit nascholingsbijeenkom
sten met huisartsen is mij duidelijk geworden 
dat er nog veel meer 'behandelingen en advie
zen bij aften' bestaan. 

Ik meen door een combinatie van enkele 
wetenschappelijke feiten en een redenering op 
basis van reIevante inzichten een basis te heb-
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ben gevonden voor mijn 'specialite de la mai
son', maar ik breng dit advies met evenveel 
plezier onder bij de halve waarheden. TegeJijk 
ben ik van mening dat een uitspraak als: 'U 
heeft last van aften en hier bestaat geen behan
deling voor ' eveneens een halve waarheid is. 
Overigens is de behandeling van aften bij kin
deren inderdaad altijd lastig, is er over enzym
houdende tandpasta's meer gepubliceerd,I .3 en 
kan ik mij niet vinden in de opmerking dat 
laserbehandeling, ongeacht de nog te onder
zoeken effectiviteit, Ieidt tot ongeoorloofde 
kostenstijging. 

Gert Wielink 

Hoogendoorn H, Scholtes W. De invloed van de 
activering van het lactoperoxidase systeem in het 
speeksel bij het ontstaan van caries en chronisch 
recidiverende aften. Ned Tijdschr Tandheelk 
1979; 86: 36-9. 

2 Donatsky 0, Worsaae N, Schiiidt M, et al. Effect 
of zendiumtoothpasta on recurrent aphthous sto
matitis. Double blind clinical trial with cross
over. Scand J Dent 1983; 91: 376-80. 

3 Barkvoll P, Rolla G. Possible effects of sodium 
!auryl sulphate on recurrent aphthous ulcers. J 
Dent Res 1991 ; 70: 2262. 

Clusterhoofdpijn 

Kruip et al. beschrijven de behandeling van 
clusterhoofdpijn door middel van respectieve
lijk zuurstoftoediening en subcutane injecties 
met sumatriptan .1 De eerste mogelijkheid is 
onhandig (zelf heb ik niet altijd de beschikking 
over zuurstof), de tweede erg duur. Van collega 
Rutger van Leersum, anesthesioloog in het 
Rode Kruis Ziekenhuis in Den Haag, speciaal 
belast met pijnbestrijding, heb ik destijds een 
eenvoudig, goedkoop en zeer doeltreffend al
ternatief geleerd. Bij een clusterhoofdpijn is er 
een overprikkeling van het ganglion sphenopa
latinum aan de aangedane kant. Door dit gan
glion te infiltreren met lidoca'ine 2% wordt de 
patient aan de naald pijnvrij , Bovendien blijft 
de pijn veellanger weg dan overeen zou komen 
met de werkingsduur van de Iidoca'ine. De er
varing leert dat tijdens een episode van cluster
hoofdpijn slechts enkele injecties nodig zijn. 

De techniek Iijkt ingewikkeld, maar vall in 
de praktijk erg mee. Bij de zittende patient 
wordt aan de aangedane kant, 3 cm voor de 
tragus, de incisura mandibulae gepalpeerd. 
Vanuit dit punt steekt men, onder een hoek van 
10', een 2 ml spuit met een lange naald (6 cm 
x 0,8 mm) naar boven tot men op bot stuit. 
Vervolgens trekt men de spuit iets terug, zuigt 

op en injecteert vervolgens langzaam de Iido
ca'ine. Wie de moeite neemt het eens te probe
ren, zal verrast worden door de verbluffende 
resultaten. 

R. Einhorn 

Kruip MJHA, Hiippener 0, Koehler PJ. Het stel
len van de diagnose clusterhoofdpijn. Huisarts 
Wet 1997;40(7): 305-7. 

Naschrift 

Wat betreft de behandeling met zuurstof is het 
niet de bedoeling dat de huisarts die toedient, 
maar dat de patient zuurstofflessen thuis be
zorgd krijgt en zelf de zuurstof toedient. Suma
triptan is wei duur, maar indien zuurstof ont
breekt of niet werkzaam is, tweede keuze voor 
de aanvalsbehandeling. Van beide behandelin
gen zijn gerandomiseerde, gecontroleerde stu
dies bekend. Bij clusterhoofdpijn gaat het in het 
algemeen om zeer hevige hoofdpijn, waarbij de 
patient radeloos is van de pijn. De meeste pa
tienten met episodische clusterhoofdpijn kun
nen met gecombineerde aanvalsbehandeling en 
profylaxe goed worden geholpen, 

Clusterhoofdpijn is niet slechts een 'een 
overprikkeling van het ganglion sphenopalati
num'. Een rol van dit ganglion wordt veronder
steld op grond van de autonome verschijnselen 
die bij clusterhoofdpijn optreden en het effect 
van lokale of regionale toediening van coca'ine 
en lidoca'ine.I,2 Er zijn echter andere pathofy
siologische modellen, uitgaand van een ontste
kingsproces in het gebied van de sinus caver
nos us, die de klachten en verschijnselen beter 
verklaren,3 Het feit dat een injectie op een 
bepaalde plaats de klachten soms doet verdwij
nen, bewijst niet dat de oorzaak op die plaats 
gezocht moet worden. Eenzelfde fenomeen 
doet zich voor bij injecties in verband met 
andere aandoeningen, zoals cervicogene 
hoofdpijn en trigeminusneuralgie. 

In de loop der jaren zijn diverse invasieve 
behandelingen bij c1usterhoofdpijn toegepast. 
In de regel gebeurt dit echter pas bij patienten 
die niet reageren op medicamenteuze behande
ling. Meestal gaat het om patienten met chro
nische clusterhoofdpijn, ongeveer 15 procent 
van de totale groep van patienten met cluster
hoofdpijn. Behandeling van het ganglion sphe
nopalatinum behoort tot de invasieve behande
lingstechnieken. Er zijn, voor zover mij be
kend, geen gerandomiseerde studies verricht 
met behandeling van het ganglion sphenopala
tinum. De resultaten van de gepubliceerde re
trospectieve studies zijn wisselend;4,5 Devo-
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ghel yond in een retrospectieve serie van 120 
patienten aanzienlijke verbetering bij de meer
derheid van de patienten die waren behandeld 
met alcoholinjecties in het ganglion sphenopa
latinum.6 

Indien medicamenteuze behandeling niet ef
fectief is, wordt waarschijnlijk het beste resul
taat bereikt met thermocoagulatie van het gan
glion van GasserJ·8 Men moet daarbij rekening 
houden met een kleine kans op soms blijvende 
uitvalsverschijnselen. Of er een plaats is voor 
de eenvoudiger lidocalne-infiltratie van het 
ganglion sphenopalatinum, moet eerst worden 
aangetoond. Bovendien is het de vraag of deze 
methode veilig kan worden toegepast. Er zijn 
enkele studies gedaan met lokale applicatie van 
lidoca'ine via het neusslijmvlies. Het gaat hier
bij om aanvalsbehandeling. De resultaten zijn 
lang niet zo goed als van zuurstof of sumatrip
tan. 

In de richtlijnen voor de diagnostiek en be
handeling van chronisch recidiverende hoofd
pijn van de Nederlandse Vereniging voor Neu
rologie worden invasieve behandelingsmetho
den bij clusterhoofdpijn beschouwd als ulti
mum refugium. De in ons artikel beschreven 
medicamenteuze behandeling heeft de voor
keur.9 

PJ. Koehler 

Sluder G. Etiology, diagnosis, prognosis and tre
atment of sphenopalatine ganglion neuralgia. 
JAMA 1913; 61: 1201-6. 

