
Ode aan de groene kaart

Verbazingwekkend hoe wij huisartsen en mas
se over zijn gegaan op het gebruik van de com
puter. Waar hij aanvankelijk vooral voor de
financiele administratie ingezet werd, gingen
huisartsen al vrij spoedig het joumaal gebrui
ken, vaak voordat de probleemlijst volledig
was ingevoerd .

Hoe is het mogelijk dat wij massaal een voor
ons zo belangrijk zintuig als 'het kijken ' over
boord hebben gezet? In plaats van met een oog
opslag een schat aan gegevens in ons op te kun
nen nemen , zitten wij nu te turen naar een
scherm met letters en doen we ons best op de
goede knoppen te drukken om naar een vol
gend veld te komen.

Want wat is er te zien in die ene oogopslag ?
Een dunne of dikke kaart betekent een lage

dan wei hoge medische consumptie. Een dunne
ofdikke stapel bijbehorende kaarten geeft zicht
op het gezins- ofsamenlevingsverband. Veran
derde namen geven een historic van oude en
nieuwe verbinteni ssen. Belangrijke gebeurte
nissen als de dood van een partner of kind zijn
direct te zien met de bijhorende data. Doorge
streepte adressen geven een indruk van de mo
biliteit. Het beroep , de familiegegevens, even
tucle allergieen en risicofactoren hebben een
plaats. En tenslotte de al dan niet volledig inge
vulde probleemlijst. Nu heb ik het pas over de
eerste bladzijde.

Daama voigt een al dan niet leesbaar jour
naal. Maar zelfs als het handschrift niet goed
leesbaar is, krijgen we snel een overzicht over
consulten bij de eigen arts dan wei waame
mers. De avond- en weekendconsulten sprin
gen eruit , toch ook geen onbelangrijke infor
matie. Sommige huisartsen geven met ver
schillende kleuren aan ofhet om een consult of
om een visite gaat.

Ook specialistenbrieven en laboratoriumuit
slagen zijn meestal in een andere kleur opge
schreven en vaak goed te lezen door het schrift
van de assistente. Zij krijgen zo een zichtbare
en herkenbare plaats. In onze duopraktijk vroe
gen wij voor een patient die frequent geweest
was, in korte tijd tweemaallaboratoriumonder
zoek, omdat de notitie daarover niet opviel in
het veld van aantekeningen. En tenslotte niet te
vergeten onze eigen strepen, uitroeptekens, dik
geschreven kreten . Ze springen in het oog.

Omvang en kleur als parameters van morbi
diteit , ziektegedrag en continuiteit. Is die conti
nuiteit, gebaseerd op kennis van de voorge
schiedenis en de context , niet een van de parcls
van de huisartsgeneeskunde? En wat voor ju
weeltjes kunnen groene kaarten zijn.

Hiertegenover staat het computerjoumaal.
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Vele huisartsen coderen nog niet. Zo ontstaan
lange velden van SOEP-geregistreerde consul
ten, waarvan wij maar een klein gedeelte op het
scherm zien. Dat dwingt ons tot scrollen . Maar
nemen we daardetijd voor? En eris niets wat in
die lange lijsten lettertjes de aandacht trekt.
Probleemlijsten en ruiters zeggen natuurlijk
heel veel, maar niet hoe vaak deze patient de af
gelopen weken of maanden is geweest en bij
welke collega . Dat is wei te achterhalen, maar
niet in een oogopslag. In principe is alles te
achterhalen; de computer kan een schat aan ge
gevens bergen en tevoorschijn toveren. Voorde
praktiserend huisarts is het echter van groot be
lang om in korte tijd te kunnen focussen op het
probleem van de patient , geplaatst in het kader
van diens geschiedenis en omstandigheden.
Essentieel is de korte tijd. Zeker nu in vele
praktijken parttime gewerkt wordt en de zorg
voor de patient door meer artsen gedeeld
wordt , moet die noodzakelijke informatie op
een snelle, overzichtelijke manier toegankelijk
zijn. Indien te veel handelingen op de computer
vereist zijn, is de kans groot dat belangrijke
achtergrondgegevens, als ze al zijn ingevoerd ,
niet worden opgezocht en worden betrokken
bij de hulpverlening.

Wat zijn nu eigenlijk de voordelen van de com
puter met betrekking tot de overzichtelijkheid
en de toegankelijkheid?

Ruiters openen de mogelijkheid van een snel
werkend oproepsysteem, maar qua overzichte
lijkheid en toegankelijkheid zijn ze beperkt. Ze
vertellen bijvoorbeeld iets over atopic oflong
dan wei hartproblematiek, maar niet specifiek
over de soort problematiek. Om dat te weten te
komen, moet in andere velden gezocht worden.
Het medicatieoverzicht is stukken beter dan op
de groene kaart. Overigens treedt bij sommige
patienten spoedig vervuiling op door zaken als
luiers en verbandmiddelen. Uitslagen van la
boratorium- en rontgenonderzoek worden op
vele plaatsen via de computer doorgegeven en
door de assistente rechtstreeks in het werkblad
van de patient ingevoerd. Dat scheelt veeI tijd
voor de assistentes. Maar hoe overzichtclijk is
het? Ik merk dat ik niet aile uitslagen meer on
der ogen krijg; aileen de afwijkende worden
uitgeprint.

Een ander nadeel is dat zonder selectie alles
klakkeloos wordt overgenomen . Aile normaal
waarden staan telkens weer vermeld, evenals
waarden die ik niet van belang vind, zoals een
uitgebreid bloedbeeld. Erger echter vind ik dat
niet de uitslagen zelfop het werkblad staan; om
die werkelijk te bekijken , moet ik alweer een
handcling verrichten. Printen van de echte uit
slagen bij verwijzing ofhet doorsturen van ge-

gevens naar een nieuwe huisarts is zo ingewik
keld, dat het eigenlijk onmogelijk wordt.

Een echt voordeel is het coderen , omdat het
een goed overzicht per klacht of aandoening
geeft . In die zin is het een vereiste voor een
doelmatig gebruik van de computer. Het me
rendeel der huisartsen codeert echter nog niet.
Tot slot de verwijsbriefnaar de specialist: deze
zou door de computer overzichtelijker en dui
delijker zijn. Ze zijn ongetwijfeld leesbaarder
qua handschrift, maar de gewoonte van veeI
huisartsen om het hele joumaal in zijn SOEP
vorm maar over te nemen , levert de specialist
een schat aan onbruikbare gegevens op waar
deze maar uit moet zien te halen wat van belang
is. In onze HIS is het echter niet eenvoudig om
al schrijvend aan een verwijsbrief even in het
werkblad te kijken hoe het nu ook alweer pre
cies zat en wat die laboratoriumuitslagen nu
ook alweer waren.

Het lijkt erop dat de computer ons in zijn
huidige vorm en bij het huidige gebruik belem
mert om informatie gedifferentieerd weer te
geven, er is weinig mogelijkheid om iets eruit
te laten springen . Er is eerder sprake van een
mythe van overzichtelijkheid .

Door naar de patient te kijken zien wij een
verhaal ; en zo vertelt ook de groene kaart een
verhaal, louter door haar uiterlijk.

