
Euract-nieuws

Euract is de afkorting van European
Academy of Teachers. Deze Academy is te
beschouwen als de 'onderwijs'-afdeling
van de European Society of General
Practice (de Europese tak van de Wonca) .
De Euract heeft een geschiedenis die
teruggaat tot 1974. Toen werd de
zogenaamde Leeuwenhorst Groep
opgericht. Het doel was het uitwissclen van
ervaringen, en het stimuleren van het
huisartsgeneeskundig onderwijs. Bij het
ontstaan van de European Society werd
deze organisatie, inmiddels New Leeuwen
horst Group geheten, omgedoopt tot
Euract. Daannee kreeg de Euract een
fonnele status, en werd hij onderdeel van
de brede, intemationale professionalisering
en organisatie van de huisartsgeneeskunde.
De bestaande overlegstructuur werd
gehandhaafd. De vertegenwoordigers
(councillors) per deelnemend land vonnen
tezamen de Council van Euract. Op dit
moment zijn dat 26landen. Naast 'nieuwe'
Oost-Europese landen, zoals Kroatie,
Tsjechie, Siowakije, Slovenie en Estland,
behoren daartoe ook Israel en Turkije.

Council

De Council vergadert tweemaal per jaar gedu
rende twee tot drie dagen. Een van de landen
treedt daarbij op als gastheer. Van de beide bij
eenkomsten wordt er ecn gecombineerd met
een regionaal of intemationaal Wonca-con
gres, en de andere met een lokale vergadering
en cursussen. Tijdens de bijeenkomsten van de
Council worden Europese en nationale zaken
besproken. Een voorbeeld van het eerste is de
WHO-Charter for General Practice/Family
Medicine in Europe. Acceptatie van die charter
door de regeringen bepaalt de condities, orga
nisatiestructuur en professioncle ontwikkeling
van de huisartsgeneeskunde. Er vindt iedere
keer een uitwisseling plaats van de relevante
(onderwijskundige) gebeurtenissen in ieder
land. Dan blijkt bijvoorbeeld dat Frankrijk,
Spanje, Italie en Oostenrijk nog steeds geen
leerstoelen huisartsgeneeskunde hebben, dat
maar in een paar landen (Nederland , Verenigd
Koninkrijk en Denemarken) de huisarts een
poortwachtersfunctie vervult, maar ook dat in
een aantal Oost-Europese landen (Tsjechie,
Estland, Polen, Hongarije, Roemenie) de huis
artsgeneeskunde nieuwe kansen krijgt. Ook in
Turkije en Griekenland zijn dergelijke bewe
gingen gaande.

Een belangrijk deel van de tijd wordt gevuld
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met overleg in taakgroepen . Het gaat daarbij
om de volgende gebieden: artsopleiding , huis
artsopleiding en ELWP, nascholing, kaderop
leiding, academisering, toetsing en 'service
functions' . Zelfben ik betrokken bij de artsop
leiding, kaderopleiding en academisering .
Soms leiden die activiteiten tot de uitgave van
een handzaam boekje, bijvoorbee ld 'A survey
of current reaccreditation and recertification
procedures in Europe' . Regelmatige, beknopte
verslaglegging van de Council -bijeenkomsten
wordt gedaan in de European Journal of Ge
neral Practice.

Lidmaatschap

Om het draagvlak te verbreden, zijn (individu
ele) Iidmaatschappen ingesteld. Wat levert het
op om lid te zijn?

Regelmatige informatie over experts en op
leidingen in de diverse Europese landen, trai
ningen en literatuur. Al die informatie is tot nu
toe ondergebracht in de zogenaamde EURO
CUM-disks. Die zijn speciaal gemaakt voor de
leden van Euract. Bij nadere evaluatie bleek er
maar weinig gebruik gemaakt te worden van
dit medium. Daarom is besloten Internet te
gaan gebruiken . Verder geeft het Iidmaatschap
recht op kortingen bij cursussen, conferenties
en workshops die onder supervisie van Euract
tot stand komen, en op een gereduceerde abon
nementsprijs van de European Journal ofGe
neral Practice .

De kosten van het lidmaatschap bedragen 40
ecu per persoon per jaar. Het geld wordt ge
bruikt om een beperkte overhead te financie
ren, het werk van taakgroepen te ondersteunen
en bij te dragen aan de reis- en verblijfkosten
van de minder gefortuneerde mede-Europea
nen.

Omdat bleek dat in Nederland vrijwel aile
leden behoren tot de staven van de universitaire
vakgroepen huisartsgeneeskunde, is er via
overleg in het Interfacultair Overleg Huisarts
geneeskunde (IOH) toe overgegaan per afde
ling een aantallidmaatschappen te garanderen .
De voordelen hiervan zijn de garantie van een
zeker aantal, en het geeft de afdelingen de mo
gelijkheid om stafleden op basis van hun des
kundigheid en takenpakket te laten deelnemen
aan Euract-activiteiten.

Opbrengst

Sedert 1995 zit ik namens Nederland in de
Council en ik heb inmiddels vijfbijeenkomsten
bijgewoond onder voorzitterschap van prof.dr.
Jan Heynnan, hoogleraar huisartsgeneeskunde
te Leuven. Wat is de opbrengst?

In algemene zin is het natuurlijk van belang dat
er vanuit Nederland wordt deelgenomen aan
het Europese debat. Nederlandse experts wor
den geadviseerd , geattendeerd en, indien mo
gelijk, betrokken. De deelname aan congressen
als de Wonca in Ierland (Dublin) in 1998 wordt
voorbereid. Gezocht wordt naar dwarsverbin
dingen tussen onderzoek (EGPRW), onderwijs
(Euract) en kwaliteit van zorg (Equip).