2 Barre F. Cocaine as an abortive agent in cluster 
headache. Headache 1982; 22: 69-73. 

3 Hardebo JE, Moskowitz MA. Synthesis of cluster 
headache pathophyiology. In: Olesen J, Tfelt
Hansen P, Welch KMA. The headaches. New 
York: Raven, 1993: pp. 569-76. 

4 Brown LA. Mythical sphenopalatine ganglion 
neuralgia. South Med J 1962; 55: 670-2. 

5 Meyer JS, Binns PM, Ericsson AD, Vulpe M. 
Sphenopalatine ganglionectomy for cluster hea
dache. Arch Otolaryngol1970; 92: 475-84. 

6 Devoghel Je. Cluster headache and sphenopala
tine block. Acta Anaesthesiol Belg 1981; 32: 101-
7. 

7 Taha J m, Tew JM. Long-term results of radiofre
quency rhizotomy in the treatment of cluster hea
dache. Headache 1995; 35: 193-6 

8 Onofrio BM, Campbell JK. Surgical treatment of 
chronic cluster headache. Mayo Clin Proc 1986; 
61: 537-44. 

9 Werkgroep richtlijnen hoofdpijn (voorz. Koehler 
PJ). Commissie Kwaliteitsbevordering van de 
Nederlandse Vereniging voor Neurologie. Richt
lijnen diagnostiek en behandeling chronisch reci
diverende hoofdpijn zander neurologische afwij
kingen. Utrecht, 1997. 
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Complicaties na implantatie 
mammaprothese 

Gabriel SE, Woods JE, O'Fallon WM, et al. 
Complications leading to surgery after breast 
implantation. N Engl J Med 1997; 336: 667-82. 

In een groep van 749 vrouwen bij wie tussen 
1964 en 1991 een mammaprothese was gelm
planteerd, werd nagegaan hoe vaak nadien een 
chirurgische ingreep had plaatsgevonden. Bij 
ruim 75 procent van de vrouwen was de indi
catie voor de implantatie zuiver cosmetisch van 
aard. Bij ruim de helft van de overigen was een 
operatie voor een mammacarcinoom de reden, 
en de resterende patienten hadden een dubbel
zijdige profylactische verwijdering van borst
klierweefsel ondergaan. In de meeste gevallen 
ging het om een dubbelzijdige prothese. De 
vrouwen werden gemiddeld 7,8 jaar (5-15 jaar) 
gevolgd. 

Vijf jaar na de implantatie van een prothese 
traden geen complicaties meer op. De belang
rijkste aanleiding voor chirurgisch ingrijpen 
was in driekwart van de gevallen contractie van 
de kapsel rondom de prothese. Bij de overigens 
waren barsten of lekken van de prothese of 
haematomen de belangrijkste redenen voor chi
rurgisch ingrijpen. 

Bij een kwart van aile vrouwen die een 
chirurgische nabehandeling ondergingen, yond 
deze plaats in de eerste twee maanden na de 
implantatie. Van de vrouwen die een cosmeti
sche implantatie hadden ondergaan, had daarna 
nog maar 3 procent een complicatie die ingrij
pen nodig maakte; daarentegen trad bij een 
derde van de carcinoompatienten in de eerste 
1,5 jaar nog een complicatie op, en bij een 
kwart van de patienten met een profylactische 
behandeling. Deze laatste twee groepen waren 
echter gemiddeld 10 respectievelijk 20 j aar ou
der dan de cosmetische groep. 

Hoewel de complicaties niet levensbedrei
gend zijn, lijkt het nuttig dat patiente en behan
del end arts voorbereid zijn op het optreden van 
lokale complicaties. 

H.G. Frenkel-Tietz 

Gewichtstoename na stoppen 
met roken 

Kawachi I, Troisi RJ, Rotnitzky AG, et al. Can 
physical activity minimize weight gain in 
women after smoking cessation? Am J Public 
Health 1996; 86: 999-1004. 

De kans op gewichtstoename na stoppen met 
roken, een algemeen bekend fenomeen, kan 
vooral bij vrouwen leiden tot verhoging van de 

drempel om een poging tot stoppen te onderne
men. Gegevens van de 'Nurses Health Study' 
werden bekeken op het rookgedrag en de ge
wichtstoename van het cohort tussen 1986 en 
1988. Er rookten 7832 vrouwen door en er 
stopten 1474 vrouwen. In beide groepen was er 
een gewichtstoename. Vrouwen die doorrook
ten, kwamen gemiddeld 0,6 kg aan. Vrouwen 
die stopten en hun lichamelijke activiteit niet 
veranderden, kwamen gemiddeld 2,3 kg aan. 
Hoe meer deze vrouwen voorheen gerookt had
den, des te groter was de gewichtstoeneme. De 
vrouwen die 1 tot 2 uur per week meer dan 
voorheen gingen sporten, kwamen gemiddeld 
1,8 kg aan en de vrouwen die meer dan 2 uur 
per week extra gingen sporten, kwamen gemid
deld 1,3 kg aan. Een toename van de caloriee
ninname draagt nauwelijks bij aan de gewicht
stoename, aangezien deze meestal tijdelijk is. 
Een matige toename van de lichamelijke acti
viteit kan dus de gevreesde gewichtstoename 
minimaliseren. Uiteraard overtreffen de voor
delen van het stoppen met roken in mime mate 
de nadelen van de geringe gewichtstoename. 

Jet van Leeuwen 

Sinusitis 

Hansen JG. Is it really sinusitis? Eur J Gen Pract 
1997; 3: 5-7. 

Lindboek M, Hjortdahl P, Holth V. Acute sinusitis 
in Norwegian general practice. Incidence, 
complications, referral to ear-nose-throat 
specialist and economic costs. Eur J Gen Pract 
1997; 3: 7-12. 

Stalman W, Van Essen GA, Gubbels JW, De 
Me1ker RA. Difficulties in diagnosing acute 
sinusitis in a Dutch group practice. Eur J Gen 
Pract 1997; 3: 12-6. 

Er zij geen goede klinische criteria die onder
scheid maken tussen de self-limiting acute si
nusitis en de pumlente vorm met kans op com
plicaties. Er zijn echter weI aanwijzingen dat 
de diagnose acute sinusitis te vaak door huis
artsen wordt gesteld en derhalve te vaak met 
antibiotica wordt behandeld. In de meeste on
derzoeken worden punctie of CT-scan als gou
den standaard gehanteerd. Puncties worden uit 
ethisch oogpunt echter meestal gereserveerd 
voor patienten die ondraaglijke pijn hebben, 
geen reactie op de ingestelde therapie vertonen, 
of dreigende complicaties hebben. Het aanvra
gen van CT-scans is voor huisartsen praktisch 
niet haalbaar en ook niet gewenst. 

In het Noorse onderzoek werd de klinische 
diagnose in 63 procent van de gevallen beves
tigd door een positieve CT-scan (een vloeistof-
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spiegel of totale sluiering). Vier symptomen 
hebben een hoge voorspellende waarde ten 
aanzien van de door CT bevestigde diagnose: 
purulent secreet in de neus, purulente rinorroe, 
een tweefasisch ziektebeloop en een BSE > 10 
mm. Het door huisartsen gebruikte criterium 
'pijn bij vooraverbuigen' heeft nauwelijks 
voorspellende waarde. Slechts 2 pracent van de 
in dit onderzoek opgenomen patienten had een 
punctie door een KNO-arts nodig. 