Monneke Smulders,
huisarts te Utrecht

Rectificatie

Wiering JS . Standaard Maagklachten [Ingezonden].
Huisarts Wet 1998;41(2):88-9.

Door een technische fout is de tweede alinea
van deze ingezonden brief verminkt weerge
geven, waarvoor onze verontschuldigingen
aan auteur en lezers. De tekst dient als voigt te
worden gelezen:

• Over NSAID-gerelateerde klachten zegt de
standaard op pagina 568: 'combineren van een
NSAID met een Hy-receptor antagoni st voor
komt een deeI van de complicaties, met name
ulcus duodeni .' Zoals terecht aangegeven in
noot 32, biedt ranitidine weinig bescherming
tegen het ontstaan van ulcera ventriculi. Er zijn
echter diverse studies waarin wordt aange
toond dat omeprazol een grotere profylactische
effectiviteit heeft dan ranitidine bij patienten
die NSAID 's gebruiken, niet aileen op het
voorkomen van ulcera duodeni maar ook van
ulcera ventriculi.>' Bovendien is omeprazol, in
tegenstelling tot ranitidine, geregistreerd voor
deze profylaxe .
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Postmenopauzaal
hormoongebruik

Grodstein F, Stampfer MJ, Colditz GA, et al. Postmeno
pausal hormone therapy and mortality. N Engl J Med
1997;336:1769-75.

Indeze studie is gekeken naar de relatie tussen
postmenopauzaal hormoongebruik en mortali
teit. De gegevens zijn afkomstig uit de Nurses'
Health Study, waarbij vanaf 1976 ruim
120.000 vrouwen van 30-55 jaar via tweejaar
lijkse vragenlijsten hun medisehe geschiedenis
bijhielden. Vrouwen die postmenopauzaal
werden en voor half 1994 overleden, werden in
de nu beschreven studie opgenomen. Voor ie
dere overledene werden 10 vergelijkbare con
troles gekozen. Bij iedere overledene en haar
controles werd via de ingevulde vragenlijsten
nagekeken of ze hormonen gebruikten vlak
voor hun dood oftot aan het stellen van de diag 
nose van de ziekte waaraan ze uiteindelijk
overleden; dan werden ze geclassificeerd als
huidige gebruikers. Ook werd nagegaan of ze
in het veri eden ooit hormonen hadden gebruikt.

Er overleden 3637 vrouwen in deze peri ode,
van wie 461 aan coronaire hartziekten, 167
door een beroerte en 1985 aan kanker (425 aan
borstkanker). Voor vrouwen die huidige ge
bruikers waren, was er een relatief risico van
0,58 op overlijden door aile oorzaken, vergele
ken met degenen die nooit hormonen gebruikt
hadden. Aangepast aan allerlei risicofactoren
werd dit 0,63. Deze daling van het risico kwam
met name door een daling van het aantal doden
door coronaire hartziekten. Voor overlijden
door een beroerte waren de aantallen te klein
om een betrouwbaar risico te berekenen. De
mortaliteit ten gevolge van kanker was ook la
ger voor huidige gebruikers, een relatief risico
van 0,71.

Het voordeel dat huidige gebruikers hadden,
werd minder bij gebruik langer dan 10jaar. Dit
kwam met name door een hoger risico op borst
kanker bij een langdurig gebruik (relatiefrisico
van 1,43) . Vrouwen die ooit hormonen hadden
gebruikt maar gestopt waren, hadden hier na
vijf jaar geen voordeel meer van wat betreft
hun overlijdensrisico. Vrouwen met ten minste
een risicofactor voor hart- en vaatziekten had 
den een grotere reductie van hun sterfterisico
door hormoongebruik dan vrouwen die een
laag risico hadden op hart- en vaatziekten. 0 k
de groep vrouwen met een famil ie-anamnese
met borstkanker hadden een verlaging van het
risico op overlijden door aile oorzaken (relatief
risico van 0,65) .

Ook al lijken de voordelen de nadelen te
overheersen, toch zullen bij iedere vrouw de
voor- en nadelen van postmenopauzaal hor -
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moongebruik individueel afgewogen moeten
worden, afhankelijk van onder meer bestaande
risicofactoren en de duur van het hormoonge
bruik.

GermaJoppe

PA-onderzoek excisiemateriaal

Lowy A, Willis D, Abrams K. [s histological examination
of tissue removed by genera l practitioners always
necessary? Before and after comparison of detection
rates of serious skin lesions. BMJ 1997;315:106-08.

Inhet Verenigd Koninkrijk hebben veranderin
gen in het vergoedingensysteem geleid tot een
duidelijke toename van het aantal kleine chi
rurgische ingrepen door huisartsen. Ongeveer
60 procent van de geexcideerde laesies wordt
aangeboden aan de patholoog-anatoom. De
vraag is ofhierdoor aandoeningen worden ge
mist.

Na een controleperiode van een halfjaar
werd 330 huisartsen gevraagd om een halfjaar
aile verwijderde materiaal in te sturen naar het
PA-Iaboratorium. In totaal 257 huisartsen rea
geerden op dit verzoek en zorgden ervoor dat
het totaal aantal ingestuurde preparaten steeg
van 4430 in de controleperiode tot 5723 in de
onderzoeksperiode. Er bleek geen toename te
zijn van belangrijke aandoeningen in deze
tweede peri ode . Wei nam de belasting van de
patholoog-anatomen in deze peri ode sterk toe,
zodanig zelfs dat enkelen van hen verzochten
de studie voortijdig afte breken. De conclusie
is dat voor kleine chirurgie in de huisartsprak
tijk selectiefgebruik van histologische contro
Ie gerechtvaardigd is.

Sjoerd Hobma

Galst enen: opblazen of snijden?

Bergman JJGHM, Rauws EAJ, Foekens P, et al.
Randomis ed trial of endoscopic balloon dilatation
versus endoscopic sphincterotomy for removal of
bileduct stones. Lancet 1997;349:1124-9.

Het verwijderen van galstenen met een sfinc
terotomie (EST) door middel van een ERCP is
in 80-95 procent van de gevallen volledig ef
fectief. Aan de procedure kleven echter ook na
delen: er is een kans van 10 procent op acute
complicaties (waarvan I procent met fatale af
loop). Voorts is er door een verlies van de sfinc
ter-Oddi-functie een kans op chronische ont 
steking van het biliaire systeem met complica
ties op lange termijn. Endoscopische ballondil
latatie (EBD) is een altematiefvoor EST, met
als mogel ijke voordelen beho ud van de sfinc 
terfunctie en een geringere kans op acute com
plicaties. Ais mogelijk nadelen gelden een gro
tere kans op een pancreatitis en een lager sue-

cespercentage. In deze studie werd het succes
van beide procedures met elkaar vergeleken.

Er werden 218 patienten ingesloten. Zij wer
den behandeld en konden een ha lfjaar worden
vervolgd. Het succespercentage was 91 pro 
cent voor de EST -groep en 89 procent voor de
EBD-groep. (verschil 2 procent, 95%-betrou
wbaarheidsinterval -6-IO). Bij 9 patienten uit
de EBD-groep was een additionele EST nodig.
Mechanische lithotripsie was significant vaker
nodig in de EBD-groep (31 versus 18 procent,
95%-betrouwbaarheidsinterval 7-29,
p<0,005). Het aantal vroege en late complica
ties was in beide groepen gclijk. Aileen het
aantal acute cholecystiden was in de EBD
groep lager (I versus 7, p<0,005) .

