
tigingen en taxibriefjes. Ze zijn vaak bekaf 
van hun eigen gezondheidsagenda. 

Voor patienten met kanker in de pallia
tieve fase komt daar het eindige perspec
tief bij: ze gaan snel achteruit en zullen 
binnenkort overlijden. Voor patienten in 
de diagnostische fase geldt iets dergeiijks: 
ze wachten op het schudden van de kaar
ten - 'wat is mijn perspectief'? Waar ou
deren met multipele gezondheidsproble
men nog de tijd hebben om hun dagen te 
vullen met medische zorg, ontbreekt het 
patienten met kanker aan tijd. Haast heb
ben ze niet, maar tijd evenmin. 

Dit falen van de gezondheidszorg als 
het echt ingewikkeld wordt, is niet uitslui
tend op te lossen door nascholing, proto
collen en goede bedoelingen. Een werke
lijk patientgeorienteerde organisatie van 
de zorg is wellicht de masterkey. 

Deelnemers Muntendam '96 
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Abstract 
Van Duijn NP, Schade E. General practitio
ner and cancer. On clinical competentence, 
organisation and patient perspective. Huis
arts Wet 1998;41(1):33-6. 
In this article the agenda for efforts in onco
logical research and care of primary care can
cer patients is adressed. We adress five topics, 
resulting from a multidisciplinary conference. 
First, casefinding and early diagnostics needs 
more empirical evidence to support this impor
tant clinical task of the general practitioner. 
Second, the low incidence of cancer could 
have consequences for clinical competence of 
some practitioners. Thirdly, long-term follow
up of asymptomatic patients after curative 
treatment could be transferred from the on
cologist to the general practitioner, if parties 
wish to do so, but requires more research. 
Fourth, continuity of care of cancer patients is 
difficult to achieve; but to discern personal 
from organisational continUity could be a way 
to guarantee both. Finally, in palliative care pa
tient orientation and professional quality of 
care could be conflicting goals. An organisa
tional approach is probably the best way to 
harmonize both. 
Keywords Cancer, patient perspective; Case
finding; Clinical competence; Palliative care. 
Corrrespondence Dr. N.P. van Duijn, De
partment of General Practice, Meibergdreef 
15, 1\05 AZ Amsterdam, The Netherlands. 
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8ehandeling COPD 

In de NHG-Standaard COPD: Behandeling 
(H&W 1997;40:430-42) wordt in twee noten 
ingegaan op de rol van ~2-agonisten bij COPD. 
In noot 7 worden diverse studies behandeld, 
maar geen van de gepubliceerde studies bij 
COPD met de langwerkende ~2-agonist salme
terol wordt vermeld. In noot 8 wordt gesteld: 
'Er is geen onderzoek gevonden naar de meer
waarde van langwerkende ~rsympathicomi
metica t.o.v. kortwerkende ~rsympathicomi
metica of ipratropiumbromide bij COPD pa
tienten.' De afgelopenjaren is echter wei dege
lijk onderzoek gedaan naar de rol van de lang
werkende ~ragonisten bij COPD: zowel pla
cebogecontroleerde studies als vergelijkingen 
met ipratropium en salbutamol: 
• In 1995 publiceerde Ulrik een dubbelblinde 
cross-overstudie van salmeterol ten opzichte 
van placebo bij COPD-patienten. 1 Grove et al. 
publiceerden in 1996 een placebogecontroleer
de dubbelblinde cross-overstudie van sal mete
rol waarbij ook inspanningsproeven zijn ge
daan.2 
• Boyd et al. onderzochten het effect van het 
toevoegen van salmeterol aan de bestaande 
therapie bij COPD-patienten. In deze grote stu
die bij 674 patienten werden twee doseringen 
van salmeterol (50 Ilg 2dd en 100 Ilg 2dd) ver
geleken met placebo over een peri ode van 16 
weken.3 

• Cazzola et al. publiceerden gegevens uit een 
vergelijkende studie (single-blind, cross-over) 
tussen salmeterol en formoterol bij COPD.4•5 

• Vergelijkingen van salmeterol met ipratro
piumbromide bij COPD zijn gepubliceerd door 
Matera et al. In een dubbelblinde placeboge
controleerde cross-overstudie bij COPD is 
daarbij ook salbutamol vergeleken.6 Recent 
toonde deze groep aan dat een combinatie van 
salmeterol met ipratropiumbromide niet effec
tiever is dan aileen salmeterol bij COPD.7 
• Jones & Bosh publiceerden een belangrijke 
placebogecontroleerde dubbelblinde studie 
naar de kwaliteit van leven bij COPD-patienten 
met salmeterol. Aangetoond werd dat beschei
den veranderingen in longfunctie gepaard gaan 
met klinisch significante winst in het welbevin
den van de COPD-patient.8 

Er zijn dus verschillende publicaties die aanto
nen dat salmeterol bij de behandeling van pa
tienten met COPD hun kwaliteit van leven naar 
een hoger niveau kan brengen. Het verdient 
daarmee een ruimere plaats dan nu wordt voor
ge:>tc/d in de NHG-:>tandaard. 

dr. E.G. de Jong 
GlaxoWellcome bv, Zeist 
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Naschrift 

De vraag is of er begin 1997 (bij het opstellen 
van de NHG-Standaard COPD: Behandeling) 
voldoende bewijs was voor de meerwaarde van 
een langwerkend ~rsympathicomimeticum 
boven een kortwerkend ~2-sympathicomime
ticum of ipratropiumbromide. Letterlijk staat 
in noot 8 van de standaard: 'Er is geen onder
zoek gevonden naar de meerwaarde van lang
werkende ~rsympathicomimetica ten opzich
te van kortwerkende ~2-sympathicomimetica 
of ipratropiumbromide'. De Jong haalt een 
aantal studies aan die deze stelling zouden 
weerleggen. Bij de door hem gerefereerde stu
dies kunnen de volgende kanttekeningen ge
maakt worden: 
• Ulrik en Grove et al. vergelijken salmeterol 
met placebo en niet met ipratropiumbromide of 
een kortwerkend ~rsympathicomimeticum. 
• Cazzola et al. vergelijken in twee dosis-res
ponsonderzoeken twee langwerkende ~rsym
pathicomimetica met elkaar en niet met een 
kortwerkende ~rsympathicomimeticum of 
ipratropiumbromide. 
• Alleen Matera et al. onderzochten in twee 
kleine (respectievelijk 16 en 12 personen) het 
effect van salbutamol, salmeterol, ipratro
piumbromide en placebo maar dit betreft een 
eenmalige dosis. 
• De studies van Boyd et al. en Jones & Bosh 
tenslotte zijn verschenen rond de autorisatieda
tum van de standaard; in be ide studies wordt 

salmeterol vergeleken met placebo naast 'ge
bruikelijke therapie'; het is geen directe verge
lijking van langwerkende ~2-sympathicomi
metica met de gebruikelijke therapie met een 
kortwerkend ~2-sympathicomimeticum en/of 
ipratropiumbromide. 

Kortom, het was beter geweest als de zin in 
noot 8 als voigt had geluid: er is (medio 1997) 
geen onderzoek gevonden dat de meerwaarde 
van een onderhoudsbehandeling met langwer
kende ~2-sympathicomimetica ten opzichte 
van de gebruikelijke therapie met kortwer
kende bronchusverwijders aantoont. 

Er is geen reden om op grond van de bespro
ken studies de in de standaard genoemde indi
catie voor langwerkende ~2-sympathicomim
etica (gestoorde nachtrust door dyspnoe on
danks continu gebruik van kortwerkende bron
chusverwijders) uit te breiden. 

Roeland Geijer 
huisarts-staflid NHG 

Longfunctiebepaling 

In H& W van augustus werden de - sterk verbe
terde - standaarden over COPD en astma gepu
bliceerd. Bij de diagnostiek van COPD is er 
geen discussie over de noodzaak van longfunc
tiebepaling. Wei heb ik kritiek op de lijn die 
door het NHG wordt uitgezet ten aanzien van 
uitvoering van dit onderzoek: in eigen beheer 
of door de functie-afdeling van het ziekenhuis. 
Het ware beter geweest wanneer er eerst een 
grondige gedachtenwisseling binnen de be
roepsgroep zou zijn geentameerd over de mate 
waarin 'het hobbien op individuele of hagro
basis' dient te worden bevorderd. Juist daar 
waar een goede samenwerking met de tweede 
lijn te realiseren is, wordt opnieuw geopperd 
om iets niet aileen 'in eigen beheer' te gaan 
doen, maar ook op eigen lokatie, zonder dat 
daarvoor goede argumenten zijn aangedragen. 
Op een functie-afdeling van een algemeen zie
kenhuis zijn de expertise en ervaring aanwezig 
voor longfunctieonderzoek. Laat de Neder
landse huisarts dit wiel niet opnieuw uitvinden, 
nog afgezien van het feit dat de kosten voor 
aanschafvan apparatuur en de vereiste training 
niet vergoed worden. (Onze beroepsorganisa
ties lijken al jaren patent te hebben op het sys
teem van kosten voor de baten uit laten gaan). 
Omdat het per praktijk (en ook per hagro) om 
weinig frequent onderzoek gaat, is het beter dit 
onderzoek te blijven doen op een centrale 
plaats met tevens mogelijkheid van advies van 
een specialist. 