Ons land heeft veeI te bieden op het gebied
van onderwijs in en door de huisartsgenees
kunde. Met jalouzie wordt soms gekeken naar
de positie van de huisarts en mede door de
overheid gecreeerde mogelijkheden om het
yak gestalte te geven. Maar we kunnen ook
veelleren. Zo werden tijdens de laatste bijeen
komst in Bled (Slovenie) een workshop rond
het thema gezinsgeneesk unde en een work
shop over toetsing in de huisartsopleiding ge
houden. Beide waren van uitstekende kwaliteit
en intemationaal van karakter. Juist op speci
fieke terreinen kan de uitwisseling van ervarin
gen en gegevens veel opleveren . Ook valt het
steeds weer op dat presentaties van Euract in
landen waar de huisartsgeneeskunde nog een
plaats moet verwerven, van aanzienlijke poli
tieke betekenis zijn. Ministers en staatssecreta
rissen ruimen er plaats voor in in hun agenda.

Workshop

Op 13 en 14 november 1998 zal in Maastricht ,
in aansluiting op de bijeenkomst van de Coun
cil, een Workshop Educational Research
plaatsvinden. De aankondiging daarvan zal tij
dig geschieden. Nadere informatie over de
Euract is verkrijgbaar bij ondergetekende.

Harry Crebolder
Vakgroep Huisartsgeneeskunde
Universiteit Maastricht
Postbus 616, 6200 MD Maastricht
E-mail: Harry.Crebolder@hag@unimaas .NL

Patient, huisarts en behandeling van
hiv-infect ie: een medaille met vele
zijden
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Standaard Miskraam

INGEZONDEN

Naschrift

FORUM

Astma

Naa r aanleiding van de herzien ing van de
NHG-Standaard Miskraarn' heb ik de volgen
de vragen:
• Veel - met name verloskundig actieve 
huisartsen beschikken over een doptone, waar
mee reeds vanaf circa JO weken amenorroe
foetale corto nen kunn en worden opgespoord.
Vooral het vinden van een positieve corac tie bij
bloedverlies tussen de 10e en de 16e wee k van
de zwa ngerschap heeft mijn s inziens een goede
positief voorspellende waarde ten aanzien van
behoud van de vrucht. Bij negatieve corto nen
ge ldt dit waarschijn lijk in mindere mate ten
aanzien van verlies van de vrucht. Bestaan
hierover wetenschappelijk onderbouwde cij
fers, zoals voor de abdomina le echografie
(noot 16)?
• Adviseren van bedrust bij bloedverlies in het
eers te trimester wordt als zinloos beschouwd
(noot 19). Toch lijkt het mij raadzaam om vrou 
wen niet buitenshuis te laten wer ken als men
het risico op plotse linge toename van pijn en/of
bloedverl ies groot acht. Mogelijk zijn ook Ar
bo-artsen benie uwd naar het NHG-standpunt
in deze.
• Actieve inzameling van abortusmateriaal
door de patiente wordt in de standaard niet aan
bevo len. In geva l van een herkenbaar vruchtje
lijkt mij nader PA-onde rzoek soms van belang.
Zo kreeg ik eens de uitslag 's pina bifida ' terug
bij een (late) miskraam, een diagnose die uiter
aard gevo lgen heeft voor de advise ring ten aan
zien van prenatale diagnostiek in een volgende
zwangerschap.
• Vrijwe l altijd is het bloedverlies bij een
spontane miskraam 'duidelijk heviger ' dan de
vro uw bij de menstruatie gewe nd is. Met deze
indicatie voor een curettage ondergraaft de
standaard het eigen beleid om af te wach ten.
Hoewel objec tieve criteria moei lijk zijn te ge
Yen, lijkt mij de omsc hrijvi ng 'duide lijk vee!
heviger ' de voorkeur te verdienen.
• In noot 23 wordt afwac hten van een volgen
de menstruatie na een spon tane miskraam niet
noodzakelijk geac ht alvorens met een nieuwe
zwa nger schap wordt begonnen. Om een (me
dica liserende) echografie te voorkomen, lijkt
het me echter weI handig om - bij ontbreken
van haast - enkele cycli af te wac hten .

Gera rd Molleman,
huisarts te Zieuwe nt

1 Flikweert sincerely, Meije r LJ, De Haan M, Wiersma Tj.
NHG-Standaa rd Miskraam (eerste herziening). Huisart s
Wet 1997 ;40 :661-70.
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Al eerder leverde Molleman een bijdrage aan
de gedachtewisseling over de NHG-Standaard
(Dreigende) Miskraarn .'

Dat de waarde van de doptone wedero m niet
is besproken, is een omiss ie onze rzijds, hoewel
dient te worden opgemerkt dat het merendeel
van de huisartsen niet over een dergelijk appa
raat beschikt. De methode is aileen van waarde
bij bloed verlies bij een zwangerschapsduur
van ten minste 10 weken. Aange nomen kan
worden dat het aantreffe n van foeta le hartactie
duidt op een intacte zwangerschap, en op een
verge lijkbaar gunstige prognose wijst als het
vinden van hartactie bij echoscopie. De sensiti
viteit van de doptone lij kt ons zeke r in de JOe
tot 12e week nog gering, zoda t, indien er geen
harttonen worden gehoord, alsnog een echo 
scopie noodzakelijk is. Een search in Medline
(l966-heden) leverde geen literatuur op over
de voo rspellende waarde van de dop tone.

Standaarden zijn niet bedoe ld om de proble
men van verzekerings- en bed rijfsartsen over al
dan niet werken op te lossen. We hebben op dit
punt vertro uwen in het gezo nde verstand van
vrouwe n en huisartsen.

Een casuistische medede ling betreffende
pathologisch-anatomisch onderzoek van het
abortusmateriaal is onvo ldoende argu ment om
actieve inzameling aan te bevelen; zonder na
der wetenschappelij k onderzoek blijft het de
uitzond ering die de rege l bevestigt.

De instruc tie over de mate van bloedverli es
is uitgebreid in de werkgroep besproken . Het
verschil tussen ' duidelijk heviger ' en 'duide
lijk veel heviger ' achten wij niet erg helder. Het
gaat erom dat een j uiste afweging plaatsv indt
tussen gerechtvaa rdigd afwac hten ofingrijpen;
ook de duur van het bloedverlies speelt daarbij
een ro!.