De auteurs concluderen dat beide procedu
res even effectiefzijn. Wei onderstrepen zij dat
9 procent van de patienten die een EBD onder
gingen, alsnog een sfincterotomie moest on
dergaan en dat het aantal mechanische
lithotrypsieen in de EBD-groep groter was dan
in de EST -groep. Een verdere subgroepanalyse
toonde aan dat dit gold als het aantal stenen
groter was dan drie of bij een doorsnee ~10
mm .

Joost den Otter

Genetische mutaties en kanker

Struwing JP, Hartge P, Wacholder S, et al. The risk of
cancer associated with specific mutations ofBCRA I
and BCRA2 among Askenazi Jews. N Engl Med
1997;336:1401-8.

Couch FL, De Shano ML, et al. BCRAI mutation s in
women attending clinic s that evaluate the riks of breast
cancer. N Engl J Med 1997;336:1409-15 .

Schrag D, Kuntz JE, Garber JE, et al. Special report:
Decision analysis - Effect of prophylactic mastectomy
and oophorectom y on life expectancy among wom en
with BCRAI and BCRA2 mutation s. N Engl J Med
1997;336:1465-71.

Healy B. BCRA genes. Bookmaking, fortunetelling and
medical care [Editorial] . N Engl J Med 1997;336:1448
9.

Het eerste onderzoek yond plaats onder 5318
joden uit Midden- en Oost-Europa, een bevol
kingsgroep waarin BCRA-mutaties relatief
frequent voorkomen (2 procent). Eerstegraads
familieleden van dragers van deze mutatie had
den significant vaker een mamma-, ovarium-,
of prostaatcarcinoom dan familieleden van
niet-dragers, Ook traden deze carcinomen
vroeger op . Het risico voor dragers bedroeg 56
procent voor mammacarcinoom, en 16 procent
voor zowel ovarium- als prostaatcarcinoom.

Het tweede onderzoek werd verricht in een
polikliniek waar speciaal vrouwen met een
groot mammacarcinoom worden begeleid. Het
onderzoek yond plaats onder 169 vrouwen die
in verband met de familie-anamnese naar de
polikliniek waren verwezen, en 94 vrouwen bij
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wie een mammacarcinoom voor hun 4ge le
vensjaar was opgetreden. BCRA-mutaties
werden gevonden bij 16 procent van aile on
de rzochten, maar bij slechts 9 procent in de
groep die geen vroeg carcinoom maar aileen
een be laste familie-anamnese . Ze lfs in deze
speciale polikliniek bleek de test op mutaties
dus meestal negatief. Schrag et al. adviseren
niettemin profylactisc he verwijdering van het
mammaklierweefsel en een resectie van de
ovaria voor het 30e levensjaar voor vro uwen
met een BCRA-mutatie. Door deze ingreep zal
de leve nsverwachting voor deze groep volgens
hen met drie tot vier j aar stij gen.

In het editorial wordt gewaarschu wd tegen
het te gretig toepassen van genetisch e screen
ing . De kans dat een vrouw uit een risicofamilie
een BCRA-mutatie heeft , is immers niet 50
pro cent , zoal s men dacht, maar slechts 7 pro 
cent. Aangezien de test in negen van de tien ge
vallen negatief uitvalt, kan deze negatieve uit
slag valse hoop wekken, me t de kans dat het in
dividuele profylactische onderzoek op mam
macarcinoom minder stringent wordt uitge
voerd. Naast genetische factoren kunnen hor
monale, voedings- en omgevingsfactoren een
rol spelen. Bij de huidige stand van zaken moet
men ervoor waken dat patienten - die uiteraard
recht op informa tie hebben - niet worden be
last met onb ewezen 'feiten ' .

H.G. Frenkel-Tietz

Screening op cystic fibrosis

Farrell PM, Kosork MR, Laxova A, et al. Nutritional
benefits of neonatal sereening for eystic fibros is. N
Engl J Med 1997;337:963-9.

Dankert-Roelse JE, Te Meerman GJ. Screening for cystic
fibrosis. Time to change our position [Editorial]. N
Engl J Med 1997:337:997-8.

In een onderzoek onder 650.341 neonaten
werd nagegaan hoe zinvol screening op cystic
fibros is (CF) doormiddel van de hielprik is. Bij
de helft van de kinderen werd het resu ltaat on
middellijk aan de onderzoekers bekend ge
maakt, de andere helft diende als controle.
Aangezien de screening een groot aantal fout
positieven oplevert, we rd bij aile neonaten met
een positief screeningsresultaat een aanvullen
de zweettest verricht.Bij slecht s 10 procent van
deze groep was de ook deze test positi ef. De 54
aldus ontdekte kinderen werden meteen als
Cf-patienten behandeld. In de loop van vier
jaarwerd de diagnose CF bij vij f'patienten met
een negatieve screeningsuitslagalsnog door
een zweettest gesteld.

Na vier jaar werd bij de controlegroep het
screeningsresultaat bekend gemaakt en werd
alsnog een zweettest verricht. Hierdoor werd in
49 gevallen de diagnose CF gesteld. Negen ge-
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va llen werd en toen pas ontdekt. Bij de overige
40 kinderen was de diagnose CF reeds gesteld
(gemiddeld na 1,4 jaar) op grond van fam ilie
anamnese of klin ische verschijnse len die tot
het verrichten van de zweettes t noopten .

Bij vergelij king van beide groepen bleek bij
de groep van de laat herkenden een significante
achterstand in gro ei en voedingstoestand te be
staan. Dit verschil bleek op 10-jarige leeftijd
nog te bestaan.

In het editorial wijzen de schrijvers crop dat
uit epidemiologisch onderzoek blijkt dat groei
achterstand gep aard gaat met geringere overle
vingskansen, slechtere longfunctie, frequente
re luchtweginfecti es en vaker ziekenhuisopna
me . Op grond hiervan concluderen zij dat , on
dank s het grote aantal fout-positieven en een
sensitivi teit van maar 87 proc ent , de toepassing
van deze vroege opsporingsmethode verant
woord is.

H.G. Frenkel-Tietz

Resistente pestbacil

Galimand PHD, Guiyoule A, Gerbaud G. et at.
Multidrugres istance in Yersinia pestis mediated by a
transferable plasmid. N Engl J Med 1997;337:667-80.

Dennis DT, Hughes JM. Multidrugresis tance in plague
IEditorial]. N Engl J Med 1997;337:702-4.

In Madagascar is een pestbacil ontdekt, die re
sistent is tegen aile antibiotica die gericht zijn
tegen gramnegatieve staafjes. Deze medede
ling is belangrijk, omdat er een toename van
pestepidemieen wordt gemeld uit Oost-Afrika,
Madagascar en Peru, en ook uit India, waar
deze ziekte jarenlang niet meer voorkwam.
Ook in de Verenigde Staten traden sinds 1980
jaarlijks ongeveer 15 pestgevallen op . Afge
zien van een patient die zijn besmetting in
Zuid-Arnerika had opgelopen, zij n aile geval
len af te leiden van besmettingen door knaag
dieren in het wild . Tijdig herkennen van een
koortsige ziekte als pest is belangrijk voor de
snelle behandeling van de indi vidu ele pati ent.
Ter bestrijding van epidernieen zijn sanitaire
maatregelen noodzakelijk .