Remkes heeft recent aangetoond dat de di
recte toegang voor huisartsen tot het vervaardi-
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gen van een inspannings-ecg zowel voor huis
arts als voor specialist voordelen biedt. I Zo ligt 
het in de verwachting dat ook het bewerkstelli
gen van de directe toegang tot de longfunctie
bepaling zowel voor eerste als tweede lijn 
voordelen zal hebben. Daarvoor is het verplaat
sen van apparatuur niet noodzakelijk. Kortom: 
niet nog een nieuwe taak creeren; dat leidt tot 
mindere kwaliteit, minder goede zorg en ineffi
cientie en het laat een kans voor betere sam en
werking de tweede lijn onbenut. Bovenalleidt 
het bezig zijn met apparatuur de aandacht af 
van onze echte professie: de gezondheid van de 
patient. 

Paul C.M. Habets, huisarts 

Remkes PAl Niel-invasief cardiaal funclie-onderzoek op 
verzoek van de huisarts. Zwolle, Zutphen: W6hrmann, 
1997. 

Naschrift 

De formulering in de standaard luidt als voigt: 
'anno 1997 zal spirometrie bij COPD veelal 
plaatsvinden in een longfunctielaboratorium. 
Ais aan een aantal kwaliteitswaarborgen vol
daan wordt, kan dit onderzoek ook in de huis
artspraktijk plaatsvinden', en verderop: 'Af
hankelijk van de plaatselijke mogelijkheden en 
de deskundigheid van de huisarts om longfunc
tie-uitslagen te interpreteren wordt gekozen 
voor spirometrie in eigen beheer of een dia
gnostische verwijzing.' 

Ik denk dat de term' in eigen beheer' verwar
ring wekt: bedoeld wordt het onderzoek te (Ia
ten) verrichten zonder te verwijzen zoals dat 
ook bij het vervaardigen van een ecg gebeurt. 
Aangezien de meeste huisartsen (ten minste 85 
procent) niet over een spirometer beschikken, 
zal spirometrie meestal worden uitbesteed. 
Uitdrukkelijk wordt vermeld dat huisartsen die 
onvoldoende ervaring met de interpretatie van 
spirometrie hebben, kunnen kiezen voor een 
diagnostische verwijzing naar een longarts. 

De strekking van de richtlijnen is dat bij de 
diagnostiek van COPD niet aileen wordt afge
gaan op klachten, maar dat de longfunctie 
daadwerkelijk wordt vastgesteld. Waar spiro
metrie plaatvindt, is niet zo van belang, zolang 
het onderzoek maar adequaat wordt uitge
voerd. De longartsen hebben zich uitgesproken 
voor directe toegang tot longfunctie-onder
zoek door de huisarts. In de dagelijkse praktijk 
zal het onderzoek veelal plaatsvinden in een 
longfunctielaboratorium of een huisartsenla
boratorium. 
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INGEZONDEN 

Urinesteenlijden 

Na lezing van de NHG-standaard Urinesteen
Iijdenl herinner ik mij een casus uit mijn prak
tijk, die een vraag oproept over de volledigheid 
van het voorgestelde onderzoek. Enige jaren 
geleden werd ik 's middags geroepen bij een 
57-jarige man, die sinds een halfuur acute pijn 
in de Iinkerflank had, doortrekkend naar de 
lies. Hij had geen bewegingsdrang, geen koorts 
en had nooit eerder dergelijke klachten gehad. 
Bij onderzoek yond ik drukpijn in de linker
nierloge en in de Iinkerflank, en geen perito
neale prikkelingsverschijnselen. Aanvullend 
urine-onderzoek liet 2-4 erytrocyten per ge
zichtsveld zien, verder geen afwijkingen. Ik 
stelde de diagnose urinesteenaanval en gafhem 
75 mg Diclofenac intramusculair. Hij reageer
de hier niet op, waama ik een uur later 50 mg 
Pethidine intramusculair spoot. Dit gaf weI 
verlichting. 

In de avondwaameming daarop werd een 
coli ega geconsulteerd, nadat de pijn weer in he
vigheid was toegenomen; deze verwees de man 
naar de chirurg in verb and met niet beheersbare 
pijn. In het ziekenhuis werd toen op de spoed
echo een lekkend aneurysma van de aorta ab
dominalis geconstateerd, waama de patient 
met spoed in een vaatchirurgisch centrum werd 
geopereerd, gelukkig met voorspoedige af
loop. 

Terugblikkend zou ik nu, aan de hand van de 
standaard, tot dezelfde diagnose kunnen zijn 
gekomen. Later heb ik mij gerealiseerd, dat de 
patient aangaf dat zijn pijn onder het ligament 
van Poupart langs naar de mediale zijde van het 
bovenbeen trok en niet - zoals veelal het geval 
is - naar of tot in het scrotum (c.q. labium ma
jus). Ik vraag mij derhalve af of expliciet door
vragen naar het uitstralingspatroon, naast ge
richt Iichamelijk onderzoek gericht op arteriele 
afwijkingen (auscultatie van abdomen en pal
patie van de perifere arterien) de differentie
rende kwaliteit van het onderzoek niet zou ver
beteren. Indien dit het geval is, is een vermel
ding alleen in noot 29 naar mijn mening onvol
doende. 

Een tweede opmerking betreft het advies 
over verwijzen. Uit de tekst wordt niet duide
lijk of verwijzing geadviseerd bij koorts of 
druk- of slagpijn, dan wei bij koorts en druk- of 
slagpijn. 

Tenslotte vraag ik mij af of er in de therapie 
in de acute fase nog plaats is voor atropine, bij
voorbeeld in combinatie met morfine in zetpil
len. 

Wim Christiaans, 
huisarts te Lelystad 

Dijkslerhuis P, Van Koningsbruggen PJW, Leclercq 
RMFM, el al. NHG-Slandaard Urinesleenlijden. Huisarts 
WeI 1997;40:491-502. 
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Alvorens in te gaan op het eerste punt van 
Christiaans willen we er nog eens op wijzen dat 
voor veel standaarden het vermoeden op een 
aandoening uitgangspunt is. De diagnostiek en 
het beleid bij de desbetreffende aandoeningen 
worden in de standaarden vervolgens uitge
breid behandeld. De differentiele diagnostiek 
komt daarbij summier aan de orde, omdat een 
uitputtende bespreking hiervan een aantal stan
daarden binnen een standaard zou opleveren. 

De weergegeven casus handelt over een man 
die uiteindelijk een lekkend aneurysma bleek 
te hebben. Christiaans raakt met deze casus 
een gevoelige snaar: iedere huisarts vreest ooit 
een gebarsten aneurysma aortae te missen. In 
dit gevalliep het gelukkig goed af. Zoals hij te
recht opmerkt, kan achteraf naar aanleiding 
van deze casus worden opgemerkt dat het uit
stralingspatroon merkwaardig was en dat er 
geen bewegingsdrang was. Een aanleiding 
voor heroverweging van de differentiele dia
gnose had het niet-reageren op de eerste injec
tie kunnen zijn, ook al is de tweede injectie 
conform de richtlijnen in de standaard uri
nesteenlijden gegeven. De standaard heeft het 
vermoeden op een urinesteenaanval als uit
gangspunt, waarbij differentieIe diagnostiek 
niet uitputtend wordt beschreven. De huisarts 
zal steeds opnieuw kritisch moeten wegen of 
aangeboden pathologie binnen het kader van 
een standaard valt en volgens richtlijnen van de 
desbetreffende standaard kan worden behan
deld. 

De tweede opmerking betreft het advies tot 
verwijzen; volgens de standaard moet worden 
verwezen bij koorts en/of druk- of slagpijn. 