De instructie om enkel e cycli af te wachten
alvorens opnieuw een zwangersc hap na te stre
Yen, vereist eve neens anticonceptieve - dus
medisc he - maa trege len. Het achterwege laten
van een dergelij k advies past in ons welwillen
der beleid ten aanzien van echoscopie. Als het
paar om emotionele redenen op korte termijn
een nieuwe zwangerschap wil, is daa r medisch
gezie n gee n bezwaar tegen.

S. Flikweert
L.J. Meijer
M. de Haan
Tj. Wiersma

Molleman G. Therape utisch nihilis me [Ingezonden].
Huisarts Wct 1990; 33: 329-30.

Van der Molen T. Asthma treatment in general practice
[dissertatie] . Groningen: Rijksuni versiteit Groni ngen ,
1997.

Pro mo tie: 15 se ptembe r 1997.
Pro mo to res: pro f.dr . B. Meyboorn-de l ong
en pr of.dr. D. S. Postma.
Besprek ing door: dr. W. van Hen sbergen .

Van der Molen behand elt in zijn proefschrift
vier hot items van de behand eling van astma :
de toegevoegde waa rde van langwerkende p
mimetica, step- up of step-down start en met
inhalatiesterciden, de plaats van kwaliteit van
leven en de plaats van spirometric in de huis
artspraktij k.

Behandeling van astma
De eerste deel studie - een prospectief, place
bogecontroleerd onderzoek - gaat over de toe
gevoegde waarde van langwerkend e p-mime
tica . Hieraan werd deelgenomen door 239 ast
mapatienten die , onda nks onderhoudsmedica
tie met inhalatiesteroiden en zo nodig kortwer
kende p-mimetica, nog vee l klachten hadden
(>5 inhalaties kortwerkende p-mimetica per
dag nodig). Forrnoterol- en placebogroep wer 
den vergeleken op klac hten, gebruik p-mi me
tica, PEF en FEV 1. De dosering inhalatiesteror
den werd gedurende de onderzoeksperiode
cons tant gehouden.

De formotcrolgroep scoorde op aile parame
ters significant beter dan de placebogroep.
Conclusie: astma-patienten die, ondanks on
derhoudsme dicatie met inhalatiesteroidcn,
vee l kortwerkend e p-mimetica nodig hebben,
hebben baat bij toevoeging van formotero I aan
de behandeling.

De volgende deelstudie gaat over de startdo 
sis van inha latieste roiden. Het dispuut is: hoog
beginnen en dan dalen tot de laagste effectieve
dosis, oflaag beginnen en dan ophogen bij on
voldoende controle van de klachten.

Aan dit dubbelblinde, gerandomiseerde on 
derzoek werd dee lgenomen door 91 astrnapa
tienten die nog nooit inhalatiesteroiden hadden
gebruikt maar deze weI nodig hadden (>3 maa l
per week een luchtwegverwijder nodig) . De
ene groep startte met 2 dd 400 ug , de andere
met 2 dd 100 ug budesonide via de Turbuhaler
gedure nde I maand ; daam a kregen beide groe 
pen 2 maanden lang 2 dd 200 ug budeson ide.
De groe pen werden verge leken op klachten ,
PEF, FEV I en de tijd tot de astmasymptomen
volgens vooraf bepaa lde criteria onder contro
Ie waren.

Er waren geen significante verschillen tus
sen beide groepen. Co nclusie : starten met een
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relatiefhoge dosis inhalatiesteroiden is niet no
dig; de meeste patienten zullen uitkomen met 2
dd 200 J..lg budesonide via de Turbuhaler.

Kwaliteit van leven en spirometrie
De betekenis van het meten van kwaliteit van
leven bij astmapatienten is onderzocht bij 110
van de deelnemers aan de formoterol-studie.
Hiertoe werden gegevens verzameld met di
verse instrumenten om kwaliteit van leven te
meten, en te vergelijken met klinische gege
yens als klachten, gebruik luchtwegverwijders
en longfunctie. Er werd niet aileen cross-sec
tioneel vergeleken door gegevens uit de base li
ne-periode (voor randomisatie) te gebruiken,
maar daamaast is nagegaan in hoeverre de ver
andering in de gemeten kwaliteit van leven tus
sen baseline en eindstudie overeenkwam met
verandering in klinische parameters. Er wer
den twee 'algemene' vragenlijsten gebruikt om
de kwaliteit van leven te meten (de SF36 en de
Psychological and General Well Being test
[pGWB]) en twee 'specifieke' (de Asthma
Quality of Life Questionnaire [AQLQ] en de
Living With Asthma Quality ofLife Question
naire [LWAQ]).

Resultaten cross-sectioneel: kwaliteit van
leven bleek weinig beperkt en goed te correle
ren met klachten, redelijk met het gebruik aan
luchtwegverwijders en niet met longfunctiepa
rameters; deze correlaties waren het duidelijkst
bij de AQLQ, dan kwam de SF36, dan de
LWAQ en de PGWB sloot de rij. Resultaten
qua verandering baseline-eindstudie: de kwali
teit van leven veranderde nauwelijks, aileen de
LWAQ-score verbeterde significant; verande
ring in kwaliteit van leven correleerden sterk
met verandering in de klachtscore.

Het onderzoek ter plaatsbepaling van spirome
trie in de huisartspraktijk viel in drie delen uit
een : vergelijking van een mobiele spirometer
en een pneumotachograaf door dezelfde long
functietechnicus, vergelijking tussen de mo
biele spirometer door getrainde huisartsen en
de pneumotachograaf door de technicus, en
vergelijking tussen de mobiele spirometer door
ongetrainde huisartsen en de pneumotacho
graaf door longfunctie-assistenten. In aile drie
de deelstudies correleerden de vergeleken me
tingen voor meer dan 90 procent, waarbij de
mobiele spirometer systematisch lagere waar
den aangaf dan de pneumotachograaf; de
grootste varia ties werden veroorzaakt door de
ongetrainde huisartsen. Conclusie: beide spiro
meters zijn niet volledig uitwisselbaar, je kan
huisartsen goed in spirometrie trainen, maar
deze vaardigheid dient wei onderhouden te
worden.
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Commentaar
Vooral de onderzoeken naar de medicamenteu
ze behandeling van astma spreken mij aan. De
vraagstelling is netjes onderzocht en de resulta
ten spreken duidelijke taa!. Het gebruik aan
kortwerkende p-mimetica blijkt een belangrij
ke parameter: is dit te hoog, voeg dan snel een
relatief lage onderhoudsdosis inhalatiesteroi
den toe; blijft dit te hoog, voeg dan langwer
kende p-mimetica toe . Voorwaar een simpel
basis schema voor de behandeling van astma
door de huisarts, en dat op basis van gedegen
onderzoek.