In de Nederlandse studie blijkt aanvullend 
onderzoek in de vorm van echoscopie of ront
genfoto de door de huisartsen op klinische 
gronden, conform de NHG-Standaard Acute 
Sinusitis gestelde diagnose nauwelijks te on
dersteunen. Echoscopie bevestigde de diagno
se in minder dan 20 procent van de gevallen en 
rontgenfoto's in circa 60 pracent van de geval
len. Bij echoscopie kunnen aIleen de sinus 
maxillares in beeld gebracht worden, terwijl 
een rontgenfoto geen uitsluitsel geeft of de 
eventuele vloeistof in de sinus purulent is. Deze 
vormen van aanvullend onderzoek - veelvul
dig aangevraagd - zijn dus voor de huisarts van 
weinig waarde. Het ziet emaar uit dat de Ne
derlandse standaard aan de nieuwe inzichten 
moet worden aangepast. 

Jet van Leeuwen 

Antibiotica bij ontstoken 
bijholten? 

Van Buchem FL, Knottnerus JA, Schrijnemaekers 
VJJ, Peeters MF. Primary-care-based 
randomised placebo-controlled trial of 
antibiotic treatment in acute maxillary sinusitis. 
Lancet 1997; 349: 683-7. 

De gouden standaard voor de diagnose 'acute 
sinusitis' is voor de KNO-arts een positieve 
sinuspunctie. Een vloeistofspiegel in de sinus 
is als een afgeleide bruikbaar voor de eerste lijn. 
In hoeverre patienten in de eerste lijn met een 
verdenking op een acute sinusitis en een afwij
kende foto baat hebben bij een antibiotisch 
behandeling, is onderwerp van deze studie. 
Patienten werden gerecruteerd uit 53 huisart
spraktijken. Als de huisarts de patient verdacht 
van een sinusitis, werd hij verwezen voor een 
sinusfoto. Patienten met een sinusitis op de foto 
werden verwezen naar een KNO-arts. De be
handeling bestond uit xylometazoline 0,1 pro
cent stoombaden, zo nodig paracetamol en 
amoxicilline 750 mg 3 dd of placebo. AIs pri
maire uitkomstmaat werd gekozen voor gene
zing na twee weken en symptoomscore na een 
en twee weken. 
Er werden 488 patienten verwezen voor een 
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foto; 216 patienten hadden geen aanwijzingen 
voor een sinusitis en 58 patienten werden uit
gesloten. De overige patienten werden v66r de 
behandeling en na een en twee weken door de 
KNO-arts gezien en gescoord op een lijst met 
11 klachten en 9 bevindingen. 

Na twee weken was 65 pracent van de actief 
behandelde groep klachtenvrij, tegen 52 pro
cent van de met placebo behandelde groep; dit 
verschil was (net) niet significant (p=0,06). Bij 
83 pracent van de actief behandelde graep en 
bij 77 pracent van de placebograep yond een 
symptoomreductie plaats; het verschil was 
slechts voor 2 items significant. 

De auteurs concIuderen dat het spontane 
beloop van een sinusitis goedaardig is. Beide 
graepen waren na twee weken klachtenvrij. 
Gezien de relatief hoge incidentie adviseren zij 
in nieuwe gevallen aIleen symptomatisch te 
behandelen. Patienten die ondanks 2-3 weken 
symptomatische therapie persisterende klach
ten houden, zijn wellicht gebaat bij een antibio
tica behandeling. 

Joost den Otter 

Roken en effect dotteren 

Hasdai D, Garratt KN, Grill DE, et al. Effect of 
smoking status on the long-term outcome after 
successful percutaneous coronary 
revascularization. N Engl J Med 1997; 336: 
755-61. 

Welke invloed heeft roken op de uitkomst op 
lange termijn na een succesvolle PTCA-prace
dure, en heeft stoppen met raken invloed op het 
weI of niet optreden van nieuwe cardiale pra
blemen na het dotteren? Deze vragen worden 
beantwoord aan de hand van de gegevens van 
5450 patienten die een succesvolle PTCA had
den ondergaan en daarna maximaal 16 jaar 
waren gevolgd. Er werden vier groepen onder
scheiden: niet-rakers (2000, nooit geraokt), 
vraegere rokers (ruim 2200, minstens 6 maan
den voor de ingreep gestopt), stoppers (435 
gestopten na de ingreep) en blijvende rakers 
(734). De niet-rakers waren ouder dan de blij
vende rakers en de stoppers, hadden allanger 
en ems tiger angina pectoris, waren vaker van 
het vrauwelijk geslacht en hadden vaker hyper
tensie en diabetes mellitus. De vraegere rakers 
kwamen in deze opzichten het meest overeen 
met de niet-rokers. 

De ingreep zelf slaagde in aile groepen even 
goed. Aangepast aan de verschillen in basiska
rakteristieken hadden de blijvende rakers een 
groter risico op dood door aIle oorzaken (RR 
1,76) en op een myocardinfarct (RR 2,08) dan 

de niet-rakers. Ten opzichte van de stoppers 
hadden de blijvende rokers ook een significant 
grater relatief risico op overlijden door aIle 
oorzaken (1,44). Dit verschil ontstond al vrij 
snel na de ingreep en werd grater in de loop van 
de tijd. Stoppers en bIijvende rakers hadden 
minder kans om opnieuw een PTCA of een 
hartoperatie te ondergaan. Het risico op emsti
ge angina pectoris was in aile graepen gelijk. 

Stoppen met raken heeft dus zin, ook als dit 
pas op het moment van de PTCA gebeurt. Het 
op jongere leeftijd ontstaan van atherascIerase 
bij rakers kan worden toegeschreven aan het 
raken, met name doordat rakers minder vaak 
andere risicofactoren als hypertensie en diabe
tes mellitus hadden. Dat rakers minder kans 
hadden om opnieuw een PTCA te ondergaan, 
is niet goed te verklaren. Een mogelijke verkla
ring kan zijn dat artsen minder bereid zijn om 
mensen die bIijven raken, opnieuw te helpen. 

GermaJoppe 

Melanoom door PUVA 

Stem RS, Nichols KT, Vakeva LH for the PUV A 
follow-up study. Malignant melanoma in 
patients treated for psoriasis with methoxsalen 
(psoralen) and ultraviolet A radiation (PUV A). 
N EnglJMed 1997; 336: 1041-5. 

In 1975 werd beg onnen met een prospectief 
onderzoeknaarde voor- ennadelen van PUVA
therapie. In dit artikel staat het risico op het 
ontwikkelen van een melanoom centraal. Van 
de ongeveer 1000 personen met psoriasis die in 
1975 en 1976 waren begonnen met PUVA-the
rapie, hadden er tot 1996 negen in totaal elf 
melanomen gekregen. Vergeleken met het risi
co op een melanoom bij niet met PUVA-thera
pie behandelde personen van dezelfde leeftijd 
en sekse, leverde een overall relatief risico van 
2,3 op. Dit verhoogde risico ontstond met name 
15 jaarna het begin van de PUVA-therapie. Tot 
1990 was er een relatief risico van 1,1; van 
1991 tot 1996 was dit 5,4. Verder bleek het 
risico ook afte hangen van de aantallen PUVA
behandelingen. Mensen die meer dan 250 be
handelingen hadden gehad, hadden de meeste 
kans op een melanoom. Bij hen was het relatief 
risico 15 jaar na de eerste behandeling toege
nomen tot 8,9. 