Tot slot de therapie: de keus voor een 
NSAID is gebaseerd op klinisch onderzoek, 
waarbij bijwerkingen de belangrijkste reden 
waren voor deze keuze, aangezien het effect 
van NSAID's en opiaten gelijk is. De tweede 
keuze is een opiaat. Het theoretisch model 
waarbij een opiaat een spasme (die voorkomen 
moet worden met atropine) kan geven, is in kli
nische studies niet aangetoond. Bovendien is 
het geven van een combinatiepreparaat over 
het algemcen niet aan te bevelen, 

Pieter Dijksterhuis 
Wietze Eizenga 
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Effect kankerbestrijding 

Bailar 1lI, Gornik HL. Cancer undefeated [special article]. 
N Engl J Med 1997;336:1569-74. 

Twee epidemiologen evalueren in dit artikel 
het effect van de kankerbestrijding tussen 1970 
en 1994. De leeftijd-gerelateerde sterfte is ge
meten lOnder daarin de gestegen leeftijd en de 
daling van de sterfte aan hart- en vaatziekten te 
verdisconteren. Deze sterfte bleek tussen 1979 
en 1990 regelmatig te stijgen, in totaal met \0 
procent. Daama trad een lichte daling op van de 
sterfte aan neoplasmata. In 1994 was deze da
ling totaal 1 procent. 

Nagegaan wordt in welke groepen neoplas
mata deze daling optrad en wat hiervan de mo
gelijke oorzaak is geweest. De sterfte aan bron
chuscarcinoom bij mannen <55 jaar bleek sig
nificant verminderd, terwijl de sterfte aan dit 
gezwel bij oudere vrouwenjuist toenam. Hier
voor is zeker het rookgedrag in beide groepen 
verantwoordelijk. De verminderde sterfte aan 
cervixcarcinoom hangt zeker samen met de 
vroege opsporing door uitstrijkjes. Oat de sterf
te aan het coloncarcinoom met 30 procent is ge
daald, kan samenhangen met een verminderde 
incidentie (dieet?) of vroegere opsporing. Bij 
mammacarcinoom daalde de sterfte bij vrou
wen <55 jaar met 25 procent, terwijl er bij ou
dere vrouwen een stijging met 10 procent was. 
Oeze gegevens pleiten niet eenduidig voor de 
preventieve werking van screening. Bij de 
ziekte van Hodgkin en leukemieen is de ver
minderde mortaliteit waarschijnlijk toe te 
schrijven aan de vorderingen met chemothera
pie. Hetzelfde geldt voor de mortaliteit ten ge
volge van neoplasmata bij kinderen tot 15 jaar, 
die is gehalveerd. Daamaast wordt een toena
me vermeld van melanomen en (non-Hodgkin) 
Iymfomen. 

De schrijvers pleiten ervoor de aandacht 
vooral te richten op de oorzaak van het ontstaan 
van tumoren en op vroegtijdige opsporing. 

H.G. Frenkel-Tietz 

Dieet tegen hypertensie 

Appel LJ, Moore Thl Obarzanek E, et a1. A clinical trial 
of the effects of dietary patterns on blood pressure. N 
Engl J Med 1997;336: 1117-24. 

Om na te gaan wat de invloed van het dieet is op 
de bloeddruk, werd bij 495 volwassenen met 
een bloeddruk van maximaal 160/95 mmHg 
het volgende onderzoek verricht. Na een aan
loopperiode van drie weken waarin de calori
sche behoefte van de deelnemers werd vastge
legd, werden de proefpersonen ingedeeld in 
drie vergelijkbare groepen. De eerste groep 
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kreeg het Amerikaanse standaarddieet, de 
tweede groep een 'vegetarisch' dieet (geen 
vlees, weI vis en zuivelproducten), en de derde 
groep een combinatiedieet (vegetarisch dieet 
met vetarme melkproducten, weinig vet en 
vooral weinig verzadigde vetten). 

Ten opzichte van de gebruikers van het stan
daarddieet trad bij de gebruikers van het vege
tarische dieet een kleine maar significante ver
laging van de bloeddruk op van 2,6/1,1 mmHg, 
en bij de gebruikers van het combinatiedieet 
van 5,5/3,0 mmHg. Binnen de subgroep met 
lichte hypertensie bedroeg de bloeddrukverla
ging bij de gebruikers van het combinatiedieet 
zelfs 11,4/5,5 mmHg. Wat niet wordt verrneld, 
maar wei uit de gegevens blijkt, is dat een dieet 
met vlees vee I meer natrium be vat dan de ande
re twee dieten. 

Het lijkt dus aan te bevelen licht verhoogde 
bloeddruk niet medicamenteus, maar met een 
dieet te behandelen. 

H.G. Frenkel-Tietz 

Anti-aritmica en ernstig hartfalen 

Hampton JR, Veldhui sen OJ, Van Kleber FX, et a1. 
Randomised study of effect of ibopamine on survival in 
patients with advanced severe heart failure. Lancet 
1997;349:971-7. 

Niebauer J, Coats AJS. Treating chronic heart failure: time 
to take stock [comment]. Lancet 1997;349:966-7. 

Uit onderzoek in de kliniek is bekend dat ibo
pamine, een dopamine-agonist, bij patienten 
met matig hartfalen symptoomreductie geeft 
en de inspanningstolerantie verhoogt. In de 
PRIME II study (prospective randomised study 
of ibopamine on mortality and efficacy II) 
werd onderzocht of ibopamine een veilig mid
del is. Het onderzoek had betrekking op patien
ten met emstig hartfalen waarvoor hospitalisa
tie noodzakelijk was, en patienten met emstige 
symptomen, ondanks optima Ie therapie. Aile 
patienten hadden NYHA-klasse III of hoger. 
De ernst van het hartfalen werd geobjectiveerd 
met behulp van beeldvorrnende technieken. De 
behandeling bestond uit 100 mg ibopamine of 
placebo. Beide groepen waren goed vergelijk
baar wat betreft leeftijd, geslacht en voorge
schiedenis (inclusief comorbiditeit). Ook de 
medicatie bij het begin van het onderzoek was 
gelijk. Van de bijna 25 pro cent patienten die an
ti-aritmica gebruikten, gebruikte 90 procent 
amiodarone. Het primaire eindpunt van de stu
die was aile mortaliteit; daamaast werden on
der andere doodsoorzaak, kwaliteit van leven 
en aantal ziekenhuisopnamen onderzocht als 
secundaire eindpunten. Het beoogde aantal pa
tienten bedroeg 2200; in feite werden 1906 pa
tienten ingesloten. 

Na drie jaar werd het onderzoek voortijdig 
beeindigd wegens de verhoogde mortaliteit in 
de actief behandelde groep (232 versus 193). 
Het risico om te overlijden tijdens behandeling 
met ibopamine was 1,26 (95%-betrouwbaar
heidsinterval 1,04-1 ,53). Het verschil werd 
duidelijk na drie maanden behandeling. Als ge
keken werd naar de doodsoorzaak kon geen 
verschil tussen beide groepen worden aange
toond. Kwaliteit van leven getoetst met de 
Nothingham Health Profile, liet geen verschil 
tussen beide groepen zien; ook met betrekking 
tot het aantal ziekenhuisopnamen kon geen 
verschil tussen be ide groepen worden aange
toond. Met behulp van subgroepanalyses werd 
aangetoond dat het gebruik van anti-aritmica 
de enige voorspeller was voor een verhoogd ri
sico op een voortijdig overlijden bij gebruik 
van ibopamine. 

De auteurs concluderen dat ibopamine een 
onverwacht negatief effect had op de overle
ving van patienten met een emstig hartfalen. 
Het mechanisme van deze bijwerking is onbe
kend. Mogelijk is er een verband tussen het ge
bruik van anti-aritmica en ibopamine, hoewel 
er geen bekende interactie is. 

In het commentaar wordt de mogelijkheid van 
een interactie tussen ibopamine en amiodarone 
nog eens benadrukt. Mogelijk leidt niet het ge
bruik van amiodarone op zichzelf tot een ver
hoogde sterfte, maar is het gebruik van amio
darone slechts een marker voor patienten met 
een verhoogd risico op tachy-aritmie ten gevol
ge van ibopamine. Verder memoreert de auteur 
dat PRIME II niet de eerste trial met een dopa
mime-agonist is die voortijdig moest worden 
gestopt wegens oversterfte. Hij pie it voor uit
voerige dierstudies waarin een overtuigend be
wijs wordt geleverd op de chronische overle
ving voordat opnieuw wordt begonnen met een 
onderzoek met veelbelovende medica tie voor 
patienten met emstig hartfalen. 

Joost den Otter 

Spierkramp, empirie en therapie 

Jansen PHP, Veenhuizen KCW, We sse ling, et a1. 
Randomised controlled trial of hydroquinine in muscle 
cramps. Lancet 1997;349:528-32. 