H.G. Frenkel-Tietz

Incontinentie

Prosser S, Dobbs F. Case-finding in incontinence in the
over-75s. Br J Gen Pract I997;47:498·500.

Doel van deze studie was niet aileen het pro
bleem van incontinentie voor urin e en faeces
bij 75-plussers te onderzoeken, maar ook de re
latie tussen incontinentie en cognitieve func
ties , het al dan niet consulteren van de huisarts
met de incontinentieproblematiek en de kennis
van de huisarts van deze pro blemen.

De deelnemende hui sartsen werd gevraagd
tien willekeurige patienten van 75 jaar of ouder
op te nemen in het onderzoek. In eerste instan
tie werd een kort e test met betrekking tot het
cogn itief functioneren gedaan. Bij een te lage
score werd de vragenlijst ingevuld door een
verzorger. In tota al werden 527 vragenlijsten in
het onderzoek opgenomen, waarvan 23 inge
vuld door een verzorger.

De gemiddelde leeftijd van de ouderen was
80,4 jaar. Van de ondervraagden antwoordde
44 procent be vestigend op de vraag of men ooit
ongewenst urine had verloren; 34 procent hier
van verloor zelfs minimaal eenmaal per dag
ongewenst urine. Van degenen die ooit urine
incontinentie hadd en bemerkt, had 45 procent
dit probleem besproken met een hulpverlener
in de gezondheidszorg; onder degenen die da
gelijks urine-incontinent waren, was dat 61
procent. De hui sart sen rapporteerden dat ze
volledig op de hoogte waren van de incontinen
tiestatus van 67 procent van hun pa tienten van
75 jaar en ouder. Huisartsen zouden hier dus
meer alert op moeten zijn. Het vrouwelij ke ge 
slacht en een lage cognitieve test score verho
gen de kan s op ur ine-incontinent ie, maar een
hoge leeftijd is de belangrijkste voorspellende
factor.

Annemieke Bakker

Hereditaire paroxysmale ataxie

Melberg A, Matlsson P, Westerberg CA. Loss of control
after a cup of coffee . Lancet 1997;350:1220.

Hereditaire paroxysmale ataxic wordt vaak pas
laat herkend. De aanvalsgewij s optredende
symptomen zijn een onstabiele loop , bemoei
lijkte arti culatie, dui zeligheid, bliknystagmus
en gedrag dat aan dronkenschap doet denken.
de aanvallen kom en spontaan, maar ook bij
emotionele spanning , inspann ing en het ge
bru ik van aspirine, alcohol en koffie. Deze
vorm van ataxic, waarvan de chrornosoomaf
wijking thans is gelokaliseerd, is autosomaal
dominant en kent twee vormen. Type I begint
heel jong en heeft spiertrekkingen tussen aan
vall en; de aanvallen zelf duren enkele secon
den totminuten. Type 2 begint in de latere kin
derjaren of in de adolescentie, duurt enkele
uren tot een dag ofl anger. in de aan valsvrije pe
riode is er vaak een nystagmus. de behandeling
bestaat uit tweemaal daags 250 mg ace tazola
mid e.

M. Sanders
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Hoge bloeddruk tijdens
zwangerschap

Franx A. Measurement and clinical significance of blood
pressure in pregnancy [Dissertatie], Utrecht:
Universiteit Utrecht, 1997. ISBN 90-393-1458-6.

Promotie: II maart 1997.
Promotores: prof.dr. G.H.A. Visser en
prof.dr. J.M.W.M. Merkus;
copromotores dr. H.W. Bruinse en
dr. E.A.P. Steegers.
Bespreking: prof.dr. Th. Thien, internist.

Het proefschrift van de gynaecoloog Franx be
staat uit drie delen , die alle te maken hebben
met de bloeddruk en complicaties van te hoge
bloeddruk tijden s de zwangerschap. Deze heb
ben betrekking op:
- de relatie tussen het zoutgebruik, gemeten

door de natriumscheiding in de urine , en de
bloeddruk;

- de meting van de bloeddruk in de zwanger
schap met de nadruk op de reproduceerbaar
heid van de diastolische bloeddrukmeting
(de oude discu ssie Korotkoff 4 versus 5) en
het vergelijken van de bloeddrukmetingen
met behulp van enkele apparaten met elkaar
en/of met de klassieke kwikmanometer;

- de vergelijking van een drietal definities
voor zwangerschapshypertensie op zowel
de frequentie daarvan als de predictie van de
afloop van de zwangerschap.

De drie delen staan methodologisch nogal los
van elkaar, maar in het algemeen heeft de au
teur gebruik gem aakt van geaccepteerde me
thoden.

In het eerste deel (hoofdstuk 3) wordt verslag
gedaan van een onderzoek naar het verband
tussen de zoutuitscheiding en de bloeddruk bij
667 zwangeren. De bloeddrukken zijn gemeten
met een automatisch oscillometrische metho
de, een apparaat dat door de auteurs is gevali 
deerd voor gebruik bij zwangeren. De variatie
in zoutuitscheiding was zeer groot, zoals ver
wacht, maar er kon geen verband worden vast 
gesteld met de bIoeddruk en een verandering in
de zoutuitscheiding kon ook niet de verkIaring
geven voor de bekende stijging van de bIoed
druk in het laatste deel van de zwangerschap.

In het tweede dee I (hoofdstukken 4-8) wor
den wordt een histori sche inleiding gegeven,
en worden diverse bIoeddrukmeetmethoden

In de rubriek Forum worden vooral proefschriften
besproken. De auteurs van deze werken worden uitgenodi gd
cen korte reactie te gcven , maar zijn hiertoe uiteraard niet
verplicht.
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besproken en getoetst. De belangrijkste bevin
ding , ook voor de huisarts, is dat de Korotkoff4
ook in de zwangerschap moeiIijk te detecteren
is en een grot e interdoktervariatie opIevert. De
kappa-waarden tussen twee artsen was met be
trekking tot Korotkoff5 0,99 en met Korotkoff
4 0,42, terw ijl de Korotkoff 4 bovendien nog
slechts bij 24 procent van de 231 meetsessies
door beide artsen te meten was.

VervoIgens werden diverse andere appara
ten bij zwangeren getest en toegepast: de dina
map (0), de Oxford medilog (a), de Boso (0),
Spacelabs (0), Profilomat (a). Deze apparaten
meten volgens respectieveIijk de oscillometri
sche (0) en de auscultatoire (a) methode. Alle
apparaten kregen matig e 'rapportcijfers' vol
gens de Engelse criteria en voldeden juist aan
de Amerikaanse eisen. Deze resultaten kwa
men redelijk overeen met de literatuur. Ook
hier blreken de apparaten absoluut onvoldoen
de accuraat bij gebruik van de Korotkoff 4.

TensIotte werd bij tien patienten de totale 24
uurs bIoeddruk gemeten en diverse malen per
dag vergeleken met meting met de kwikmeter.
Opnieuw was de spreiding in het verschiI op
vallend: van - 13 tot +8 mmHg systolisch en
van -2 tot + 14 mmHg diastolisch.