Tevens ben ik blij dat iemand nu eens gron
dig heeft gekeken naar de spirometrie. Mijn
conclusie: de mobiele spirometer komt redelijk
in de buurt van de pneumotachograaf, mits ge
bruikt door getrainde personen. Die training
blij ft mijn grootste punt van zorg ; hoe meer ap
paraten de huisarts in eigen beheer krijgt, des te
moeilijker wordt het bij te houden hoe al dit
moois moet worden gebruikt. Bovendien is een
belangrijk ander aspect niet in het onderzoek
betrokken: interpreteren de huisartsen de uit
slagen adequaat? Wat is er mis met de huisarts
die aanvullend onderzoek met een goede
vraagstelling buiten zijn praktijk laat uitvoeren
en zo nodig interpreteren? Aan de mogelijkhe
den van nascholing zijn ook beperkingen.

Mijn conclusie is dan ook een slag anders
dan die van Van der Molen: spirometrie kan
voor de huisartspraktijk een aanwinst zijn, mits
men de moeite neemt zich erin te blijven trai
nen ; voor huisartsen die dat niet kunnen ofwi1
len dienen de mogelijkheden om spirometric
uit te besteden, te worden verruimd.

De resultaten ten aanzien van 'kwaliteit van le
ven' bevestigen het beeld van de laatste jaren:
bij eerstelijns astmapatienten meet je met de
huidige instrumenten niet zoveel dramatiek, de
overlap met klachtscores is groot, met het ge
bruik aan luchtwegverwijders minder en met
'objectieve' parameters afwezig, en erg gevoe
lig voor veranderingen in de tijd is het instru
mentarium nu ook niet. Ik verwacht dan ook
dat de mode om 'kwaliteit van leven' in studies
bij astmapatienten 'rnee te nemen' op zijn re
tour zal raken en dat de industrie er ook niet
meer om zal vragen. Als huisarts zeg ik: vraag
de klachten goed uit (dan weet je al heel veeI
over je astmapatient) en breng ook de long
functie in kaart. Let bij de controles op het ge
bruik aan luchtwegverwijders en het ziektege
drag omdat dat laatste mijns inziens bepalend
is voor de vraag in hoeverre de patient de voor
geschreven behandeling volhoudt.

Ik heb dit proefschrift met plezier gelezen en ik

vind de resultaten relevant voor de praktijk.
'Kwaliteit van leven' zal er mijns inziens een
beetje uitraken, maar er blijft genoeg interes
sants op het terre in van astma over om te onder
zoeken.

W. van Hensbergen

Reactie

Geneesmiddelenonderzoek is lange tijd een
wat ondergeschoven kindje geweest bij onder
zoek in de huisartspraktijk.In mijn proefschrift
heb ik getracht de resultaten van het onderzoek
naar het effect van twee specifieke geneesmid
delen - formoterol en budesonide - te extrapo
leren naar de effecten van de beide geneesmid
delengroepen, de langwerkende Prmimetica
en de inhalatiecorticosteroidcn. Hocwel er ze
ker verschillen zijn tussen geneesmiddelen
binnen deze groepen, is het voor huisartsen van
vee I groter belang dat aannames over deze ge
neesmiddelengroepen gebaseerd op onderzoek
in de longartsenpraktijk ook worden getest in
de huisartspraktijk. Ditmaal met de verrassen
de uitkomst dat nieuwe astmapatienten in de
huisartspraktijk het beste kunnen worden be
handeld met een heel lage dosering inhalatie
corticosteroiden.

Ret onderzoek naar kwaliteit van leven zal
naar mijn mening met name bij geneesmidde
lenonderzoek wei blijven bestaan en zich rno
gelijk zelfs uitbreiden, ondanks de zeer geringe
verschillen tussen groepen vooren na behande
ling . Vooral de industrie en beoordelingscorn
missies van geneesmiddelen c.q . behandelin
gen zullen dit instrument noodzakelijk blijven
vinden . Voor de dagelijkse praktijk in de huis
artsgeneeskunde is onderzoek naar en begrip
van kwaliteit van leven mogelijk weinig zin
vo!.

Dit laatste in tegenstelling tot de spirorne
trie. Met een betrekkelijk eenvoudige spirome
ter kan veel uitgebreider en betrouwbaarder
longfunctie worden gemeten dan met de ons
bekende piekstroommeter. De resultaten zijn
na enige scholing goed door huisartsen te be
oordclen en de betrouwbaarheid Iigt in de
range die we bij bloeddrukmeten als voldoende
beschouwen. Uiteraard kunnen we het long
functie meten ook uitbesteden aan huisartsen
laboratoria en het longfunctielaboratorium in
het ziekenhuis, maar mijns inziens zal dit een
ruim gebruik toch in de weg staan. Bloeddruk
meten laat de huisarts ook niet over aan een la
boratorium, hoewel dat op grond van betrouw
baarheid mogelijk beter zou zijn. De spirome
ter verdient als waardevol diagnosticum een
plaats in de praktijk. Overigens zal nog nader
moeten worden onderzocht wat de werkelijke
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effecten zijn van implementatie van de spiro
meter in de praktijk.

Thys van der Molen

Irritable bowel syndrome
Van der Horst HE. Irritable bowel syndrome in general

practice . How effective is patient education and
counselling? [dissertatie]. Amsterdam: Vrije
Universiteit,1997.

Promotie op 21 mei 1997 .
Promotor: prof.dr. lTh.M. van Eijk;
copromotor: dr. EG. Schellevis.
Bespreking door: dr. C.C .M. Jansen,
gezondheidswetenschapper, en
H.A.M. Janssen, huisarts.