Bekend was al dat PUVA-therapie bij pso
riasispatienten het risico op plaveiselcelcarci
noom vergraot. 

GermaJoppe 
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Fracturen bij ouderen 

Op 7 maart 1997 promoveerde de 
bewegingswetenschapper Wi leo 
Graafmans aan de Vrije Universiteit te 
Amsterdam op een interessant en actueel 
proefschrift: 'Risk factors for fractures in 
the elderly' . I 
Promotor was prof.dr. L.M. Bouter, 
copromotor dr. P. Lips. 

De twee hoofdonderwerpen van het proef
schrift zijn het bepalen van het risico op fractu
ren bij ouderen en het voork6men daarvan. 
Opgenomen zijn de verslagen van zeven afzon
derlijke studies: twee studies over de effecten 
van het toedienen van vitamine D aan ouderen, 
drie studies over risicofactoren en risicoprofie
len voor fracturen en twee studies over diag
nostische methoden voor het vaststellen van de 
botdichtheid als predictor voor fracturen. Er is 
gebruik gemaakt van drie populaties van oude
ren van 70 jaar en ouder, aile wonend in verzor
gingstehuizen en aanleunwoningen in en rond 
Amsterdam. De opzet van vier studies is pro
spectief; drie studies hebben een dwarsdoor
snede-ontwerp. 

Relevantie 
De relevantie voor de huisarts is gelegen in het 
verkrijgen van inzicht in de risicofactoren van 
fracturen bij ouderen en de beschikbaarheid 
van een goede methode voor de bepaling van 
de botdichtheid in de huisartspraktijk: twee 
voorwaarden om te komen tot een zinvolle 
preventie. De determinanten van het optreden 
van fracturen kunnen worden onderscheiden in 
valriscico - dat op zichzelf weer bepaald wordt 
door een veelheid van risicofactoren - , de om
standigheden waaronder een val plaatsvindt, en 
de botkwaliteiten. 

Vallen bij ouderen komt veel voor: circa 30 
procent van de mensen >65 jaar valt ten minste 
eenmaal per jaar. Vrouwen vallen vaker dan 
mannen, en vallen neemt toe met de leeftijd. 
Van de valincidenties resulteert 6-10 procent in 
een fractuur en 1-3 procent in een heupfrac
tuur. Risicofactoren van vallen zijn te verdelen 
in patientgebonden (intrinsieke) en omge
vingsgebonden (extrinsieke) factoren. 

De botsterkte wordt bepaald door de archi
tectonische eigenschappen van het botweefse!. 
Daamaast zijn er factoren die de afname van 
botdichtheid bepalen en kunnen leiden tot os
teoporose, gedefinieerd als een ziekte waarbij 
sprake is van een lage botmassa, kwalitatieve 
verslechtering van de micro-architectuur van 
het botweefsel en als gevolg hiervan een ver-
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hoogd fractuurrisico. Risicofactoren van osteo
porose zijn van belang en dienen te worden 
meegenomen bij het bepalen van het fractuur
risico. 

Methoden om de dichtheid van botweefsel 
te bepalen, zijn van belang om een voorspellen
de uitspraak te kunnen doen over het fractuur
risico. Voor de huisarts is het belangrijk te 
beschikken over een eenvoudige, gestandaar
diseerde en gevalideerde meetmethode. Be
schikbaar zijn de DXA (Dual Energy X-ray) en 
de ultrageluidmeting. De calcaneus is de plaats 
waar de botdichtheid op een eenvoudige wijze 
kan worden bepaald met ultrageluidmeting. 
Deze methode heeft praktische voordelen bo
ven de DXA-metrie: geen ioniserende straling, 
een duur van slechts enkele minuten en de 
apparatuur is draagbaar. 

Conclusies 
Voor de huisarts relevante conclusies zijn: 
• De toediening van vitamine D aan de totale 
populatie ouderen met het oog op een afname 
van de incidentie van fracturen heeft in Neder
land weinig zin. Wellicht kan een uitzondering 
worden gemaakt voor zwakke ouderen met een 
broos skelet, die weinig in het zonlicht komen. 
• Het effect van toediening van vitamine D3 
aan ouderen op de botdichtheid wordt bepaald 
door het vitamine-D-receptor (VDR) genotype. 
• Aan de hand van eenvoudige risico-indica
toren, zoals leeftijd, geslacht, woonvorm, mo
biliteit en de mate van buitenshuis verblijven, 
is een voorspelling te geven over het optreden 
van fracturen en kan een onderscheid worden 
gemaakt naar de verschillende fracturen. 
• Met behulp van risicoprofielen, samenge
steld uit risicofactoren, zoals mobiliteitsstoor
nissen, duizeligheid bij opstaan, een cerebro
vasculair accident in de voorgeschiedenis, ver
minderde cognitieve capaciteiten en orthostati
sche hypotensie, kon de kans op vallen en 
vooral op herhaaldelijk vallen worden bepaald. 
Mobiliteitsstoornissen b1eken de belangrijkste 
risicofactoren te zijn. 
• Er bestaat een niet-lineair verband tussen 
dagelijkse, lichamelijke activiteiten en vallen: 
dagelijkse activiteiten geven aileen aan de zeer 
actieve ouderen een relatieve bescherming te
gen vallen, maar de minder actieven zijn min
der beschermd, mogelijk als gevolg van ver
minderde vitaliteit en de invloed van blootstel
ling aan extrinsieke risicofactoren die verb and 
houden met bepaalde mate van lichamelijke 
activiteiten. 
• Vltrageluidmetingen aan de hiel geven een 
goede maat voor de botdichtheid aan diezelfde 
hie!. 

• Vitkomsten van ultrageluidmetingen heb
ben hogere waarden bij ouderen met meer da
gelijkse lichamelijke activiteiten. Bovendien 
zijn de uitkomsten lager bij ouderen die een 
fractuur hebben doorgemaakt, hetgeen moge
lijk een gevolg is van immobilisatie na een 
fractuur. 

Enkele belangwekkende opmerkingen uit de 
discussie zijn: 
• Fractuurrisico is het best te bepalen aan de 
hand van een optelling van bekende risicofac
toren, waarbij vallen en botkenmerken de 
grootste rol spe1en. 
• Vallen is een bijzondere risicofactor van 
fracturen: het is niet alleen een risicofactor, 
maar ook een soort eindpunt of een voorwaarde 
voor een fractuur. 
• Herhaalde vallers hebben een veel uitgebrei
der risicoprofiel dan eenmalige vallers. 
• Het effect van preventie van fracturen is 
hoog als de incidentie van fracturen hoog is, het 
relatieve risico van de betreffende risicofactor 
hoog is, de prevalentie van die risicofactor 
hoog is, de behandeling die de risicofactor 
beinvloedt effectief en bovendien veel ouderen 
bereid zijn om mee te werken. 

Commentaar 
Dit proefschrift is wetenschappelijk goed op
gezet en uitgewerkt. Hoewel het niet exclusief 
voor huisartsen is geschreven, be vat het voor 
hen belangwekkende uitkomsten. De vraag is 
echter of de conclusies generaliseerbaar zijn 
naar de huisartspopulatie, omdat het hier popu
laties betreft uit verzorgingstehuizen en aan
leunwoningen, over het algemeen ouderen met 
meer risicofactoren . 