In het derde decIwerd de bloeddruk weer ge
meten met de automatisch oscillometrische
methode uit deel I, nu bij 2409 nulliparae met
een laag risico . Vervolgens werden hierop drie
definities voor zwangerschapshypertensie toe
gepast. Dit leidd e tot een spreiding in zwanger
schapshypertensie van 6 tot 17 procent. GereIa
teerd aan de afloop van de zwangerschap Iijkt
de definitie van de International Society for the
Study of Hypertension in Pregnanc y klinisch
het meest geschikt.

In vervoIgonderzoek bleek de oscillometri
sche meting bij 24-27 weken zwangerschap
echter teleurstellend als screeningstest voor de
afloop van de zwangerschap. De auteur komt
tot een (zeer) lage sensitiviteit bij een gekozen
goede specificiteit. Hetzelfde geldt voor de po
sit ieve en negaticve voorspellende waarde bij
de gekozen afkappunten. De ROC-curve laat
zien dat de bloeddrukmeting tussen 24 en 27
weken weinig extra informatie geeft.

ConcIusies en commentaar
De belangrijk ste conclusies voor de praktise
rende huisarts zijn :
• Streef ook tijdens de zwangerschap bij de

bloeddrukmeting naar het vaststellen van de
diastoli sche druk op basi s van Korotkoff 5.

• De toegevoegde waarde van de niet-invasie
ve ambulante 24-uurs bloeddrukmeting tij
dens de zwangerschap is .(nog) niet aange
toond. De scores voor de accuraatheid zijn

niet indrukwekkend en dit geldt zowel voor
oscillimetrisch als voor auscullatoire appa
ratuur.

• Het gebruik van automatische, meestal op
het oscillometrische principe geba seerd e ap
paratuur voor kortdurende metingen kan de
interwaarnemervariatie wegnemen, maar
elk apparaat dient eerst bij zwangeren te
worden getest, volgens de daarvoor gelden
de (bij voorkeur Engclse) normen.

• De prevalentie van zwangerschapshyperten
sic kan , afhankelijk van de gebruikte defini
tic een factor 3 varieren,
Dit is een bij uitstek klinisch prakti sch proef

schrift. Er is vooral uitgegaan van de waarne
mingen in de dagelijkse situatie, zonder dat ge
poogd is tot diepere inzichten te komen. Ge
zien de omvang van het materiaal en de diverse
onderdelen valt dit wei te billijken. Uitwerking
van een thema in de diepte zou de betekenis
voor de praktijk van de eerstelijnsarts nauwe
lijks hebben vergroot.

Th. Thien

Gevolgen slijmoor

Grievink EH, Peters SAF. Developmental consequences of
otitis media with effusion for language ability and
educational atta inment at age seven [Dissertatie].
Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen, 1997.
ISBN 90-9010508-5.

Promotie : 23 april 1997 .
Promotor: prof.dr. R. Schreuder;
coprornotores: dr. W.H.J. van Bob,
dr. J.H.L. van den Bercken.
Be spreking: dr. F.A.M . van Balcn, huisarts.

Otiti s media met effusie (OM E) komt vooral
voor bij kinderen van 2-4 ja ar, volgens velen
een periode van groot belang voor de spraak
en taalontwikkeling. Doordat OME geken
merkt wordt door de aanwezigheid van gehoor
verlies, zouden kinderen met OME een achter
stand in de taal-en spraakontwikkeling kunnen
oplopen. Dit is een van de argumenten voor een
actief (chirurgisch) beleid bij OME . Het procf
schrift van Grievink & Peters gaat over de ef
fecten van het doormaken van OM E op 2-4-ja
rige leeftijd op de taal vaardigheid en school
vorderingen op 7-jarige leeftijd. Hun onder
zoek is een vervolg op de Nijmeegse Otiti s Me
dia Studie (KNOOP-project). 1.2

In het oorspronkelijke KNOOP-onderzoek
werden 1328 kinderen van hun tweede tot vier
de jaar driemaandelijk s onderzocht op OME
door middel van tympanometrie. In het hier be
sproken prospectieve onderzoek onderging
een deel van deze kinderen, die inmiddeIs 7
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jaar oud waren, een aantal taalvaardigheids- en
schoolvorderingstesten. Bij de taaltesten ging
het voora l om de morfologische, semantische
en fonologische vaardigheden en bij de school
vorderingen om het lezen en spellen. Bij ouders
en leerkrachten werden vragenlijsten afgeno
men over het taalgedrag van de kinderen.

In totaal werden 395 kinderen geselecteerd;
de testen werden afgenomen bij 305 kinderen
(78 procent), van wie er vervolgens 35 werden
uitgesloten, omdat hun moedertaal niet Neder
lands was. De resterende 270 kinderen werden
ingedeeld in drie groepen:
- kinderen zonder een OME-voorgeschiede

nis (n=82);
- kinderen met een voorgesc hiedenis van dub

belzijdige OME maar zonder behandeling
met trommelvliesbuisjes (n= 151);

- kinderen met een voorgeschiedenis van dub
belzijdige OME die behande ld waren met
tromme lvliesbuisjes (n=37).

Het doorgemaakt hebben van OME liet weinig
effecten op de taalvaardigheid en de schoo lvor
deringe n zien. Er werden geringe effecten op
de spellingsvaardigheid en op het schrijven van
teksten gevonden, maar niet op de lees- en re
kenvaardigheid. Volgens de ouders en leer
krachten was er een zeer beperkt effect van
OME op 'ordelijkheid van spreken en luiste
ren' . Jongens met een OME-voorgesc hiedenis
hadden een zwakke re spellingsvaardigheid
dan jongens zonder een OME-voorgeschiede
nis. Dit verschil werd niet gevonden bij meis
jes . Over de premature en dysmature kinderen
kon geen uitspraak worden gedaan, omdat bij
na al deze kinderen een OME-voorgeschiede
nis hadden.

Gezien het geringe effec t van vroege OME
is het niet verassend dat er ook geen effect van
de behandeling met trommelvliesbuisjes werd
gevonden. De duur van de OME-episode, het
aantal malen dat een OME-episode optrad en
de leeftijdsperiode (0-2 jaar, 2-4 jaar, 4-7 jaar
en 7 jaar) waarin de OME optrad, veranderde
niets aan de gevonden uitkomsten.

In een model over de relatie tussen taalvaar
digheid en de lees- en spellingsvaardigheid in
de beginfase van het lees- en spellingproces,
blijk t dat lezen en spellen secundaire vaardig
heden zijn, afhankelijk van de mondelinge taal
vaardigheid. Tevens blijkt dat het tempo en de
accuraatheid bij de decodeervaardigheid van
groter belang is dan het onderscheid tussen le
zen en spellen.

Bespreking
Dit goed opgezette prospectieve onderzoek is
een logisch vervolg op de eerdere studies bin-
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nen het KNOOP -project. Toch wil ik een aantal
opmerkingen maken.