Huisartsen zien gemiddeld een tot twee keer
per week mensen met het 'irritable bowel syn
drome ' (IBS) op hun spreekuur. Omdat de oor
zaken van IBS niet bekend, zijn bestaat er ook
geen eenduidige therapie. In vele gevallen is de
huisarts de eerste en enige behandelaar van pa
tienten met IBS. De noodzaak van zowel dia
gnostische als therapeutische richtlijnen wordt
sinds kort onderkend, en het NHG zal binnen
kort beginnen met het ontwikkelen van een
IBS-standaard. Hierop vooruitlopend zijn in
het proefschrift van Henriette van der Horst
richtlijnen voor de huisarts ontwikkeld en ge
toetst.

VraagstelIing en Iiteratuuronderzoek
In het proefschrift wordt getracht op systemati
sche wijze de volgende vraagstelling te beant
woorden: 'Wat is het effect van voorlichtings
richtlijnen en counseling in de huisartsgenees
kundige praktijk voor patienten met IBS, ver
geleken met de reguliere zorg, hierbij kijkende
naar zelfzorg-gedrag, het beloop van klachten,
klacht -gerelateerde angst en klachtgerelateerd
vermijdingsgedrag en tenslotte de medische
consumptie.' Het uiteindelijke doel van het on
derzoek is de huisarts effectieve richtlijnen te
kunnen verschaffen voor de behandeling van
IBS om zodoende de eerstelijnszorg voor deze
patientengroep te optimaliseren.

Allereerst wordt de literatuur over pathofy
siologie , diagnostiek en therapie van IBS be
handeld, waarbij aandacht wordt besteed aan
de relevantie hiervan voor de huisartspraktijk.
Op basis van dit literatuuronderzoek acht Van
der Horst het aannemelijk dat bemvloeding
van het coping- en het hulpzoekgedrag van
IBS-patienten een zinvolle aanpak is in de
huisartspraktijk. Hierna vergelijkt zij de pa
tientcnpopulatie met IBS die de huisarts be
zoekt, met de populatie die in het ziekenhuis
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onder behandeling is voor IBS. Deze vergelij
king dient om inzicht te krijgen in de mate
waarin resultaten voor onderzoek onder poli
klinische patienten ook gelden voor IBS-pa
tienten in de huisartspraktijk en vice versa . In
beginselleek het erop dat de poliklinische pa
tientengroep ernstiger klachten rapporteerde.
Bij vergelijking van de twee populaties voor
beide geslachten afzonderlijk, bleken de ver
schillen wei aangetroffen te worden bij vrou
wen, maar niet bij mannen. Daar de poliklini
sche populatie significant meer mannen telde
dan de huisartspopulatie, werd de conclusie ge
trokken dat huisartsen waarschijnlijk eerder
geneigd zijn mannen met IBS te verwijzen dan
vrouwen, zonder dat de ernst van de klachten
dat verschil in verwijsgedrag kan verklaren.

Ontwikkeling van richtlijnen
Vervolgens wordt de ontwikkeling van de
richtlijnen voor de begeleiding van IBS-patien
ten in de huisartspraktijk beschreven. De richt
lijnen zijn onder meer gebaseerd op algemene
GVO-principes en de benadering volgens
Drossman, namelijk dat elementen uit de psy
chotherapeutische technieken van invloed
kunnen zijn op de klachten. Enkele van deze
elementen - met name de reattributietechniek
en de cognitieve gedragstherapie, die effectief
bleken bij poliklinische patienten met IBS 
zijn gebruikt in de richtlijnen.

De essen tie van de richtlijnen bestaat hierin
dat de huisarts het klachtenbeloop en het zelf
zorg- en consultgedrag van de patient zou kun
nen bei'nvloeden door enerzijds het geven van
adequate geruststelling, het geven van goede
informatie over de aard en het beloop van de
klachten, en het 'ombuigen' van onjuiste cog
nities met betrekking tot de klachten . Ander
zijds kan worden besproken of en hoe moge
lijkheden tot zelfzorg kunnen worden toege
past.

Er zijn richtlijnen opgesteld voor initiele
consulten en voor vervolgconsulten. In het
initiele consult wordt aandacht geschonken aan
de exploratie van de klachten. Er wordt infor
matie gegeven over de klachten in het alge
meen, over zelfzorg-activiteiten en tenslotte
over waarom en wanneer de patient moet tc
rugkomen. Tevens wordt een folder meegege
ven. Tijdens de vervolgconsulten wordt vooral
ingegaan op die aspecten die door de patient
niet werden begrepen.

De richtlijnen werden getest op uitvoerbaar
heid door 19 huisartsen. Zij ondergingen eerst
een training van 3 uur waarin de richtlijnen
werden uitgelegd, en vervolgens werden toe
gepast in een rollenspel, waarna de problemen
en vragen die hierbij naar voren kwamen wer-

den besproken. Nadat de huisartsen de richtlij
nen tweemaal in de praktijk hadden toegepast,
werden zij nogmaals benaderd om eventuele
vragen of problemen te bespreken. Aan de
huisartsen werd gevraagd na afloop van elk ini
tieel consult waarin zij de richtlijnen toepasten,
een vragenlijst in te vullen, teneinde te kunnen
toetsen welke items van de richtlijnen bespro
ken waren . Verder werd aan de huisartsen ge
vraagd de laatste drie initiele consulten waarin
zij de richtlijnen toepasten op te nemen op au
diotape . Deze banden werden gebruikt voor het
geven van feedback en het schatten van de be
trouwbaarheid waarmee de vragenlijsten door
de huisartsen werden ingevuld.

De huisartsen die actief meededen, toonden
een redelijk goede compliantie met de richtlij
nen. Zij vonden de richtlijnen in het algemeen
goed toepasbaar, acceptabel en nuttig .