De pathofysiologie van spierkramp is nog gro
tendeels onbekend, en de behandeling is dan 
ook ingegeven door de empirie. Zo wordt al 
meer dan 50 jaar gebruik gemaakt van kinine
derivaten. Tot nu toe is er slechts beperkt on
derzoek verricht, waarop methodologisch vee I 
valt aan te merken. Oit is de eerste grate place
bogecontroleerde studie. Spierkramp werd ge
definieerd als een maximaall 0 minuten duren-
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de plotselinge onwillekeurige pijnlijke spier
contractie. Patienten werden als voIgt behan
deld: twee weken aileen registreren van spier
krampen, gevolgd door een twee weken duren
de behandeling met 200 mg tijdens het avond
eten en 100 mg voor het naar bed gaan en ten
slotte twee weken om de na-effecten vast te 
stellen. De verandering in het aantal malen dat 
patienten last hadden van spierkrampen werd 
genomen als belangrijkste effectmaat. In een 
dagboek registreerden de patienten de frequen
tie en de intensiteit van de klachten, en even
tuele bijwerkingen. 

In totaal namen 112 patienten aan het onder
zoek deel, van wie er elf voortijdig uitvielen. 
Vanwege bijwerkingen stop ten drie deelne
mers in de placebogroep, en een in de experi
mentele groep. 

Er trad een vermindering op van 8 spier
krampen in de experimentele, tegen 3 in de pla
cebogroep. Er was geen verschil aantoonbaar 
voor de ernst of de duur van de spierkrampen. 
Aileen in de experimentele groep trad, ten ge
volge van de hydroquinine, bij 10 patienten 
klachten op van een bittere smaak en een droge 
mond en bij een patient tinnitusklachten. 

Op de vraag of de voordelen van een hydro
kininetherapie opwegen tegen de nadelen (bij
werkingen) antwoorden de auteurs dat in een 
meta-analyse met in totaal 107 patienten 
slechts een patient bijwerkingen (misselijk
heid, myalgie en trombocytopenie) vertoonde, 
die drie dagen na het staken van de therapie 
spontaan verdwenen. 

De auteurs adviseren tot slot de hydrokinine 
(Inhibin) voor te schrijven in de door hen toe
gepaste dosering. 

Joost den Otter 

Zwangerschap. borstvoeding en 
de botten 

Laskey MA, Prentice A. Effect of pregnancy on recovery 
oflactational bone loss. Lancet 1997;349: 1518-9. 

Gedurende de lactatieperiode neemt de botmi
neraaldichtheid af. Indien vervolgens, na het 
staken van de borstvoeding, geen volledig her
stel zou optreden, zou wellicht het risico op een 
latere osteoporose toenemen bij een reeks 
zwangerschappen, gevolgd door borstvoeding. 
De uitkomsten van onderzoeken naar de relatie 
tussen het destijds geven van borstvoeding en 
hct voorkomcn van ostcoporosc zijn tegenstrij
dig. 

In dit onderzoek werd bij twaalfvrouwen de 
botmineraaldichtheid gemeten gedurende de 
borstvoeding (2 weken, 3 maanden en 6 maan
den post partum), 3 maanden na het staken van 
de borstvoeding, tenzij de vrouw opnieuw 
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zwanger was, I jaar na de eerste bevalling en 2 
weken na de volgende bevalling. Gedurende de 
lactatie werd een significante afuame van de 
botmineraaldichtheid waargenomen. Er be
stond echter geen verschil tussen de waarden 
die twee weken na de eerste en de tweede 
zwangerschap werden gevonden. Dit gold ook 
voor drie vrouwen die spoedig na meting 6 
maanden post partum weer in verwachting wa
ren, terwijl ze nog borstvoeding gaven. De ne
gen moeders die pas na een jaar opnieuw zwan
ger werden, vertoonden in het begin van hun 
tweede lactatieperiode norma Ie waarden. 

Bij vrouwen met een goede voeding blijkt de 
afname van de botmineraaldichtheid geduren
de de lactatie reversibel, ook wanneer men ge
durende de borstvoeding weer zwanger wordt. 

M. Sanders 

Mobiele telefonie 

Hayes DL, Wang PJ, Reynolds DW, et al. Interference 
with cardiac pacemakers by cellular telephones. N Engl 
J Med 1997;336:1473-9. 

Hoe vaak interfereert het gebruik van een mo
biele telefoon met het functioneren van een 
pacemaker en hoe groot is het risico dan? Vijf 
typen telefoon (een analoog, vier digitaal) wer
den getest door 980 mensen met verschillende 
so orten pacemakers, terwijl ze via een ecg in de 
gaten werden gehouden, en eventuele klachten 
direct konden melden. ledere telefoon werd op 
twee manieren door iedere persoon getest, een
maal door de telefoon aan het ipsilaterale oor te 
houden eli eenmaal door de telefoon met de 
punt van de antenne, waar de grootste elektro
magnetische straling is, vlak voor de pacema
ker te houden. In standaardhoudingen en via 
standaardbewegingen werd de telefoon, die zo
danig geprogrammeerd was dat hij de maxima
Ie hoeveelheid straling uitzond, getest. Ook 
werd een toes tel getest onder normale omstan
digheden, namelijk door hem over te laten gaan 
en door een nummer te laten draaien. 

De totale incidentie van interferentie van het 
gebruik van een mobiele telefoon met het func
tioneren van een pacemaker was 20 procent. 
Tussen de verschillende typen en de verschil
lende pacemakers waren er grote verschillen in 
voorkomen van interferentie, zowel qua ecg
veranderingen als qua klinische symptomen. 
Plaatsen van de telefoon voor de pacemaker 
gaf meer problemen dan plaatsen van het toe
stel voor het oor. Mensen die voor hun hartrit
me volledig afhankelijk waren van de pacema
ker, hadden meer last van interferentie dan de
genen die dat niet waren. Toestellen met een 
speciaal filter gaven minder problemen. Symp-

tomen werden gemeld tijdens 7 procent van de 
testen, echter geen enkele keer bij het plaatsen 
van het toes tel voor het oor. De meest voorko
mende symptomen waren hartkloppingen (4,5 
procent) en duizeligheid (1,2 pro cent). Nie
mand collabeerde, maar men mocht bij te vee I 
klachten het toes tel verwijderen. Klinisch sig
nificante interferentie qua ecg en symptomen 
kwam in het geheel niet vaak voor. 

De gevonden incidentie lijkt hoog. Daar 
echter de incidentie bij plaatsen van het tele
foontoestel voor het oor laag was en er zich 
geen klinisch relevante symptom en voorde
den, mag normaal gebruik veilig worden ge
noemd. Een toestel dat aanstaat, moet niet dicht 
bij de pacemaker worden opgeborgen. 

GermaJoppe 

Visconsumptie en hartdood 

Daviglus ML, Stamler J, Orencia AJ, et al. Fish 
consumption and the 30-year risk of fatal myocardial 
infarction. N Engl J Med 1997; 336: 1046-53. 

Omstreeks 1957 werden in Chicago bij onge
veer 2000 mannen van 40-55 jaar oud gege
yens verzameld over hun medische toestand, 
hun sociale omstandigheden en hun eetge
woonten. In de jaren daarna werd bijgehouden 
welke mannen overleden en wat de doodsoor
zaak was, met name bij cardiale oorzaken. Op 
basis van hun visconsumptie werden deze 
mannen ingedeeld in vier groepen: geen vis, 1-
17 g per dag, 18-34 g per dag en >34 g per dag; 
deze laatste hoeveelheid komt overeen met 
meer dan acht porties per maand. 

Tijdens de 30 volgende jaren overleden ruim 
1000 mannen. Bij 573 was er een cardiovascu
laire doodsoorzaak, in 430 gevallen door een 
coronaire hartziekte en hiervan weer 293 door 
een hartinfarct (196 gevallen van acute dood). 
In de groep met de hoogste visconsumptie wa
ren de sterftecijfers het laagst. Mannen die 
meer dan 34 g vis per dag aten, hadden 42 pro
cent minder kans op overlijden door een hartin
farct dan degenen die geen vis aten. Deze lage
re sterftecijfers werden geheel bepaald door 
een kleinere kans op overlijden door een hart
infarct, en dus niet door een kleinere kans op de 
andere cardiale doodsoorzaken. Rekening hou
dend met allerlei risicofactoren en voedingssa
menstellingen, was er een relatief risico op 
dood door een hartinfarct van 0,56, lerwij\ het 
relatieve risico op een niet-acute dood door een 
hartinfarct zelfs maar 0,33 was. Dit lagere risi
co was constant gedurende de gehele follow
up-peri ode. 