Het onderzoeke n van de effecten van een
aandoening op de ontwikke ling van de taal
vaardigheid en de schoolvordering is uiterst in
gewikkeld. Onbekend is bijvoorbeeld welke
factoren de ontwikkeling ervan benvloeden, en
in welke mate dat gebeurt. Hoe zeker weten we
dan of aile confounders werden uitgesloten of
gelijkelijk waren verdeeld over de drie onder
zoekspopulaties? Niet duidelijk wordt ge
maakt op basis van welke criteria de 395 kinde
ren die deelnamen aan het vervolgonderzoek,
werden geselecteerd. Door de lage specificite it
(groot aanta l fout-positieven) van de tympano
metrie - het belangrijkste diagnostisch criteri
um - is het aantal kinderen met een werkelijk
langdurige OME-voorgeschiedenis onbekend.

Zelf sommen de onderzoekers ook een aan
tal mogelijke beperkingen van het onderzoek
op: het aantal deelnemende kinderen, met
name in de met buisjes behandelde OME
groep , was niet groot; de mate van gehoorver
lies in de populatie kinderen op 2-4 jarige leef
tijd is onbekend ; de OME-geschiede nis v66r
het tweede levensjaar en na het vierde levens
jaar is aileen bekend uit vragenlijs ten. Werden
de juiste testen gebruikt? Is de periode tussen
het tweede en vierde levensjaar wei de belang
rijk ste periode voor de ontwikkeling van de
taalvaardigheid?

Desondanks denk ik dat de auteurs gelijk
hebben als ze stellen dat er geen belangrijk e re
latie lijkt te bestaan tussen vroege OME en late
re taalvaardigheid en sehoolvorderingen. Deze
conclusie geldt, zoals de auteurs ook zelf mel
den, aileen voor de populatie als geheel. Op in
dividueel niveau moet nog wei degelijk reke
ning worden gehouden met mogelijk nadelige
effecten van OME op de taal-, spraak- en cog
nitieve ontwikke ling van het kind. Hoewel dit
proefschrift duidelijk maakt dat we ons geen
grote zorgen behoeven te maken over de effec
ten van vroege OME op de latere ontwikke ling,
is dit voorlopig nog geen reden OME als een
onbelangrijke aandoen ing te beschouwen .

Frank van Balen

Van den Broek P, Zielhuis GA. Otitis media met effusie bij
kinderen. Eindverslag van het KNOOP onderzoek. Nij
megen: Katholieke Universiteit Nijmegen, 1988.

2 Schilder AGM. Long-term effects of otitis media with ef
fusion in children [Dissertatie]. Nijmegen: Katholieke
Universiteit Nijmegen, 1993.

Somatisatie
Portegijs PJM. Somatization in frequent allenders of

general practice. Determinants, psychiatric prob lems,
conseqences for everyday life and health care
utilization [Dissertatie]. Maastricht: Universiteit
Maastricht , 1996. ISBN 90-9010076-8.

Promot ie: 18 december 1996.
Prom otor : prof.dr. J.A. Knottneru s;
copromo tores: dr. H .E Kraan en
dr. F.G. van der Horst.
Besprek ing: dr. K. van der Meer, hu isart s
te Roden.

Somat isatie is een veel voorkomend fenomeen
in de gezond heidszorg . Het confronteert de arts
met het feit dat niet bij iedere patient met licha
melijke klachten ook een Iichamelijke aandoe
ning te diagnosticren is. In de huisartspraktijk
maken somatiserende patienten een belangrijk
deeI van de spreekuurpopulatie uit. Wat is er
met deze mensen aan de hand? Hoc te hande
len? Pappen en nat houden is vaak de uitkomst
van aile inspanningen.

Het onderzoek van Portegijs zou de huisarts
handvatte n kunnen bieden : doeI was vergro
ting van het inzicht in de mechanismen waar
door somatiserende patiente n op bepaalde mo
menten de somatische aspecten van hun onwel
bevinden benadrukken. Het onderzoek richt
zich met name op relaties met depressie, angst,
stress en je ugdervaringen.

In het uitgebreide Iiteratuuronderzoek komt
Portegijs tot de conclusie dat de definitie van
somatisatie voor huisartsgeneeskundig onder
zoek ruimer moet zijn dan de psychiatrische
definitie zoals deze in de DSM voor somatisa
tiestoomis wordt gegeven. Dit betekent dat so
matiseren in de huisartspraktijk niet automa
tisch inhoudt dat er sprake is van een psychi
sche stoomis. Wat schieten we ermee op om so
matisatie te coderen op as II (persoonlijkheids
stoomissen en persoon lijkheidstrekken) zoals
in hoofdstuk 2 op empirische gronden wordt
bepleit? Opnieuw blijkt dat de DSM niet zon
der meer toepasbaar is voor de populatie in de
eerste lijn. Het isja mmer dat Portegijs geen ge
bruik heeft kunnen maken van de recent ver
schenen DSM-IV Patientenzorg. Het hoofd
stuk 'Algoritme voor onverklaarbare Iichame
lijke klachten ' betreft het terrein van zijn on
derzoek.

VraagsteIIingen en methoden
Er waren drie duidelijke onderzoeksvrage n:
• Wat zijn de relaties tussen somatisatie en de

pressie, angst, belastende je ugdervaringen,
ingrijpende levensgebeurten issen, chroni
sche moeilijkheden en sociale steun?
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• Verschillen somatiserende patienten van
niet- som atiserende patient en in hun reacties
op de fys ieke en soci ale contex t van een be
paald mo ment?

• Verschillen somatise rende patien ten van
niet- som atiserend e pat ient en in subjectief
we lbev inden, medische consumptie, speci 
fieke gezo ndheidsproblemen en arts-patient
communicatie?
De pat ienten werden gesele cteerd uit het Re

gistratieNe twerk Hui sart spraktijken (RN H)
van de Universiteit Maastricht. Insluitcriter ia
waren : rug-, nek- of bu ikklachten op de pro
bleem lij st (en geen ems tige somatische ofpsy
chiatrische stoo missen, zoa ls diabetes of schi
zofrenie) , leeftijd 20-44 jaar, en ten min ste 15
consulten in de afgelopen dr ie jaar zon der
dwingend e somatische reden van komst (oo r
deel eigen huisa rts) .

In totaal185 patient en voldeden aan de crite
ria; 55 weigerden mee te werken, 24 vielen uit
om andere redenen, zodat 106 pat ienten over
bleven voor het onderzoek met een uitgebreid
interview.

Resultaten en conclusies
De prevalenti e van soma tisa tie in deze groep
bedr oeg 48 procent. Er was een duid el ij ke
ove rlap van somatisatie, depr ess ie en angs t
stoo missen (beide volgens DS M-III); 16 pa
tient en hadd en aile dr ie. Som atisat ie hing voo r
al samen met een gebrek aan oud erl ijke zorg in
de je ugd, terwijl depre ssie vooral samenhing
met and ere levensgebeurtenissen .

Om na te gaan in hoe verre somatiserende pa
tienten versc hillen van niet-somatiserend e pa
tienten in hun reactie s op de context van een be
paald mom ent werd een 'Experience Sam
piin g ' -dagboek bijgehoud en door 92 patient en,
Zij krege n via een horloge een ge luidssignaa l,
waa ma zij een vragenlijst moesten invull en
over kIachten en contex t voo r het signaal. Ver
schillen in context-klachtreacties werden tus
sen de beide groepen pat ienten niet gevonden .
De conclusie was dan ook dat lichte somatisa
tie nauwelijks invloed heeft op het dagelijks le
Yen.