Interventiestudie
In een interventiestudie van ruim vier jaar wer
den de richtlijnen vervolgens toegepast in 16
Amsterdamse huisartspraktijken. De huisart
sen werden door loting toebedeeld aan de inter
ventiegroep of de controlegroep. De 14 huis
artsen in de interventiegroep kregen een korte
training in het toepassen van de richtlijnen, de
15 huisartsen uit de controlegroep kregen geen
enkele instructie ten aanzien van het beleid bij
de IBS-patienten. De follow-up-dum per pa
tient was twee jaar.

De effectiviteit van de interventie werd ge
meten aan de hand van vragenlijsten die wer
den ingevuld door huisartsen en patienten, Van
der Horst concludeert dat het toepassen van de
richtlijnen leidde tot een afname van de klacht
gerelateerde angst en klachtgerelateerd vermij
dingsgedrag in de follow-up-periode. Ook de
medische consumptie nam afin de interventie
groep . Er werden in beide groepen echter geen
veranderingen waargenomen in het beloop van
de klachten en de toegepaste coping-strate
gieen.

Tenslotte plaatst de schrijfster een aantal
kanttekeningen bij de praktische toepasbaar
heid van de zeven standaardcriteria die de
Cochrane Collaboration hanteert voor de me
thodologische beoordeling van RCT's, in com
plexe interventiestudies in de huisartspraktijk.

Commentaar
Gezien het gebrek aan consensus in de behan
deling van patienten met IBS in de huisarts
praktijk, is de ontwikkeling van richtlijnen een
belangrijke stap . In dit proefschrift ligt de na
druk op de interventiestudie waarin deze richt
lijnen werden gebruikt. Jammer is dat er rela
tief weinig aandacht wordt geschonken aan de
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onderbouwing en evaluatie van de richtlijnen
en het gebruik ervan in de praktijk . Allereerst
rij st de vraag op welke wijze de richtlijnen zijn
opgesteld (procedure) en vervolgens de vraag
hoe de betrouwbaarh eid van het richtlijnge
bruik in de praktijk werd vastgesteld. Beoorde
ling van consulten met audio- of videotapes
wordt vaker toegepast.l-' In dit onderzoek wer
den de resultaten echter door slechts een obser
vator beluisterd en worden zij zeer summ ier
besproken. Het is overigens jammer dat de vra
genlijs ten niet zijn afgedrukt.

De schrij fster trekt verder de conclusie dat
het gebruik van de richtlijnen de prognose van
IBS zou bemvloeden. De toepassing van de
richtlijnen bcmvloedt ons inziens eerder kwali
teit van leven en/o f het omgaan met de klach
ten. Indirect heeft dit mogelijk invloed op het
beroep dat patienten doen op hun huisarts. Dat
verandert echter niets aan de prognose van de
aandoening (dan zou het toepassen van richtlij
nen een prognostische factor zijn).

Tenslotte gee ft de hoofdstudie ons inziens
geen overtuigende resultaten om de conclusie
te kunnen trekken dat de richtlijnen het beoog
de effect hebben: de medische consumptie in
de interventiegroep neemt wei af, maar voor de
meeste parameters is dit verschil niet signifi
cant. Dit geldt eveneens voor de contactfre
quentie bij de huisarts die niet significant blijkt
te verschillen tussen interventie en controle
groep. Dit was toch een van de uitgangshypo
thesen?

Margreet Jansen
Henriette Janssen

Toemen T. Grol R, Van Beurden w. Huisartsen geven
voorlicht ing: de praktijk. In: Patientenvoorlichting door
de huisarts: fcitelijk handelen in de praktij k en effecten op
patienten. Werkgroep Onderzoek Kwaliteitsbevordering
Huisartsgenecskunde, Katholieke Universiteit Nijmegen,
1990.

2 Jansen CCM, Jacobs A, Van der Weijden T, et al. Toetsing
van voorl ichting door huisartsen aan patientcn . Maas
tricht: Werkgroep Onderzoek Kwal iteit, Maastricht,
1997.

Reactie

VolgensJansen & Janssen wordt in mijn proef
schrift weinig aandacht gegeven aan de onder
bouwing van de interventie. In hoofdstuk 4
echter staat de interventie in detail beschreven.
Daarin staat ook vermeld welke (in eerder on
derzoek gerdentificeerde) factoren die de
klachten kunnen beinvloeden en/o f in stand
houden, zijn verwerkt in de richtlijn en. Voor
aile zeven zelfzorgmogelijk-heden wordt een
onderbouwing vanuit eerdere onderzoeksre
sultaten gegeven. Zoals ook in mijn proef-
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schrift vermeld, zijn de richtlijnen opgesteld in
overleg met twee deskundigen, terwijl de fol
der is becommentarieerd door stafleden van het
toen nog bestaande instituut 0&0.
Verder vinden de recensenten dat er ' relatief
weinig aandacht wordt besteed aan de evalua
tie van de richtlijnen en het gebruik ervan in de
praktijk. ' Het is me niet helemaal duidelijk wat
zij bedoelen : de evaluatie van de richtlij nen
heeft mijns inziens plaatsgevonden in het inter
ventieonderzoek waarvan ik de resultaten heb
beschreven in hoofdstuk 6. Over het gebruik
van de richtl ijnen in de praktijk staat een en an
der in hoofdstuk 4 beschreven. Checklists en
bandopnamen van interventieconsulten zijn
gebruikt om de mate van compliantie van de
huisartsen aan de richtlijnen vast te stellen. De
eerste 10 bandopn amen zijn door twee obser
vatoren beoordeeld en gebruikt om tot een ade
quate mate van overeenstemming in de beoor
deling te komen. Omdat er daama nog maar
een paar bandjes binnenkwamen, is uiteinde
lijk afgez ien van een gedetailleerde en statis
tisch bewerkte analyse van de bandjes.