GermaJoppe 
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IUD en bloedverlies 
Janssen CAH. Menorrhagia and the 3-keto-desogestrell 

copper medicated intrauterine device [dissertatie]. 
Utrecht: Universiteit Utrecht, 1997. 

Op 14 maart 1997 promoveerde Ineke 
Janssen, gynaecologe in opleiding aan het 
AZU, op een onderzoek naar de hoeveel
heid bloedverlies en het bloedingspatroon 
bij vrouwen met een spiraal dat naast koper 
een kleine hoeveelheid 3-keto-desogestrel 
(3kDSG) afgeeft. Promotor was 
prof. dr. A.P.M. Heintz, copromotor 
dr. P.C. Scholten. Het proefschrift wordt 
besproken door Petra Wempe, huisarts. 

Het eerste hoofdstuk van deze dissertatie gaat 
in op de geschiedenis en ontwikkeling van het 
IUD als anticonceptiemidde!. De volgende drie 
hoofdstukken gaan over een aantal deelaspec
ten. In deze deelstudies komt Janssen tot de 
volgende conclusies: 

De geringe variatie bij een vrouw maakt me
ting van een cyclus als uitgangswaarde voor 
menstrueel bloedverlies voldoende. Aileen 
toename van de leeftijd blijkt een onafhankelij
ke risicofactor voor het optreden van menorra
gie. Het is mogelijk om vrouwen een schatting 
te laten geven van de hoeveelheid veri oren 
bloed, die nauwkeuriger is dan een subjectieve 
inschatting en zelfs dan een Hb-meting. Hier
toe kan op een voorbedrukt formulier met teke
ningen van een gering, middel ofzwaar-door
bloed tampon of maandverband eenvoudig het 
aantal daarmee vergelijkbare exemplaren wor
den genoteerd. Aangezien de incidentie van 
anemie pas werkelijk begint te stijgen bij een 
bloedverlies van 120 ml of meer, bepleit de 
schrijfster een aanpassing van de definitie van 
menorragie tot een verlies gelijk aan of van 
meer dan 120 m!. 

Het eigenlijke onderzoek 
In de tweede helft van het proefschrift (vanaf 
hoofdstuk 5) voigt dan het antwoord op de 
hoofdvraagstelling of een Multiload Cu250 
met lage dosis 3kDSG in staat is om het maan
delijkse bloedverlies te verlagen tot een accep
tabel niveau. Dit moet bovendien gebeuren 
zonder amenorroe te geven, met een regelmati
ge cyclus, zonder hormonale bijwerkingen en 
eventueel ook nog met een positief effect op 
subjectieve klachten pre- en perimenstruee!. 

Voor deze studie kregen 203 vrouwen in een 
dubbelblinde gerandomiseerde opzet een Mul
tiload Cu250-spiraal geplaatst met een lokale 
afgifte van 0, 1,5,3,0 of6,0 microgram 3-keto
desogestrel per dag. Ander hormoongebruik, 
zoals orale anticonceptie, mocht niet zijn toe-
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gepast binnen de twee voorafgaande maanden. 
Naast de subjectieve bevindingen van de des
betreffende vrouwen, het noteren van bloe
dingsdagen en hoeveelheid bloedverlies, werd 
de werkelijke hoeveelheid bloed uit de ingeza
melde tampons en maandverbanden gemeten 
via een extractiemethode. Daamaast werden 
metingen verricht naar Hb, Ht, Ferritine, hCG, 
3-ketodesogestrel in het plasma van de vrou
wen. Het 3-kDGS-restgehalte van een beperkt 
aantal op wisselende tijdstippen verwijderde 
IUD's werd gemeten om de in-vivo 'release' te 
berekenen. Gewicht en bloeddruk werden ge
noteerd. 

ResuItaten 
Bij de vrouwen die een spiraal met 3kDSG had
den gekregen, was een opvallende daling waar 
te nemen in de hoeveelheid bloedverlies varie
rend van 20 tot 30 ml minder dan tevoren. Deze 
hoeveelheid was echter niet dosisafhankelijk. 
In aanvang was het absolute verlies bij de vrou
wen die tevoren geen IUD droegen kleiner dan 
bij de vrouwen die weI al een IUD hadden. Dit 
verschil was echter al verdwenen in de tweede 
maand na plaatsing. 

Van de vrouwen die tijdens de onderzoeksfa
se een spiraal hadden gekregen dat geen 
3kDSG bevatte, hadden met name de vrouwen 
die tevoren geen spiraal hadden een stijging 
van de hoeveelheid bloedverlies. Tussen 12 en 
24 maanden na plaatsing keerde bij aile vrou
wen het bloedverlies terug naar het oude ni
veau; dit bleek in overeenstemming met de ge
vonden restwaarden 3kDSG op de verwijderde 
spiralen. De 'Ievensduur' van dit soort spiralen 
werd berekend op gemiddeld 410 dagen. 

De concentratie 3kDSG in het perifere bloed 
van de onderzochte vrouwen was zo laag, dat 
hormonale bijwerkingen konden worden uit
gesloten. De groep vrouwen die bij aanvang 
van de studie een menorragie hadden bedroeg 
22 pro cent. Bij 15 procent van deze vrouwen 
was na 1 maand nog sprake van menorragie, 
terwijl dit na 6 maanden bij geen van de vrou
wen die een 3kDSG spiraal hadden, nog het ge
val was. Het Hb veranderde niet met de 'sterk
te' van het IUD. Bij vrouwen met al eerder een 
spiraal kon een lichte stijging van de enigszins 
uitgeputte ijzervoorraad worden waargeno
men. 

Hoewel de hoeveelheid bloed minder was, 
was het totale aantal dagen bloedverlies groter 
in de groep vrouwen waarbij het spiraal pro
gesteron afgaf, dan in de Omcg-groep. Met 
name het aantal dagen met slechts gering 
bloedverlies was groter en ook groter dan in on
derzoeken met Levonorgestrol bevattende spi
ralen (Mirena). 

Uit de analyse van de subjectieve (pre)men
struele klachten bleken geen belangrijke ver
schillen tussen de onderzoeksgroepen. Heftige 
buikpijn en bloedverlies waren in aile groepen 
de voomaamste redenen het spiraal te laten 
verwijderen. Van de 45 vrouwen die dit betrof, 
hadden 17 beide klachten, 22 aileen bloedings
klachten en 6 aileen pijn, gelijk verdeeld over 
aile groepen. 

Commentaar 
Van aile vrouwen in Nederland in de vruchtba
re leeftij d gebruikt een op de veertig een spiraal 
als anticonceptiemiddel, tegen bijna een op de 
twee de pi!. De geringe populariteit van het spi
raal is vooral te wijten aan de lange, hevige 
menstruaties, tussenbloedingen en pijn. Het 
lijkt dus toe te juichen om met behulp van toe
voeging van progesteron te pogen dit bloedver
lies te verminderen en te bekorten. In toene
mende mate ontstaat er vanwege de positieve 
berichtgeving bij patientes vraag naar dit soort 
spiraaltjes. 

Dit proefschrift geeft op heldere wijze in
zicht in zowel de vele factoren, die bij een der
gelijk onderzoek betrokken zijn, als de resulta
ten van het gebruik van dit specifieke spiraa!. 
Bij de beschrijving van het aantal dagen bloed
verlies miste ik een grafiek voor het totaal aan
tal dagen met heftig c.q. gering bloedverlies, te 
meer omdat hier plotseling gerekend wordt met 
referentieperioden in plaats van cycli. Ais ik de 
tekst goed begrijp, kwam bij de hormoonhou
dende spiral en in de eerste drie maanden op de 
helft van de dagen bloedverlies voor, terwijl dit 
in de volgende peri ode nog voor 30 procent van 
de dagen gold. Geen geringe aantallen. Des te 
meer is het te betreuren dat de antwoorden op 
de vragen omtrent seksualiteit zo onvolledig 
waren, dat zij niet in de analyse konden worden 
betrokken. Er is weinig bekend over de invloed 
die bloedverlies bij de vrouw he eft op de zin in 
en beleving van seks. 

Wat mij verbaasde, was dat zowel in de stu
dies naar levonorgestrelhoudende spiralen als 
in deze studie de gewone koperhoudende spira
len langer werden volgehouden. Voor de LNG
spiralen werd dit verklaard door beeindiging 
van het gebruik in verband met optredende 
amenorroe, voor de DSG-spiralen lijkt de eni
ge verklaring toch het aantal dagen dat bloed
verlies optreedt. Voor de praktijk van alledag 
blijf ik dan toch zitten met een aantal vragen. 
Vrouwen met heftig bloedverlies denken nu de 
oplossing te moeten zoeken in een hormoon-

In de rubriek Forum wordt de auteurs van besproken 
werken de gelegenheid gebaden tat een karte reaetie. 
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dragend spiraal. Weegt het insertiegemak van 
de Multiload op tegen het feit dat de verbete
ring van het heftige bloedverlies slechts een 
jaar standhoudt? Jaarlijks een nieuw spiraal is 
voor de vrouwen belastend en wordt, zolang ze 
niet vergoed worden, wei erg duur. Of kan er 
een hormoondraad worden ontwikkeld die pas 
na vijf jaar is uitgeput? 