Van een kleine groep somati sere nde patien
ten (n=35) werde n de registrat iegegevens met
betrekk ing tot subjectief we lbevi nde n, medi
sche consumptie , gezondheidspro blemen en
arts-patientcomrnunicatie verge Ieken met een
groe p niet-som atiserende patienten van onge 
veer ge lijke groo tte . Dit gebeurde door verge
lijking van de gegevens van de patient -artscon
tacte n en van de inge vulde vragenlijsten (SC L
90, chron ische moeilijkheden, ingrijpend e le
vens gebeurt eni ssen, lichamelijke klachten en
medi sch e consumptie) van de patienten acht en
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zestien maand en na het ee rste interview. Dc so
ma tiserende patient en hadd en wei een hogere
sco re op de SCL -90, hadd en meer levensge
beurtenissen en gebru ikten meer medicij nen,
maar er werd gee n verschil in ziekteverzuim of
kwa litei t van leven gevonden. Ook ervoeren zij
hun klachten als emstiger dan de niet-somati
serende patienten , De verschillen waren kle i
ner dan de onderzoekers hadd en verwacht.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de so
matiserende patient in de huisart spraktijk ie
mand is die in een belast eve nwic ht verkeert. In
zij n dagelijks functioneren, beoord eeld op
gro nd van ' Experience Sampling ' -dagboek ge
gev ens, ziekteverzuim en interactie met de
huisart s, is de soma tise rende patient nauwe
Iijks te onderscheiden van de niet-somatiseren
de pat ient. Hij rapp orteert weI meer klachten,
mee r stress en hij is meer kwe tsbaa r door het
vaker voo rkomen van depressie en dysthymie
(chro nisc he , lichtere depressieve klachten).

Commentaar
Somatiserende pat ienten in de huisartsprakt ijk
blij ken veeIal niet te voldoen aan de crite ria die
de DSM ste lt voo r de somatisatiestoom is.
Door Iicht ere cr iteria te hant eren ontstaa t een
continuum: van een norm aal menseIijke reactie
tot een psych ische stoom is. De defin itie van
Lip owski is voor de huisart spraktij k een bruik
bare: een neigin g om somatische klachten en
symptomen die niet wo rden verklaar d door pa
tholog ische bevindingen, te ervaren en te uiten ,
om deze klacht en toe te schrijven aan lich ame
Iijke ziekte, en om daar med ische hulp voor te
vrage n.

Ais beschrij vend e diagnose vo ldoet in de
praktijk het begr ip 'nerveus-functionele kIach
ten ' nog stee ds goe d als uitgangspunt voor een
verder ges prek met de pat ient. Ais men wil
classificeren is het gebruik van de DSM-I V pa
tientenzo rg een optie. Oat voo rko mt het arbi
trair schuiven met de criteria , zoa Is die door de
DSM-versies voor psychiatrie worden gehan
teerd. Uit het onderzoek van Portegijs komt
naar voren dat somatisatie voo r de huisarts
vooraI ' rnoeilij ke patient' Iijkt te betekenen,
maar da t de hu isartsen en de gese lecteerde so
matiserende pat ienten er in slaagden de pa
tient- arts relatie redel ij k goed te houd en.

Portegij s heeft met dit onderzoek een berg
werk verzet. Zijn aanbeveling tot slot dat in de
prakt ijk het belang van soma tisa tie niet over
dreven moet worden, maar dat vooral gelet
moet wo rden op mogel ijke onderl iggende de
pressie of angs tstoomissen en dat somatisatie
als een persoonIijkheidstrek gezien kan wor
den, zal voor de prakt ijk geen koerswijziging
noodzakelijk maken. De NHG-standaarden

Depr essie en Angst zijn hiervoor goe de instru
menten .

K. van der Meer

Reactie

In de bespr eking van Van der Meerproef ik een
zekere teleurs telling : er is wei een berg werk
verzet, maar de definitie van het probleem
bl ij ft arbitrair, er zijn nauweIijks verschillen
tussen somatiserende en niet-somatiserend e
patienten gevonden, en het heeft voor de prak
tijk allemaa l we inig consequenties . Niet be
paald hand vatten die de huisart s practicus hel
pen uitstij gen boven 'papp en en nathoud en ' .

Maar wij hebb en het onderzoek niet opgezet
om de hu isarts richtlijnen te geven voo r de zorg
bij somatiserende patient en. Het leek ons
noodzakelij k om een stap verde r terug te gaan.
Eind jaren tachtig was somatisatie niet de on
derzoeksprioriteit die het nu is. Het begrip so 
matische fixatie (waarop wij voortbouwden)
werd bestempeld als 'een ge loofsartikel uit het
oosten des lands' . Pog inge n om somatisatie als
'problee mgedrag ' in de ICPC onder te brengen
maakten het onzichtbaar. En binnen de psych i
atrie werd somatisatie geredueeerd tot Of de
kleine groep patienten met een somatisa
tiestoornis of een uitingsvorm van een andere
stoomis (met name depr essie of angs t).

Wij hebb en alleree rst gez ocht naar een defi
nitie (en operationa lisa tie) voor de mildere vor
men van somatisa tie die in de huisart spraktijk
het belangrijkst zijn. On ze keu ze hebb en wij
uitgebr eid onderbouwd.' Vervolgens hebb en
wij me t het empirisch onderzoek zowe l de con
struct-va liditeit van de gekoze n operationalisa
tie onderzocht (dat wi l zeg gen: onderzocht of
somatisatie, aldus geo perationa lisee rd, samen
hangt met variabeJen waarmee het op theoreti
sche gronden geacht wordt samen te hangen)
alsook getracht het inzic ht in oorzakelijke me
chanismen te vergroten.

Wij hebb en het ons daarbij niet te gemakke
lijk willen maken; het ging ons erom ofde ope 
rationalisatie valide differentieert binnen een
groep patienten met bu ik-, nek- ofrugkJachten
en een hoge consu llfre quentie . Een verge lij
king met een controlegroe p van mensen die bij 
na nooit bij de huisa rts kom en, zou statistisch
sterkere, maar min der interessante resultaten
hebb en opge leve rd.

Gegeven deze opzet vonden wij opva llend
sterke verbanden me t bela stende jeugdervarin
gen, depressie en dysthymie. Zoals verwacht
vonden wij verba nden met stress (levensge 
beurteni ssen , chro nische moeiIijkheden), sub
jectief welbevind en (SCL-90) , consultfre
quentie en gegevens van de probleemlij st. Wij
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vonden nauwelijks versehillen in context
klachtreacties met de 'Experience Sampling'
dagboekjes. Dit was onverwacht; somatiseren
de patienten reageren bijna per definitie anders
(namelijk met Iichamelijke klachten) dan niet
somatisanten. Wij denken nu dat bij de milde
vorm van somatisatie die wij hebben bestu
deerd, dit verschil pas zichtbaar wordt in bij
zondere omstandigheden: na ingrijpende le
vensgebeurtenissen bijvoorbeeld, of tijdens
ziekte. Ook in de follow-up-gegevens (reasons
for encounter, arts-patientcommunicatie) von
den wij nauwelijks verschillen, Wij hebben dit
geduid als teken dat de somatiserende patien
ten en hun hu isart sen erin slagen om een - be
last - evenwieht te bewaren.