De samenhang tussen de studies is nage
streefd door de artikelen te groeperen in drie 
secties: studies over vitamine D, risicofactoren 
en ultrageluidmeting. Het ware wenselijk ge
weest de drie afzonderlijke secties apart in te 
leiden met een beknopte samenvatting. 

Er is weinig aandacht be steed aan de bete
kenis van extrinsieke risicofactoren van vallen. 
Tot nu toe is bekend, dat intrinsieke risicofac
toren van vallen vee 1 meer gewicht in de schaal 
leggen en dat extrinsieke risicofactoren eerder 
een additionele rol spelen. Vit een oogpunt van 
preventie is echter van be lang te weten welke 
extrinsieke risicofactoren een rol spelen en 
welke daarvan toegankelijk zijn voor preven
tieve maatregelen. 

In hoofdstuk 6, een dwarsdoorsnede-studie 
betreffende het verband tussen dagelijkse li
chamelijke activiteiten en vallen door ouderen, 
wordt gesuggereerd dat de blootstelling aan 
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omgevingsfactoren debet is aan het niet-lineai
re verband tussen dagelijkse, lichamelijke acti
viteiten en vallen van ouderen. Deze veronder
stelling zou meer hout snijden, indien dit een 
uitkomst zou zijn van een prospectieve studie, 
waarbij causale verbanden kunnen worden 
aangetoond. Bovendien ontbreekt de signifi
cantie in de odds ratio's door te lage betrouw
baarheidsintervallen. Lichamelijke activiteiten 
spelen, zoals de auteurs ook stellen, een twee
slachtige rol: enerzijds zijn zij van voordeel 
door training van neuromusculaire stimuli; an
derzijds zijn zij nadelig door de blootstelling 
aan meer gevaren uit de omgeving. Uit recente 
interventiestudies echter is gebleken, dat ver
hoging van de lichamelijke activiteit ook bij 
hoogbejaarde ouderen leidt tot vermindering 
van valincidenten. 

Volgens de onderzoekers zijn ouderen die 
minder actief zijn, minder beschermd tegen 
valincidenten, mogelijk door een combinatie 
van verminderde vitaliteit en blootstelling aan 
bepaalde extrinsieke risicofactoren. De zeer ac
tieven zijn immers in het algemeen ook de zeer 
vitalen en hebben door hun betere lichamelijke 
gesteldheid al een lagere valkans. Terecht con
cludeert Graafmans dat over de betekenis van 
lichamelijke activiteit en met name over het uit 
oogpunt van veiligheid gewenste niveau van 
activiteiten nader onderzoek gewenst is, voor
dat alle ouderen het advies krijgen meer te 
bewegen. 

De betekenis van de interventiestudies be
treffende de suppletie van vitamine D is voor 
de huisarts aanzienlijk geringer. Uit eerdere 
studies is al bekend dat het effect van de toe
diening van vitamine D aan ouderen slechts 
geringe resultaten oplevert bij het terugdringen 
van de incidentie van fracturen. Uit huisartsge
neeskundig oogpunt doet de vraag zich voor 
waarom het proefschrift begint met deze twee 
interventiestudies. In het trias van diagnostiek, 
behandeling en preventie zou het voor de hand 
hebben gelegen deze studies aan het eind te 
plaatsen. 

Bij de diagnostische studies betreffende de 
ultrageluidmeetmethoden is de vraag hoe groot 
de meerwaarde is van dergelijk onderzoek door 
de huisarts in vergelijking met soortgelijk on
derzoek verricht in de kliniek. Een voorwaarde 
voor verantwoord gebruik door de huisarts is 
voldoende ervaring in de interpretatie van de 
uitkomsten, die alleen kan worden opgedaan 
door frequente metingen. 

De auteur heeft zelf aan het eind van het proef
schrift enkele concluderende opmerkingen ge
maakt als een aan de huisarts gericht advies. 
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Het betreft een drie-stappenplan, waarbij de 
huisarts eerst het risico op vallen en fracturen 
bepaalt, en vervolgens mogelijke risicofacto
ren van vallen en verminderde botsterkte nader 
analyseert om tenslotte te komen tot een gerich
te aanpak van mogelijke interventies. Niet hel
der is wat de inhoud dient te zijn van preven
tieve maatregelen. Hierover is, en de auteur 
merkt het zelf op, nog zeer veel onduidelijk, 
ook uit een oogpunt van kosten en baten. 

Paul Stalenhoef 

Graafmans we. Risk factors for fractures in the 
elderly [dissertatie]. Amsterdam; Vrije Universi
teit, 1997; 146 bladzijden. ISBN 90-5669-018-3. 

Fouten en klachten 

Conradi MH, Verstappen WHJM. Fouten en 
klachten. Utrecht: Bunge Utrecht, 1997; 75 
bladzijden, prijs NLG f 35,- (NLG 29,- voor 
abonnees). ISBN 90-6348-070-9. 

De serie Practicum huisartsgeneeskunde levert 
al in meer dan veertig delen systematische, 
compacte en voor de levendige casulstiek uit
stekend toegankelijke nascholing voor de huis
artspraktijk. In dit deel wordt uitgebreid aan
dacht be steed aan het voorkomen, het maken 
en het omgaan met fouten tijdens het huisarts
geneeskundige dienstverleningsproces. Een 
groot deel van de gepresenteerde stof is ontwik
keld in het proefschrift van Conradi (Fouten 
van huisartsen, Amsterdam: Boom, 1995). Het 
ideaal-ik van de arts en de angst voor sancties 
(tuchtcollege) hebben een objectieve bespre
king en analyse van dit onderwerp lang in de 
weg gestaan. De auteurs, respectievelijk me
disch socioloog en huisarts, stellen terecht dat 
elke zichzelf respecterende beroepsgroep aan 
foutenanalyse moet doen. 

In het eerste hoofdstuk wordt een werkdefi
nitie van het begrip 'fout' gegeven, en een 
indeling in vier hoofdcategorieen. Tevens 
wordt de beperking van het begrip 'fout' aan de 
orde gesteld: ook bij een goed verlopend proces 
kan de uitkomst slecht zijn. 

In het tweede hoofdstuk wordt de verwer
king van fouten door de huisarts besproken, 
alsmede de houding ten opzichte van de pa
tient. De STEL-regel wordt besproken (Spijt 
betuigen, Excuses aanbieden, Tegemoettreden, 
Erkennen van de fout). Het dilemma rond de 
polisvoorwaarden van de beroepsaansprake
lijkheidsverzekering (nooit zelf schuld beken
nen) wordt hier niet vermeld. Verwerking van 
een fout is een rouwproces waarbij, naast een 

stevige persoonlijkheid, een goede achterband 
van belang is, met name de hagro. 

In het derde hoofdstuk bespreken de auteurs 
het voorkomen van fouten in de verschillende 
fasen van de zorgverlening, alsmede subjectie
ve factoren die een optimaal dienstverlenings
proces in de weg zouden kunnen staan. Dit 
laatste onderwerp zou ik nog wat meer toege
licht willen zien (bijvoorbeeld de invloed van 
prive-ervaringen met ziekte in relatie tot de 
dienstverlening). Er wordt uitgebreid aandacht 
besteed aan de relationele problemen in de 
arts-patientrelatie die fouten kunnen opleveren. 

Het vierde hoofdstuk behandelt het hanteren 
van standaarden. 