Ik heb nergens de conclusie getrokken dat
toepassen van de richtlijnen de prognose
beinvloedt zoals de schrijfs ters stellen. Ik heb
wei geconcludeerd dat klachtgerelateerde on
gerustheid en vermijdingsgedrag in gunstige
zin bemvloed werden bij toepassing van de
richtl ijnen . Dit zijn twee factoren die zeker ook
de kwaliteit van leven mede bepalen en moge
lijk de prognose kunnen beinvloeden, zoals uit
ander door mij aangehaald onderzoek naar vo
ren komt. In mijn proefschrift trek ik een meer
genuanceerde conclusie ten aanzien van de ef
fectiviteit van mijn interventie dan dat ' de
richtlijnen het beoogde effect hebben ' . De ex
perimente Ie groep doet het in het algemeen iets
beter (vaak niet significant) dan de controle
groep. Het feit dat het verschil constant ten
gunste van de experimentele groep is, wijs t
meer in de richting van effectiviteit dan een in
consistent beeld zou doen. In de experimentele
groep blijkt de afname van de medische con
sumptie vooral significant te zijn in de groep
waarin je a priori een hogere medische con
sumptie kunt verwac hten: bij die patienten bij
wie de huisarts vindt dat er sprake is van soma
tische fixatie en bij de groep met emstige
klachten ofeen geringe klachtenduur bij inslui
ting.

Henriette van der Horst

Drugsgebruikers

Beaumont B, editor. Care of drug users in gene ral practice.
'A harm-minim ization approac h ' , Abingdon, Oxon,
UK: Radcl iffe, 1997; 187 bladzijden . ISBN 1-85775 
236-8.

Onder druk van een toenemend aantal drugsge
bruikers en een epidemie van hiv-geinfecteer
den in Engeland eind jaren taehtig is het reac
tieve drugsbeleid daar gewij zigd. In het nieuwe
beleid heeft het tegengaan van het verspreiden
van het hiv-virus binnen de drugspopulatie een
belangrijker rol voor de gezondheid van het in
dividu (en de hele bevolking) dan het oplossen
van het drugsprobleem. De huisarts krijgt een
centrale rol toebedacht in het begeleiden van
drugsgebruikers en zal waar nodig opiaten en
benzodiazepinen gaan voorschrijven. De En
gelse huisarts lijkt echter tot nu toe weinig be
reid deze taak op zich te nemen, deels als
gevo lg van het oude verbod op het voorschrij
yen van opiaten, deels door gebrek aan kennis
betreffende de zorg voor drugsverslaafden..

In 14 goed op elkaar aansluitende artikelen
zetten 18 auteurs die hun sporen in de drugs
hulpverlening hebben verdiend, helder uiteen
hoe de huisarts vanaf het eerste contact met de
vers laafde diens problematiek in kaart kan
brengen. Zowel een uitgebreide anamnese als
een zorgvuldig lichamelijk onderzoek maken
hiervan deel uit. Opiaatmisbruik , methadonge
bruik , cocaine, amfet amine en de nieuwe
drugs, waaronde r ecstasy, worden uitgebreid
besproken , evenal s de benzodi azepinen. Een
van de belangrijk e accenten in deze bundel is
het bepalen van de doelen, niet aileen van de
hulpverlener, maar ook van de hulpvrager. Na
het afstemmen van deze doelen op elkaar is het
mogelijk een behandelingsplan op te stellen.
Dit is belangrijk er dan geforceerd (te worden)
medicatie voor te schrijven. Ford & Whitehead
stellen dat het zelden nodig is in een eerste con
tact met een verslaafde iets voor te schrijven.

De analyse over de geringe bere idheid van de
Engelse huisarts zijn taak in de zorg voor de
drugsverslaafde uit te breiden, vind ik mager.
Naast managementproblemen zijn er ook be
langrijke emotionele barrieres die maken dat
de huisarts niet staat te trappelen om de versla
vingstaak uit te breiden . En dat los je niet op
met een bundel artikelen. Wat ik miste in deze
bundel was een artikel over de spelletjes die
verslaafden spelen met hun hulpverleners, de
valkuilen. Niettemin geeft deze bundel ook
voor Nederlandse huisartsen geeft voldoende
aanknopingspunten om ermee aan de slag te
gaan.

Niek de Grunt
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AGENDA

NHG-Fonds Alledaagse
ziekten

Eind 1997 heeft het NHG het Fonds
'Alledaagse ziekten' ingesteld. Door
middel van dit fonds wil het NHG het
wetenschappelijk onderzoek op het terrein
van de huisartsgeneeskunde met betrekking
tot alledaagse ziekten gericht stimuleren.
De resultaten van dit onderzoek moeten
relevant zijn voor het professionele
hande1en van de huisarts en de verbetering
van de gezondheidstoestand van de patient.
Het NHG-bestuur heeft een programma
commissie ingesteld bestaande uit
dr. l.O.M . Zaat (voorzitter), mw. A.M.S.
van Amhem (plaatsvervangend voorzitter),
dr . F.l. Meijman, mw. A.H. Blankenstein,
1.R. van der Laan, prof.dr. B. Meyboom-de
long, prof.dr.mr. R. Grol, en drs. 1. Zand
vliet (secretaris).

Het begrip alledaagse ziekten is weliswaar
langzamerhand gemeengoed geworden, maar
daannee blijft onduidelijk welke ziekte of
klacht nu recht heeft op dit certificaat. Binnen
de huisartsgeneeskunde wordt nogal eens on
derscheid gemaakt tussen chronische aandoe
ningen, acute aandoeningen en ' minor ail
ments' . Chronische ziekten zijn ziekten die
over het algemeen een langdurig en (langzaam)
progressief beloop hebben; acute aandoenin
gen worden vaak voorzien van het etiket ' Ie
vensbedreigend'. Alle andere aandocningen
zouden dan allcdaagsc klachten zijn . Alledaag
se klachten zijn dan wei niet chronisch of le
vensbedreigend, maar dat betekent niet dat ze
altijd vanzclfovcrgaan; ze kunnen wei dcgelijk
zeer hardnekkig zijn , of vaak recidiveren. Bij
alledaagse ziekten en klachten gaat het niet ai
leen om aandoeningen met een duidelijke me
dische diagnose (in ICPC-tennen in de codes
71 tim 99) maar ook om allerlei symptoomdi
agnosen zoals hocsten, keelpijn of stress (ICP
C-codes 1-29) . Onder alledaagse ziekten ver
staat het NHG dan die ziekten of klachten die
frequent voorkomen in de huisartspraktijk of
de open bevolking en geen erkende chronische
ziekte zijn .