Petra Wempe 

Reactie 

Halverwege haar commentaar schrijft Wempe 
dat ook in deze studie, net als in de literatuur, 
het gebruik van koperhoudende spiralen langer 
wordt volgehouden dan progestageenhouden
de spiralen. Dat klopt niet, want in de 3mcg
groep waren de meeste uitvallers (41 procent
biz. 133, tabel 6.6.1), in de overige groepen 
was dit steeds 30 procent. Verder vraagt zij of 
het insertiegemak opweegt tegen de werkings
duurvan eenjaar. Dit is geen eerlijke afweging, 
want het spiraal dat ik getest heb, was een con
cept voor een nieuw hormoonhoudend spiraal 
en was ook bedoeld voor de korte termijn. Pas 
wanneer het juiste concept gevonden is, zal een 
spiraal gemaakt kunnen worden dat langer 
meegaat. Uiteraard was het niet de bedoeling 
een spiraal voor een jaar te ontwerpen. Dit 
moge ook blijken aan de laatste zin van de ge
neral discussion op biz. 156: 'Finally, once a 
suitable (combination of) dosage(s) is chosen 
to proceed studies with, an IUD with a longer 
effective lifetime than one year should be ma
nufactured (5 to 7 years), because yearly rene
wal of an IUD is not desirable.' 

Ineke Janssen 

Lichaam-geest interacties 

Van der Pompe G. Mind-body interactions in breast 
cancer. Neuroendocrine and immune aspects of acute 
psychological stress and psychosocial intervention in 
breast cancer patients [dissertatie]. Rotterdam: Erasmus 
Universiteit Rotterdam. 1997. ISBN 90-90 I 0348-1. 

Op 12 maart 1997 promoveerde de psycho
loge Gieta van der Pompe op een proef
schrift over de interactie tussen lichaam en 
geest bij vrouwen met borstkanker. 
Promotor was prof.dr. MJ. de Vries. De 
recensente is huisarts in het Gezondheids
centrum Overvecht te Utrecht. 

Van der Pompe verrichtte haar onderzoek in het 
Helen Dowling Instituut voor Biopsychosocia
Ie Geneeskunde in Rotterdam bij 31 borstkan
kerpatienten met okselkliermetastasen of me
tastasen op afstand. De vrouwen kregen gedu-
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rende dertien weken groepstherapie aangebo
den. Voor, tijdens en na de therapie werden di
verse aspecten onderzocht. De groepstherapie 
leerde de patienten over hun emoties te praten 
en om te gaan met de stress die het gevolg was 
van hun ziekte en de daarmee gepaard gaande 
behandelingen. 

Het eerste deel van het proefschrift behandelt 
de neuro-endocriene en immunologische inter
acties tussen stress en borstkanker. Uit de ver
gelijking met gezonde vrouwen blijkt dat 
borstkanker gepaard gaat met een verminde
ring van het aantal immuuncellen, de T-cel
proliferatie en de NK-cel-activiteit en wei in 
verhevigde mate bij de groep met metastasen 
op afstand. Daamaast zijn met name bij de 
groep met metastasen op afstand de cortisol
spiegels verhoogd. Om het effect van stress te 
bepalen werd niet gekozen voor het gebruike
lijke correlationele onderzoek, maar voor een
betrouwbaarder - experimentele opzet. Ais 
stressor werd een spreektaak geYntroduceerd. 
Getracht werd op deze manier inzicht te krij gen 
in de relatie tussen stress en immunologische 
kwetsbaarheid. 

Zowel bij de experimentele groep als bij de 
controlegroep van gezonde vrouwen leidde de 
spreektaak tot een significante toename van het 
aantal natural killer (NK) en cytotoxische T
(CD 8)cellen. Verschillen werden echter vast
gesteld in de distributie en functie van deze cel
len. Bij de gezonde vrouwen leidde de spreek
taak tot een verhoging van het aantal CD8-cel
len in het perifere bloed; bij de vrouwen met 
metastasen op afstand was dat niet het geval. 
Dit effect kan het gevolg zijn van een vermin
derde gevoeligheid voor stresshormonen. Cor
tisol blijkt onafuankelijk van de gezondheid 
negatief samen te hangen met de functionele 
activiteit van immuuncellen. Verder leidde de 
spreektaak tot een verhoging van de ACTH
spiegels. Hoe hoger echter de basale cortisol
spiegel, des te geringer de stijging. 

Deze relatie wordt door Van de Pompe theo
retisch en ook met behulp van ander onderzoek 
onderbouwd. Zo werd bij proefpersonen met 
chronische stress vastgesteld dat ACTH en cor
tisol de functionele activiteit van immuuncel
len kunnen remmen. Zij concludeert echter uit
eindelijk zelf: 'In de toekomst zal moeten wor
den onderzocht of de veranderingen in de neu
ro-endocriene respons en in de distributie van 
pcrifere cellen in reactie op acute strcss de rela
tie tussen stress en het beloop van borstkanker 
kunnen verklaren'. 

Het tweede deel van het proefschrift bevat on
derzoeken om aan te tonen dat vermindering 

van stress een positief effect heeft op het ver
loop van borstkanker. Psychosociale begelei
ding zoals relaxatietraining, wijziging, en/of 
verbetering van copingstijlen en sociale onder
steuning, blijken de psychische klachten van 
bortkankerpatienten te do en verminderen. 
Deze psychologische veranderingen blijken 
samen te gaan met een verbetering van de im
muunfunctie. Het effect bleek het sterkst bij 
patienten met relatief vee I psychische klach
ten. Patienten met weinig psychische klachten 
hadden geen baat bij de groepstherapie, zowel 
niet wat betreft hun psychische klachten als 
wat betreft de effecten op het neuro-endocriene 
en het immuunsysteem. Steeds werden hierbij 
de resultaten van patienten uit de experimente
Ie groep vergeleken met een controlegroep pa
tienten op de wachtlijst. 

Commentaar 
Dit onderzoek is ook voor de huisarts zeer rele
vant. Een op de tien vrouwen in Nederland 
krijgt vroeg of laat borstkanker. De huisarts 
wordt er dus regelmatig mee geconfronteerd en 
zou kunnen verwijzen naar (groeps)therapie, 
vooral bij duidelijke psychische klachten. 

Of de uiteindelijke prognose en daarmee de 
vij fj aarsoverleving verbetert, zal moeten b Jij
ken. Onduidelijk is ook nog in welke stadia van 
borstkanker psychotherapie zinvol kan zijn. 
Wellijkt het erop dat hoe emstiger de psychi
sche klachten zijn, des te groter zowel het psy
chische als het somatische effect is. Van der 
Pompe eindigt in ieder geval haar onderzoek 
met: 'We want to conclude this thesis by ex
pressing the hope that in the near future beha
vioral interventions will be implemented at the 
point of diagnosis ofthe disease and before sur
gery as an attempt to improve the quality oflife 
of the patient and possibly to reduce surgical 
stress and concomitant endocrine and immune 
disregulation. Hopefully this will lead to a de
crease of the incidence of metastases and ex
tend the number of years of healthy living.' 

De vraag is tens lotte of dezelfde conclusies 
kunnen/moeten gelden voor andere patienten 
met kanker en voor patienten met bijvoorbeeld 
auto-immuunziekten. Stelling 10 van het 
proefschrift luidt: 'Lietkozingen stimuleren de 
werking van het immuunsysteem'. 

We zien emaar uit hoe deze experimentele 
variabele in vervolgonderzoek inhoud gegeven 
zal worden. 

Aukje Kersten-van Beek 
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Geschiedenis der 
geneeskunde 

Lamens-van Ma1enstein MM. Oefening en bespiege1ing. 
Het verloskunde onderwijs van M.S. du Pui (1754-
1834) te Leiden [dissertatie]. Leiden: Rijksuniversiteit 
Leiden, 1997. 

Promotie op 4 februari 1997, promotor 
dr. H. Beukers, hoogleraar in de 
geschiedenis der geneeskunde. Handels
uitgave: Erasmus Publishing, Rotterdam; 
475 pagina's, prijs NLG 97,50. 
ISBN 90-5235-109-2. 