In het vijfde hoofdstuk wordt de houding 
van de huisarts ten opzichte van de verschillen
de klachtenprocedures besproken. De werkwij
ze van het Medisch Tuchtcollege wordt hierin 
niet ter discussie gesteld. De auteurs stellen dat 
het college er niet zit om het de artsen moeilijk 
te maken, een weinig kritische houding. Een 
percentage klachten van 78 procent dat onge
grond wordt verklaard door het Medisch Tucht
college, doet de vraag rijzen welke bescher
mingsdrempels er zijn tegen lichtvaardig pro
cederen, alsmede de vraag hoe de gedaagde 
huisartsen deze stelling ervaren. 

Het zesde hoofdstuk behandelt fouten van 
collega's, en hoe om te gaan met disfunctione
rende collega's. De mogeJijkheden van de In
specteur voor de Volksgezondheid om in te 
grijpen worden hierin wat pessimistisch inge
schat. De rol van de zorgverzekeraars wordt 
niet genoemd. 

Het laatste hoofdstuk gaat over omgang met 
kritiek van collega's. 

Over het maken van fouten in de huisartsge
neeskundige dienstverlening zijn maar zeer 
weinig studies beschikbaar. Dit vlot leesbare 
boek geeft een uitstekend overzicht over deze 
problematiek. 

Frank Nieuwesteeg 

NOTA BENE 
Het verdient aanbeveling om bij het voorschrij
yen van geneesrniddelen met de patient duide
lijke afspraken te maken over de einddatum van 
het gebruik of over de datum waarop het ge
bruik opnieuw beoordeeld wordt. 
Stelling bij: Dijkers FW. Repeat prescriptions. 
A study in general practice in the Netherlands 
[dissertatie]. Groningen: Rijksuniversiteit Gro
ningen, 1997. 
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Verwijzen: hoe gericht1 
Verwijzen naar specialisten behoort tot de cruciale taken van de 
huisarts, met als leidraad: de juiste patient op het juiste moment 
naar de juiste specialist. Het laatste element vraagt extra aandacht 
als de mogelijkheden en vaardigheden van de betreffende 
specialisten in de regio uiteenlopen. Dit kan bijvoorbeeld aan de 
orde zijn bij liesbreuk- en galblaaschirurgie. 

Extra inspanningen voor een 
gerichte verwijzing zijn ons be
kend als het uitzonderlijke aan
doeningen of bijzondere 
patienten betreft. Bij doors nee 
problemen echter zal een huis
arts doorgaans zijn vertrouwde 
verwijsgewoonten volgen. Hij 
richt zich dan in samenspraak 
met de patient vooral op nood
zaak en nut van de verwijzing, 
maar houdt zich niet uitvoerig 
bezig met de aanpak van de 
specialist. Oat wordt anders als 
de huisarts of de patient 
bepaalde opvattingen hebben 
over de aard van de ingreep 
die van de specialist wordt ver
wacht. Bij een uitgesproken 
voorkeur voor - bijvoorbeeld
een laparoscopische liesbreuk
operatie is het niet zinvol de pa
tient te verwijzen naar een 
chirurg die louter de conventio
nele liesbreukcorrectie uit
voert. Gericht verwijzen in 
deze veronderstelt kennis van 
zaken en actuele kennis van de 
mogelijkheden in de regio. 
Bij liesbreukchirurgie blijken 
die sterk uiteen te kunnen 10-

Herziene Standaard 
Hypertensie onder 
vuur? 

Stockholm/Praag. 'Een mUlpaal in 
de cardiovasculaire geneeskunde!' 
Onder die pretentieuze vlag wer
den de resultaten van de Syst-Eur 
trial op 26 augustus gepresenteerd 
op het 1ge congres van de Euro
pean Society of Cardiology (de af
korting staat voor 'SYSTolic hy
pertension in EURope'). Prof.dr. 
Robert Fagard uit Leuven bracht 
de boodschap helder over: 'Voar 
het eerst is in een (multicenter) pla
cebogecontroleerd dubbelblind on
derzoek op harde eindpunten het 
effect aangetoond van calciumanta
gonisten bij systolische hyperten
sie.' De helft van de deelnemers 
(n=4695) aan de Syst-Eur trial 
kreeg de calciumantagonist nitren
dipine, eventueel aangevuld met of 
vervangen door de ACE-remmer 
enalapril en/of het thiazide diureti-

pen, maar ook de cholecystec
tomie wordt niet overal stan
daard via de laparoscoop uit
gevoerd. Zeker zolang de beste 
chirurgische methode nog niet 
is uitgekristalliseerd, zullen de 
opvattingen van huisartsen uit
eenlopen. Sommigen zullen 
zich op het standpunt stell en 
dat de afweging van de voors 
en tegens van diverse technie
ken buiten hun competentie 
ligt. Anderen zullen wellicht 
hun scepsis ten aanzien van 
'sleutelgatchirurgie' laten mee
spelen bij de keuze van een 
specialist. Weer anderen zullen 
zich uitvoerig informeren en de 
patient een gericht advies wil
len geven. Zo'n actieve opstel
ling kan botsen met het 
streven dat 'de huisarts het 
aantal hulpverleners met wie 
hij samenwerkt beperkt houdt 
en zich slechts richt op een of 
enkele ziekenhuizen' (Basista
kenpakket). Het wachten is dus 
op een praktijkrichtlijn laparo
scopische chirurgie. Van de 
kant van de chirurgen wei te 
verstaan. (FJM) 

cum hydrochloorthiazide. De 
bloeddruk bij oudere mensen (~60 
jaar) bleek zo met gemiddeld 23 
mmHg te dalen (bij de controle
groep was dat overigens 13 
mmHg) en verminderde het risico 
op een CVA en plotselinge dood. 
Zijn de calciumantagonisten nu ge
vrijwaard van hun kwalijke geur 
bij hypertensiebehandeling? En 
hoe zit het met de klinische rele
vantie? Tot de exclusiecriteria be
hoarden onder andere hartfalen en 
een recent CVA of een infarct. 
Daarmee lijkt een start met nitren
dipine geschikt voor een kleine 
groep van relatief gezonde oude
ren. 
Na afloop van de lezing vroeg ik 
Fagard of alle hypertensierichtlij
nen op basis van deze resultaten 
aan herziening toe zijn. 'Volgens 
mij weI', zei hij zonder aarzeling 
om meteen daarna te stellen 'maar 
het is natuurlijk niet aan mij om 
hierover te beslissen'. Vreugde 
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over het succesvolle verloop van 
de studie en wetenschappelijke te
rughoudendheid over de conse
quenties ervan, gingen in die uit
spraak hand in hand. 

Aan het slot van zijn lezing dankte 
Fagard de redactie van The Lancet 
omdat deze toestemming had ver
leend de studieresultaten bekend te 
maken voar de publicatiedatum, 
een maand later. I Op die dag sprak 
ik in Praag, tijdens het internatio
nale congres over Biomedical Peer 
Review and Global Communica
tions met Richard Horton, de jon
ge hoofdredacteur van The Lancet. 
Horton yond het 'heel jammer dat 
wij ons als redactie feitelijk alleen 
bezig houden met de interne validi
teit van een studie en slechts bij 
uitzondering met de externe validi
teit, zeg maar relevantie voar de 
klinische praktijk. Ik heb grote be
wondering voar mens en die de ver
taalslag naar de praktijk moeten 
maken. Dat is pas boeiend en 
moeilijk!' Hoe zit dat met de Syst
Eur trial? 'Ik vrees dat de signi fi
cante resultaten van de Syst-Eur 
trial misschien slechts in beperkte 
mate te generaliseren zijn. Het aan
tal mits-en en maar-en is dermate 
groot dat het indicatiegebied, denk 
ik, vrij smal is.' 