Voor de eerste ronde in 1998 heeft de program
macommissie voorgestc1d onderzoek te enta
meren op het geb ied van huid/slijmvlies- en
oogaandoeningen. De voorkeur gaat uit naar
onderzoek gericht op infectieuze aandoenin
gen . Beide onderzoeksterreinen zijn tot op he
den in de huisartspraktijk onvoldoende onder
zocht en , gezien de frequentie van de desbetref
fende problemen, bijzonder relevant voor huis-
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artsen. Onderzoeksvragen kunnen betrekking
hebben op etiologie, diagnostiek en therapie,
waarbij met nadruk ook aan niet-medicamen
teuze therapie c.q. voorlichting wordt gedacht.
Ook beschrijvend explorerend onderzoek op
deze terreinen kan echter bijzonder waardevol
zijn .

We denken op het gebied van huidaandoe
ningen bijvoorbeeld aan onderwerpen als de
behandeling van chronische paronychia/inge
groeide teennagels, de besmettelijkheid van
impetigo, de mogelijkheden om simpel onder
scheid te maken tussen infectieuze en niet-in
fectieuze aandoeningen, de diagnostiek van
erysipelas en cellulitis voor zover van belang
voor het verdere beleid, diagnostiek van voor
mycose verdachte huidaandoeningen bij ge
brek aan een deugdelijke test (de altijd aange
raden KOH -bepaling), de zin en onzin van ad
viezen bij voetmycosen, de behandeling van
pityriasis versicolor, en onderzoek naar dia
gnostiek en behandeling van mycose van de
voet met een moccasinpatroon. Bij oogheel
kundige aandoeningen gaat het om de diagnos
tiek en behandeling van het rode oog .

Het Fonds Alledaagse ziekten is- voorlopig al
thans - een klein fonds . Het is niet in staat om
grote promotieprojecten als enige te financie
reno Vooralsnog wordt gedacht aan subsidies
van NLG 50.000 a80.000. Wellicht maakt toe
kenning van een dergelijke subsidie het echter
gemakkelijker ook bijdragen van andere fond
sen te verkrijgen.

Wij nodigen gcmtercsseerde huisarts-onder
zoekers uit een eerste onderzoeksidee en opzet
uit te werken. Aanvraagfonnulieren voor deze
vooraanmelding zijn te verkrijgen bij de secre
taris van de stuurgroep, drs . 1. Zandvliet (tele
foon 030-2881700; fax 030-2870668). Voor
aanmeldingen dienen op uiterlijk 3 april 1998
te zijn ingediend bij het NHG-bureau.

De voorgestelde projecten zullen in eerste in
stant ie op relevantie, kwaliteit en haalbaarheid
worden beoordeeld door de programmacom
missie. Een beperkt aantal inzenders zal wor
den uitgenodigd om een volledig onderzoeks
voorstel in te dienen, dat behalve door leden
van de programmacommissie ook door externe
referenten zal worden beoordeeld. De uiteinde
lijke toekenning van de subsidie gebeurt op
voordracht van dc programmacommissie door
het NHG-bestuur.

dr. l.O.M. Zaat ,
voorzitter stuurgroep

Fonds Alledaagse ziekten

Mededelingen voor de Agenda in nummer 5
(begin mei) moeten op uiterlijk 26 maart in het
bezit zijn van het redactiesecretariaat.

CVA: hollen ofstilstaan? Therapie en
organisatie in de acute fase
Amsterdam. RAI Congrescentrum , 24 april .
Symposium Hartstischting. Bureau PAOG-AMC,
tel. 020-566480I.
• Promoting excellence in teaching general
practice
Londen, !l-15 mei.
International Course for Teachers in General
Practice. Inlichtingen: Coursesand Conference
Unit RCGP, tel. 0044-171.823.9703; fax 0044
171 .225.3047; e-mail: course@rcgp.org.uk.
NHG-Referatendag
Utrecht. 15 mei.
1nlichtingen: NHG-bureau, tel. 030-2881700.
Communication in health care
10-12juni.
Inlichtingen: dr. P.EM. Verhaak, Nivel, Postbus
1568,3500 BN Utrecht; tel. (030) 272.9700,fax
(030) 272.9729; e--mailp.verhaak@nivel.nl.
15th Wonca world conference on family
medicine
Dublin. 13-18juni 1998.
1nlichtingcn: The Irish Collegeof General
Practitioners, CorriganHouse, FerrianStreet,
Dublin 2, Ireland; tel. (00353) 1676.3705; fax
(00353) 1676.5850.
Philosophy of and philosophy in healthcare
education
Marburg, Duitsland. 20-22 augustus.
12eJaarlijkseconferentievan de EuropeanSociety
for Philosophy of Medicineand Health Care.
Inlichtingen: prof.dr. H. ten Have, Vakgroep
Ethiek, Filosofieen Geschiedenis van de
Geneeskunde, KatholiekeUniversiteitNijmegen,
Postbus9101, 6500 HB Nijmegen;
fax (024) 354.0254.
16e Referatendag van de Vlaamse
Huisartsenresearch
Gent, 19 september.
Inlichtingen: Wetenschappelijke Vereniging van
Vlaamse Huisartsen, tel. 0032-32811616.
Anticonceptie in Nederland anno 1998
Ede. 24 september.
Symposium StichtingAnticonceptie Nederland,
tel. 0543-530927; fax 0543-532I86;
e-mail stanned@knmg.nl.
• Systematic reviews: evidence for action
Baltimore. MD. USA, 22-26 oktober .
6th International CochraneColloquium.
Inlichtingen: CourtesyAssociates, Washington DC,
VS; tel. 001-202.973.8685; fax 001-202.331.0111 ;
e-mail kgillesp@CourtesyAssoc.com;
websitehttp://www.cochrane.org.
Differentiatie en specialisatie binnen de
huisartsgeneeskunde
Maastricht. 27 november.
NHG-congres. Inlichtingen: NHG-bureau,
tel. 030-288I700.

• betekent:eerste vennelding.
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