Het is een zeldzaamheid geworden dat een 
huisarts promoveert op een historisch onder
werp. Oat is merkwaardig, omdat er tegen
woordig aan verschillende universiteiten 
hoogleraren benoemd zijn in de geschiedenis 
der geneeskunde, wat vroeger wei eens anders 
is geweest. Het is ook jammer, want de ge
schiedenis der geneeskunde - zeker de ge
schiedenis van de gezondheidszorg thuis - is 
een wetenschapsgebied waarop nog veel inte
ressant werk te verzetten is. Voor zover ik kon 
nagaan promoveerde G.Th. van der Werf als 
laatste huisarts op een historisch onderwerp, en 
dat was een proefschrift over de huisartsge
neeskunde (Geneeskundige oordeelsvorming. 
Groningen, 1984). 

Vroeger was de geschiedenis der geneeskun
de een geliefd promotie-onderwerp voor huis
artsen. Ongeveer veertig huisartsen promo
veerden deze eeuw op zo' n onderwerp - dat wil 
zeggen bijna 10 pro cent van aile gepromoveer
de huisartsen - van wie ongeveer de helft in de 
vijfentwintig jaar tussen 1930 en 1955. 

Nu is ook de geschiedenis (der geneeskun
de) een apart wetenschapsgebied met eigen 
methoden en technieken, die de gemiddelde 
arts niet zonder meer beheerst. Er is in Neder
land een wetenschappelijk gezelschap op dat 
gebied, er zijn tijdschriften - ook vee I intema
tionale tijdschriften - speciale uitgevers, mo
deme databanken met gegevens: kortom aile 
voorwaarden om zich wetenschappelijk op dit 
gebied te verdiepen zijn aanwezig, nochtans 
zijn er in Nederland slechts 300 artsen lid van 
Gewina, het Genootschap voor de Geschiede
nis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, 
Wiskunde en Techniek. Tegenwoordig zijn er 
echter vrij veel historici die zich op het gebied 
van de geschiedenis der geneeskunde begeven, 
meestal zonder dat zij geneeskunde gestudeerd 
hebben. Soms geeft dat aanleiding tot discus
sies waarin artsen en historici elkaar over en 
weer als ondeskundig bestempelen - een oude 
controverse die de laatste tijd gelukkig weinig 
meer ter sprake komt. Samenwerking staat nu 
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ook hier centraal en het yak heeft duidelijk -
mede daardoor - aan betekenis gewonnen. 

De arts die zich tegenwoordig niet in de ge
schiedenis van zijn studieonderwerp verdiept 
gaat niet met zijn tijd mee: het hodicentrisme is 
altijd al een belachelijk standpunt geweest. Een 
tiental jaren geleden nog was dat anders, en 
konden jonge promovendi - niet gehinderd 
door enige historische kennis - vrolijk beweren 
dat zij de eerste onderzoekers waren op het ge
bied waar hun dissertatie zich mee bezig hield. 
Hun literatuurverwijzingen waren dan ook niet 
ouder dan tienjaar. 

Du Pui 
Over de verloskundige Ou Pui was tot nu toe 
vrijwel niets gepubliceerd. Oat is merkwaar
dig, want hij was in Nederland de eerste hoog
leraar die de praktische verloskunde aan de 
universiteit doceerde. Ook onze kennis over de 
verloskunde in die tijd vertoonde nogal wat la
cunes. Het was dus een 'onontgonnen gebied' 
waar deze auteur zich op begeven heeft, maar 
zij heeft weinig nagelaten om de historisch be
langrijke feiten over deze man en zijn tijd bo
yen water te krijgen. Zeer globaal komen de 
drie onderzoeksvragen neer op: hoe heeft Ou 
Pui gewerkt, wat heeft hij gedaan, en welke in
vloed heeft hij gehad? 

Ou Pui heeft~ nog voor hij afstudeerde, stu
diereizen gemaakt naar Londen en Parijs, was 
daama stadsmedicus in Kampen en honorair 
professor in Alkrnaar, waama hij op 37-jarige 
leeftijd in Leiden tot hoogleraar in de heel- en 
verloskunde werd benoemd. Hij had reeds 
vroeg contact met de bekende geleerden uit 
zijn tijd (Camper, Van Ooeveren, Van Geuns, 
Mauriceau en anderen) en was zich duidelijk 
bewust van de taak die op hem wachtte. 

Het boek geeft eerst een biografie van Ou 
Pui, vervolgens een overzicht van het onder
wijs in de chirurgie en verloskunde in Enge
land, Frankrijk en Ouitsland in die tijd, be
schrijft globaal de bibliotheek van Ou Pui en 
daama de verloskundige voorzieningen in Lei
den, die hij aantrof bij zijn benoeming. Veel 
aandacht krijgt het onderwijs, praktisch zowel 
als theoretisch, dat hij heeft gegeven. Dit wordt 
gedaan aan de hand van col1egedictaten van 
studenten en van aantekeningen van de profes
sor zelf. De meeste geraadpleegde bronnen zijn 
in het Latijn geschreven, wat betekent dat de 
onderzoekster de geschreven teksten moest 
transcriberen en vertalen. Het boek bevat ruim 
150 pagina's bijlagen: op de linker pagina de 
Latijnse tekst, op de rechter pagina de Neder
landse vertaling. 

Enkele belangrijke onderwerpen van dat on
derwijs worden vervolgcns in speciale hoofd-

stukken besproken: de bekkenleer, de instru
mentele verloskunde, de sectio Caesarea en de 
symfysiotomie, het nageboortetijdperk en de 
staatkundige en forensische taak van de obste
tricus. De ongehuwde moeder was in die tijd 
een verschoppeling en kindermoord was niet 
zo zeldzaam. De medicus ofvroedvrouw dien
de bepaalde onoorbare zaken te melden. Ou 
Pui was op het gebied van de verloskunde een 
voorzichtige, weinig agressieve dokter; hij was 
afwachtend en verloskundig 'conservatief'. 
Zijn invloed mag zonder overdrijving groot 
worden genoemd: omstreeks 1800 waren vier 
van zijn leerlingen hoogleraar verloskunde aan 
een Nederlandse universiteit. 

Commentaar 
De auteur heeft voor haar onderzoek vrijwel aI
leen primaire bronnen geraadpleegd en ik 
vraag mij af hoe zij die op het spoor is geko
men. 
Het boek is zeer goed leesbaar en hier en daar 
spann end, vooral door de casui'stiek. Vee I was 
mij uiteraard niet bekend. Oat vrouwen zo om
streeks 1800 een sectio konden overleven -
lang voor de aseptische verloskunde haar intre
de deed - wist ik bijvoorbeeld niet. 

Wat mij intrigeerde, was dat Ou Pui, geboren 
in Enkhuizen en wees geworden, op 12-jarige 
leeftijd onderwijs kreeg aan de Latijnse school 
in 's-Hertogenbosch, en daar vriendschap sloot 
met Floris Jacob Volteren: twee vriendjes die 
beiden later hoogleraar zouden worden. Ik be
grijp best dat de auteur dit niet verder uitpluist, 
maar mij interesseert het weI hoe hun opvoe
ding en onderwijs dan weI geweest is. 

De beschreven periode speelt zich af in een 
voor Nederland uitermate onrustige tijd: de Ba
taafse Republiek, het Koninkrijk Holland met 
Lodewijk Napoleon, de Franse overheersing, 
de beginperiode van het Koninkrijk der Neder
landen en de sluiting van de universiteiten van 
Harderwijk en Franeker. Ik moest mij enigs
zins in onze vaderlandse geschiedenis verdie
pen om mij wat dat betreft te orienteren, want 
over deze gebeurtenissen vermeldt deze disser
tatie vrijwel niets. De politi eke onrust heeft 
echter de ontwikkeling op het gebied van de 
geneeskunde klaarblijkelijk niet negatief 
bei'nvloed. Een Franse bezetting was in die tijd 
weI wat anders dan een Ouitse, anderhalve 
eeuw later. 

Het is een mooi boek geworden, deze disser
tatie, en ook mooi uitgegeven; aileen het blok
diagram op p. 144/5 is moeilijk leesbaar. Een 
groot voordeel van het bewerken van een histo
risch onderwerp is ook dat de tckst 'eeuwig
heidswaarde' heeft. Oaardoor zijn proefschrif
ten over historische onderwcrpen antiquarisch 
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ook zo duur. Ondanks de financieIe steun van 
twee historische genootschappen is het boek nu 
al niet goedkoop. 