Miljoenen stopte de fabrikant in 
het onderzoek, de resultaten zijn 
significant en misschien zelfs klin
kend te noemen. De vraag is nu: 
hoe houdt de NHG-Standaard 
Hypertensie zich onder de druk 
der calciumantagonisten? 

(FMlFJM) 

Staessen JA, Fagard R, Thijs L, et al. 
Morbidity and mortality in the 
Syst-EurTrial. Lancet 1997; 350: 
757-64. 

Hb, bezinking, .... NMR 

Conventionele radiodiagnostiek en 
laboratoriumonderzoek staan huis
arts en in Nederland al geruime tijd 
ter beschikking. De vri je toe gang 
tot diverse vormen van endosco
pie, inspanningselektrocardiogra
fie en longfunctieonderzoek is we
liswaar nog niet overal gereali
seerd, maar de Nederlandse huis
arts heeft mondiaal gezien weinig 
te klagen over diagnostische facili
teiten. Toch zal hij af en toe veri an
gend uitzien naar de vrije toegang 
tot bijvoorbeeld nucleaire magneti
sche resonantie (NMR) en echocar
diografie. De behoefte aan diagnos
tische zekerheid neemt immers ai
leen maar toe, en het ongeduld ten 

aanzien van wachtlijsten bij een 
verwijzing naar een specialist 
houdt daarmee gelijke tred. De eer
ste signalen verschijnen echter dat 
de diagnostische deuren nog ver
der open kunnen. Zo rapporteren 
de radiodiagnosten Chawda et al. 
in Cardiff voorzichtig positief over 
de vrije toegang voor huisartsen 
tot NMR van de lumbale wervelko-
10m bij ischialgie of neurogene 
claudicatie (BMJ 1997; 47: 575-
6). In eigen land promoveerde de 
cardioloog P.AJ. Remkes 3 sep
tember j.l. op een analyse van niet
invasief cardiaal functieonderzoek 
op verzoek van de huisarts. Daar
bij ging het om 24-uurs- en 
inspanningselektrocardiografie en 
echocardiografie in de Zwolse re
gio. Hij komt tot positieve conclu
sies: reductie van verwijzingen, 
frequenter pathologie in de verwe
zen populatie, doelmatiger dia
gnostisch proces, kostenreductie 
en geen verlies in kwaliteit van 
zorg en patientvriendelijkheid. Wei 
signaleert hij een lichte toename 
van functie-onderzoek bij patien
ten met lichtere pathologie. 
Tja, elke hemoglobinebepaling is 
ook niet zo sterk onderbouwd. 
Moeten we dus maar de trend van 
de welvaartstijging volgen? (FJM) 

De fysio-factor 

Fysiotherapie helpt, wat de fysio
therapeut ook doet. Er is ook een 
dosis-effectrelatie: hoe meer var
men van fysiotherapie tegelijk en 
hoe langer, des te groter is het ef
fect. Dat is ongeveer de conclusie 
van een groot literatuuronder
zoek.' Dit verschil in effect is ech
ter alleen gevonden als fysiothera
pie vergeleken wordt met niet-be
handel en. Hoewel aanvechtbaar, is 
dit vaak een controlegroep die op 
de wachtlijst stond. Als vergeleken 
wordt met een placebo-interventie, 
is fysiotherapie niet effectiever 
dan placebo. Blijkbaar heeft alle 
fysiotherapie iets gemeenschappe
lijks. Deze onbekende fysio-factor 
zal naar verwachting lijken op het 
placebo-effect. Andere namen hier
voor zijn de 'dokter als medicijn', 

Journaal 
De berichten, commentaren en reac
ties in de rubriek Journaal richten 
zich op de wetenschappelijke en in
houdelijke kanten van de huisartge
neeskunde. Bijdragen van lezers zijn 
welkom. De bijdragen in deze afleve
ring zijn van Frans J. Meijman, Nico 
van Duijn, Frans Meulenberg en 
Tjerk Wiersma. 
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'Ieren omgaan met', 'bewust wor
den van ' en 'erkenning '. 
Het is populair fysiotherapie niet 
effectief te noemen. Waarschijnlijk 
is het verstandiger te zeggen dat 
verwijzen naar een fysiotherapeut 
beter is dan niet verwijzen, want 
fysiotherapie helpt meestal, hoe
weI specifieke fysiotherapeutische 
interventies niet werken. Een logi
sche stap is niet meer specifieke in
terventies te onderzoeken, maar de 
fysiotherapeuten zelf. Wellicht is 
de fysio-factor een therapeutgebon
den eigenschap. Huisartsen zou
den dan kunnen verwijzen naar the
rapeuten met een hoge fysio-factor. 
Op naar een sterren syteem als bij 
restaurants? (NvD) 

Feine JS, Lund JP. An assessment of 
the efficacy of physical therapy and 
physical modalities for the control of 
chronic musculoskeletal pain. Pain 
1997; 71: 5-23. 

3e Peer review congres 

Praag, 18-21 september. 'Guar
ding the guardians' was in 1989 
nog de gewetensvolle subtitel van 
het eerste internationale congres 
over de (redactionele) beoordeling 
van manuscripten. Acht jaar later 
lag de aandacht van de redacteuren 
van medische tijdschriften minder 
bij zichzelf en meer bij de beoorde
ling, selectie en bewerking van 
manuscripten. Zelf voelden zij 
zich sterk genoeg in Praag de 
World Association of Medical Edi
tors op te rich ten. Sprekers met de 
invalshoek van de auteur of lezer 
schitterden door afwezigheid. Het 
beginsel blijft: redacteuren denken 
voor lezers en beslissen over ma
nuscripten/auteurs, daarbij geadvi
seerd door per manuscript aange
zochte deskundigen. De tekortko
mingen van dit beoordelingsproces 
worden voor lief genomen. Initi
atieven ter verbetering blijken niet 
uitvoerbaar en niet effectief (zoals 
blindering van de auteurs voor de 
beoordelaar) of stuiten op weer
stand (zoals de consensusprocedu
re die bij H&W doeltreffend 
blijkt). Het wachten is op vergaan
de professionalisering van de eind
beoordelaars enerzijds en het in
schakelen van een 'voorronde ' van 
beoordeling van een manuscript 
door ieder die wil via het Internet 
anderzijds (FJM) 

Fatalisme bij TIA/CVA 
onder vuur 

Rotterdam, 24oktober. Tijdens het 
symposium 'Preventie van het 
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eVA' plaatste dr. A. Prins kritische 
kanttekeningen bij de NHG-stan
daard over TIA's. De emeritus 
hoogleraar huisartsgeneeskunde 
achtte bij een TIAeen spoedver
wijzing op z'n plaats. Hij wees op 
publicaties waaruit blijkt dat eVA
patienten met lichte tot matige uit
val baat lijken te hebben van opna
me in een 'stroke unit' . Voor pa
tienten met een TIA zijn daar geen 
aanwijzingen voor, maar - aldus 
Prins - bij deze patienten is een 
snelle en grondige analyse van hun 
cardio-vasculaire risicoprofiel zin
vol in het kader van preventie van 
een eVA. Hij wees erop dat de 
huisarts een belangrijk deel hier
van in eigen beheer kan uitvoeren. 
"Toch zijn er weI argumenten om 
bij patienten met een (vermoedelij
ke) TIA de snelle assistentie van 
een geintegreerde ' stroke service' 
in te roepen" . 
Na de eerste harthulp, nu ook een 
stroke unit? De discussie in huis-
artsenkring is geopend. (FJM) 