G.J. Bremer 

Reactie 

Bremer noemt het een zeldzaamheid dat een 
huisarts op een medisch historisch onderwerp 
promoveert, hoewel er nog interessant werk te 
doen is op het gebied van de geschiedenis der 
gezondheidszorg. Enerzijds was mijn motiva
tie daartoe inderdaad wetenschappelijke 
nieuwsgierigheid om een witte plek op dat ge
bied te ontdekken en in kaart te brengen. An
derzijds bleek het bovendien een uitstekende 
remedie om de dagelijkse routine van een huis
artspraktijk te doorbreken en op deze manier 
preventie tegen het fenomeen bum-out te be
drijven. Overigens had al eerder een huisarts -
O. Woudstra te Kampen - een eerste aanzet ge
geven tot onderzoek naar de periode en de per
soon van Ou Pui. 

Het genoemde grensconflict tussen medici 
en historici over de deskundigheid op het ge
bied der geschiedenis der geneeskunde heeft 
mij niet al te zeer belemmerd bij het onderzoek, 
hetgeen ook blijkt uit het feit dat zowel een me
dicus als een historicus optrad als referent. 

Zoals ter promotie werd opgemerkt, was Ou 
Pui iemand die in zijn tijd de juiste contacten 
had: zowel Camper als Van Geuns waren voor 
hem zowelleermeester als vriend. Nog belang
rijker was zijn studie in Londen en Parijs en 
daardoor de aansluiting met de heel- en verlos
kunde zoals die daar beoefend werd. In Parijs 
studeerde hij bij Baudeloque; Mauriceau was 
al in 1709 overleden, al was de tweede druk van 
zijn leerboek (dat in 1759 door Camper werd 
vertaald en geredigeerd) weI gangbaar, vooral 
dankzij de inleiding van Camper. 

Hoewel Ou Pui zijn studenten het leerboek 
van Baudeloque aanbeval, was zijn afwachten
de handelwijze vooral een gevolg van de in
vloed der Engelse obstetrici. Een goed voor
beeld is zijn beleid in het nageboortetijdperk. 
Ou Pui brak hier met het zeer actieve beleid dat 
gedurende een groot deel van de achttiende 
eeuw gebruikelijk was: de placenta werd direct 
na de geboorte van het kind verwijderd, des
no ods met de hand, een praktijk die - hoewel 
uitgevoerd uit angst voor complicaties - veel 
ellende veroorzaakte. Ou Pui hield zijn studen
ten voor dat er niets tegen is om af te wachten 
tot de placenta spontaan geboren wordt. Aan de 
andere kant was hij duidelijk van mening dat 
weI direct ingegrepen diende te worden bij een 
fluxus. 

In het hoofdstuk over de forensische taak 
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van de obstetricus wordt onder andere over 
kindermoord gesproken. Ou Pui schonk hier 
uiteraard aandacht aan een zorgvuldig foren
sisch onderzoek van het kinderlijkje, maar hij 
besteedde - geheel in de geest van de Verlich
ting - vooral aandacht aan de omstandigheden 
van de ongehuwde moeder en pleitte voor pre
ventie van kindermoord door praktische hulp 
aan deze vrouwen. 

Oe invloed van de hoogleraar Ou Pui op zijn 
studenten blijkt uit enkele dissertaties waarop 
hij een duidelijk stempel he eft gedrukt. Wat be
treft de voortgang van het klinisch onderwijs 
verloskunde is zijn invloed beperkt geweest; 
hoewel rond 1800 aan elke Nederlandse uni
versiteit een leerling van Ou Pui doceerde, had 
aileen Johannes Mulder te Groningen de leer
opdracht praktische verloskunde; hij richtte 
daar een verloskundige kliniek in naar Leids 
model. 

Primaire bronnen zijn voor een dergelijk on
derzoek onontbeerlijk. Verschillende bronnen 
waren bekend, zoals de collegedictaten in het 
Museum Boerhaave. Uiteraard was bij de ver
taling samenwerking met een c1assica noodza
kelijk, in dit geval drs. W.M. Rijkmans-Cordia. 
Ook waren de - spannende - baringsverslagen 
uit de peri ode dat Ou Pui zijn studenten thuis
bevallingen liet begeleiden bij arme Leidse 
vrouwen, al enige tijd bekend. Voor andere 
bronnen was meer speurwerk nodig en een en
kele bron, zoals de oratie van 1795 - Over de 
nieuwste vorderingen die de heel- en verlos
kunde glans verlenen - bleek onvindbaar. Over 
de opvoeding en contacten met Floris Jacob 
Voltelen, jeugdvriend en later collega-hoogle
raar, is niet meer bekend dan dat er een innige 
vriendschap bestond, zoals blijkt uit de door 
Ou Pui geschreven lofrede bij de promotie van 
zijn vriend. 

Tijdens de Franse periode hadden de politie
ke ontwikkelingen aanvankelijk nauwelijks in
houdelijk invloed op het universitaire leven, al 
was er in Leiden weI sprake van een toename 
van het aantal studenten uit Frankrijk en Vlaan
deren. Na de inlijving in 1810 werden de Ne
derlandse universiteiten doorgelicht door Cu
vier en Noel, hetgeen resulteerde in de ophef
fing van de universiteiten van Harderwijk en 
Franeker; de vandaar afkomstige hoogleraren 
Ypey en Kraus werden overgeplaatst naar de 
Leidse medische faculteit. Na het Organiek Be
sluit van 1815 werd het curriculum gereorgani
seerd in propedeuse, kandidaats- en docto
raalexamen, en door afzonderlijke doctoraten 
voor chirurgie en obstetrie werd de academise
ring van de heel- en verloskunde voltooid. 

M.M. Lamens-van Malenstein 

BOEKEN 

Nuldelijnsstandaarden 

Van Dijk P, redactie. De thuisarts. Nuldelijnsstandaarden 
voor alledaagse aandoeningen. Utrecht: Bunge, 1997; 
116 bladzijden. NLG 36,50. ISBN 90-6348-040-7. 

Verandering van spijs doet eten. Hoewel Paul 
van Oijk de tocht naar de dokter wil afremmen, 
voorziet hij de huisarts in een overzichtelijk 
'receptenboek' van een schat aan adviezen ter 
uitbreiding van het wellicht wat saaie eigen re
pertoire. Elfhuisartsen in de Bommelerwaard 
ontwikkelden consensusteksten voor hun pa
tienten over twintig klachten en problemen (zie 
ook H&W 1996;39:69-74). Achtergrondinfor
matie over verschijnselen, oorzaken en rede
nen voor bezoek aan de huisarts biedt steeds de 
opmaat voor een uitgebreide paragraaf over 
zelfzorg. Hoewel de boodschap meestalluidt: 
'gaat vanzelf weer over' , kan de patient ook het 
nodige doen. Bij nogal wat klachten trouwens 
aanzienlijk meer dan de NHG-standaarden ons 
voorhouden. Oie willen eerst bewezen zien dat 
een zelfzorgadvies beter helpt dan niets doen. 
Oe Thuisarts is minder streng in de leer. Als de 
redenering achter een advies maar geloofwaar
dig is, achten de samenstellers vermelding ge
rechtvaardigd, zo lijkt het. Oe Thuisarts is ove
rigens verkrijgbaar in twee edities; een popu
laire uitgave verscheen bij Kosmos-Z&K Uit
gevers. 

Behalve in de spreekkamer van de huisarts 
en natuurlijk in talloze huis-en slaapkamers 
kan het boekje inspiratie bieden voor discus
sies in toetsgroepen. Dan kan men ook even 
stilstaan bij de premisse van het boek: 'Ook de 
huisarts blijft dagelijks patienten belonen door 
klachten te behandelen die de mensen zelfhad
den kunnen verhelpen'. Is dat het juiste uit
gangspunt bij het stimuleren van zelfzorg en 
zelfredzaamheid? En is het weI waar, als we 
weten dat slechts een van aile tien ervaren ge
zondheidsstoomissen aan de huisarts wordt ge
presenteerd? Liggen de processen van hulp
vraag- en hulpverleningsgedrag niet wat gedif
ferentieerder en genuanceerder dan wordt ge
suggereerd door ze louter te bezien vanuit ter
men als 'doorgeschoten afhankelijkheid' van 
patienten en 'passiviteit' van hulpverleners? 

Frans J. Meijman 

Aankondigingen 
Chirurgische ingrepen in de huisartspraktijk 
Leeuwenberg A. AmsterdamiOverveen: BoomIBelvedere, 

1997; 126 bIz., NLG 29,50. ISBN 90-5352-362-6. 
Kleine kwalen in de hUisartspraktijk 
3e druk. Streetkerk JG, Verheij ThJM, redactie. Utrecht: 

Bunge, 1997; 414 bIz., NLG 62,50. ISBN 90-6348-
110-1. 
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