Gebruik van foliumzuur 

Leiden, 25 september. De eerste re
sultaten van de landelijke voorlich
tingscampagne (1995) over het ge
bruik van foliumzuur door vrou
wen met zwangerschapswens zijn 
bekend.Vooraf hadden de organisa
toren zich ten doel gesteld 70% 
van de vrouwen die zwanger wil
len worden op de hoogte te laten 
zijn van de wenselijkheid van fo
liurnzuurgebruik, terwijl 65% van 
hen het foliumzuur op correcte wij
ze zou moeten gebruiken . Het aan
tal zwangere vrouwen dat voor de 
laatste menstruatie op de hoogte 
was, steeg van 41 % naar 77%, ter
wijl het correcte gebruik toenam 
van 5% naar 21 %. De doelstellin
gen zijn wat betreft de bekendheid 
dus weI gehaald, maar niet voor 
wat betreft de uitvoering. Op de 
hamvraag - heeft al deze voorlich
ting nu ook geleid tot een afname 
van het aantal kinderen met neura
le-buisdefecten? - moesten de on
derzoekers helaas het antwoord 
schuldig blijven. De 'spontane ' va
riatie in de gepresenteerde cijfers 
over de afgelopen jaren doet vre
zen dat de voorspelling van uw 
verslaggever dat het antwoord uit 
zal blijven, in de toekomst bewaar
heid wordt. I 
Resteert de kwestie: hoe nu ver
der? Moeten we door maatregelen 
als opvallende stickers bij orale an
ticonceptiva, voorlichting door 
consultatiebureaus of zelfs precon
ceptionele advisering door de huis
arts trachten de bekendheid van fo-

liumzuur verder te vergroten? Of 
moeten we, indachtig het gezegde 
'beter ten halve gekeerd dan ten 
hele gedwaald', uit die 21 % con
cluderen dat de voorlichtingsweg 
te mod de rig is en terugkeren naar 
de optie 'toevoeging aan de voe
ding', die indertijd de voorkeur 
had van de commissie van de Voe
dings- en Gezondheidsraad?' Een 
duidelijke keus bleef ter vergade
ring achterwege. 
Onderwijl geeft de onlangs in The 
Lancet geopperde hypothese dat 
foliumzuur niet, zoals tot dusverre 
gedacht, de vorming van vruchten 
met een neurale-buisdefect voor
komt, maar de vroegtijdige afbre
king van dergelijke zwangerschap
pen bewerkstelligt,3 religieuze poli
tici nieuwe mogelijkheden de voe
dingsmiddelenvariant te blokke
ren. Al met al is er weinig hoop 
dat we er spoedig in slagen deze 
geest op ordentelijke wijze terug 
in de fles te krijgen. (TW) 

Wiersma TJ. Foliumzuur voor aile 
vrouwen die een kind wensen: een 
onjuist advies. Ned Tijdsch 
Geneeskd 1994; 138: 315-8. 

2 GezondheidsraadIV oedingsraad. 
Vervolgadvies inzake 
foliumzuurvoorziening in relatie tot 
neuraalbuisdefecten. Den Haag: 
Gezondheidsraad, 1993. 

3 Hook EB, Czeizel AE. Can 
terathanasia explain the protective 
effect of folic-acid supplementation 
on birth defects? Lancet 1997; 350: 
513-5. 

NHG-Ledencongres 

Het Nederlands Huisartsen Ge
nootschap nodigt zijn leden uit 
voor het bijwonen van het NHG
Ledencongres op donderdag II de
cember 1997, 19.00-21.00 uur. Het 
NHG-Ledencongres zal plaatsvin
den in de Domus Medica (6e eta
ge) te Utrecht. Leden die het NHG
Ledencongres willen bijwonen 
wordt vriendelijk verzocht zich
bij voorkeur schriftelijk - aan te 
melden bij mw. O. Wieman, NHG
bureau. De agenda en vergader
stukken worden u dan tijdig toege
zonden. 

Agenda 
I Opening door de voorzitter en 

vaststelling agenda. 
2 Vaststelling verslag NHG-Le

dencongres d.d. 12 december 
1996. 

3 Mededelingen. 
4 Jaarverslag 1996 plus voort

gang beleid. 
5 Benoeming c.q. herbenoe

ming van bestuurs- en com-

missieleden. 
6 Bijstelling Huishoudelijk Re

glement. 
7 Bekrachtiging NHG-Standaar

den verschenen tussen decem
ber 1996 en december 1997. 

8 Financieeljaarverslag 1996 
van de penningmeester. 

9 Advies van de Kascommissie 
over het beheer van de geld
middelen. 

10 Decharge Dagelijks Bestuur. 
II NHG-Begroting 1998. 
12 Benoeming Kascommissie 

1997. 
13 Ontheffing artikel 20 lid C. 

van de NHG-Statuten. 
14 Rondvraag en sluiting. 

Toelichting op de agenda 
Ad 5 De dames G. Bausch, K. 
Dirken-Heukensfeldt Jansen en I. 
Lindeboom-Erkelens en de heren 
J. Stolk en dr. G.A. van Essen wor
den voorgedragen voor benoeming 
tot lid van het Algemeen Bestuur. 
Voor benoeming tot lid van de Re
dactiecommissie voor H&W wor
den voorgedragen mw. M.Y. Ber
ger en dhr. P. Lucassen. Voor her
benoeming tot voorzitter van de 
Redactiecommissie voor H&W 
wordt voorgedragen dr. F.J. Meij
man. Aile voordrachten betreffen 
een peri ode van vijf jaar. 
Ad 6 De voorstellen betreffen het 
buitengewone lidmaatschap en de 
instelling van een categorie dona
teurs. 
Ad 7 Voor de peri ode december 
1996 tot en met november 1997 be
treft dit de NHG-Standaarden: Epi
condylitis, Slechthorendheid, Be
moeilijkte mictie bij oudere man
nen (herziening), Angststoornis
sen, eOPD en astma bij volwasse
nen: diagnostiek (herziening), 
eOPD: behandeling (herziening), 
Astma bij volwassenen: behande
ling (herziening), Niersteenlijden, 
Dermatomycosen en Hypertensie 
(herziening). 'Bekrachtigen' bete
kent in stemming betuigen met het 
feit dat het NHG-bestuur heeft be
sloten de betreffende NHG-Stan
daard na autorisatie te publiceren. 
Ad 13 In de NHG-statuten is in ar
tikel 20 lid C. de wettelijke bepa
ling opgenomen, dat het bestuur 
zes maanden na afloop van het 
boekjaar op een Ledencongres zijn 
jaarverslag moet uitbrengen en re
kening moet afleggen over het in 
dat boekjaar gevoerde bestuur. 
Aangezien het NHG-Ledencon
gres naar gewoonte aan het eind 
van een volgend boekjaar plaats
vindt, is een verlenging van deze 
terrnijn met zes maanden noodza
kelijk. 
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