De resultaten steunen de gekozen defini
tie/operationalisatie van Lipowski/Escobar als
een hanteerbaar, val ide en vruchtbaar begrip
voor huisartsgeneeskundig onderzoek. De va
liditeit wordt verder ondersteund door een ver
gelijking met (de construct-validiteit van) het
huisartsoordeel of een patient somatiseert;
onze operationalisatie kwam net icts bcter uit
de bus .

Ret gaat er nu om theorctische inzichten te
vertalen in de handvatten waar Van der Meer
om vraagt. Dit houdt in het ontwikkelen van
bcgclcidingsstrategieen, en toetsen of deze ef
fectief zijn binnen de huisartsgeneeskundige
populatie, toepasbaar door de huisarts en haal
baar binnen de huisartsgeneeskundige sett ing.
Deels als vervolg op ons onderzoek worden nu
in een gezamelijk Amsterdams/Maastrichts
project effecten van re-attributietechnieken en
disclosure (zich uiten over emotioneel belang
rijk levensgebeurtcnisscn) bij somatiserende
patienten in de huisartspraktijk onderzocht.

Ten aanzien van de diagnostiek blijven wij
bij ons standpunt dat (milde) somatisatie niet
past in een diagnostisch classificatiesysteem,
en dat een opvatting als persoonlijkheidstrek
meer recht doet aan de werkelijkheid.' Iedcre
huisarts heeft een oordcel of cen bepaalde pa
tient somatiseert of niet (een arts wordt er ook
per definitie mee geconfronteerd), er is een
operationalisatie voor wetenschappelijk on
derzoek , en vooralsnog kunnen wij ermee le
ven dat deze elkaar niet volledig dekken. Uit
deze opvatting van somatisatie als persoonlijk
heidstrek vloeit ook ons advies voort om bij so
matiserende patienten met een depressie of
angststoornis prioriteit te gev en aan de depres
sie of angst.

Piet Portegijs

Portegij s PJM, Kraan HF, Knottncrus JA, Stoffers HEJ.
Wat heet somatisatic? Huisarts Wet 1992;35:18-25, 43;
65-9.
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Manuele therapie

Bronfort G. Efficacy of manual therapie s of the spine
[Thesis). Amsterdam: Vrije Universiteit, 1997.

Promotie: 28 mei 1997.
Promotor: prof.dr. L.M. Bouter.
Bespreking: A .C. de Jongh, huisarts tc
Hellcvoetsluis.

Manipulative technics in chiropractic, osteopa
thic and manual medicine in the management
ofspinal related pain and dysfunction is centu
ries-old (first documents date back to the 5th
century BC) . Because oftheir increasing popu
larity, general practitioners are often consulted
about their possibilities and efficacy. The in
creasing incidence and prevalence oflow back
pain, the poor results ofother conservative tre
atments and the high social and socioeconomic
impact (quality of life, costs of care) of low
back pain must have incited Bronfort, an en
thousiast chiropractor, to perform a number of
research projects. The aim was to clearify ques
tions about efficacy.

The investigator takes 'efficacy' in a broad
sense: his research questions are not limited to
the efficacy of spinal manipulative therapy
(SMT) on spine related pain and dysfunction,
but are also pointed to the effects of SMT on
chronic moderately severe asthma, headache,
neck pain and other conditions. It gives the
reader the impression of a rather artificial
search for ' evidence ' concerning SMT.

Research questions
The research questions mentioned in this thesis
are :
I What is the clinical course of low back pa in

over one year in patients undergoing chiro
practic SMT versus medical care?

2 In the management ofchronic low back pain,
is there a difference in clinical efficacy bet
ween therapeutic regimens combining chi
ropractic SMT with different types of trunk
exercise, and is it better to combine trunk
strengthening exercise with chiropractic
SMT or NSAID's?

3 Row responsive are short general health sta
tus instruments in patients with chronic low
back pain?

4 When combined with optimal medical care,
is chiropractic SMT an efficacious co-inter
vention in adults with chronic moderately
severe asthma?

5 Based on randomized controlled trials , is
there any evidence that SMT is efficacious
in the management of headache conditions
other than spinal related pain?

6 Based on randomized controlled trials, is
there any evidence that STM is efficacious
in the management of low back pain and
neck pain?

The most important parts of the thesis are the
reports about clinical studies of varied design,
performed in chiropractic clinics, in academi
cal hospitals and in different general medical
practices in Denmark.

The first chapter provides a brief historical
overview of STM . STM includes manoeuvres
in which the hands are used to manipulate, mo
bilize or stretch the spine and paravertebral tis
sues relieving spinal related pain and dysfunc
tion . The theories about the way the clinical ef
fects are established are unproven: reduction of
paraspinal muscle spasm by gradual or sudden
stretching; freeing of entrapped posterior spi
nal joint synovial folds or miniscoids; shifting
ofdisplaced intervertebral disk fragments ; nor
malization of neurogenic reflex activity.

Clinical trials
To find an answer on the first research questi
on, a one year prospective clinical series was
performed, comparing the clinical course of
LBP in patients undergoing chiropractic SMT
versus general medical care. Ten clinics from
different parts of Denmark participated. The
case history of298 patients were reported on a
questionnaire (n=298) and a standard phys ical
examination was done . A great number ofsub
jective and objective parameters was collected.
The results ofone year follow -up were compa
red with the results of a similar research in
(one) general practice. Although a trend was
recognizable indicating chiropractic SMT may
have a more favourable outcome in terms of
work-loss and medication, it was not possible
to draw any conclusions regarding the efficacy
ofSMT.

These disappointing results stimulated to
employ two randomized clin ical trials (RCT)
for research question 2. But in the first trial
only 21 patients after four years were included.
Therefore, statistical power was to low and no
conclusions could be made. The second RCT
was an interdisciplinary, prospective, observer
blinded, randomized clinical trial with one year
follow up (n= (74). The following comparisons
were made:
- SMT combined with trunk strengthening

exercises (TSE) versus SMT combined with
trunk stretching exercises;

- SMT combined with TSE versus NSAID
therapy combined with TSE.

The main outcome maesures were patient-ra
ted low back pain (LBP), disability, and func
tional health status at 5 and II weeks.
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Comparisons did not reveal any significant
differences after 5 and II weeks between
groups . In the group that received the combina
tion ofSMT and TSE, a tendency was recogni
zable towards a sustained reduction in analge
sic medication use at the one year follow-up .
Compared to baseline values, approxymately
50 per cent reduction in pain and disabilit y, 17
per cent improvement in general health status
after 11 weeks, and 40 per cent reduction in
pain at one year follow-up were established.
The author considers these results as clinicall y
important and superior to the expected natural
history oflong-standing CLBP. His conclusion
is that for the management of CLBP, trunk
exercise in combination with SMT or NSAID
therapy seems to be beneficial and worthwhil e.
The magnitude of non-specific therapeutic
(placebo) effects, cost-effectiveness and relati
ve risks of side effects need to be adressed in
future studies .

Attention was given to research question 3 in
the same trial. The responsiveness of an over
ten years existing health questionnaire, concer
ning physical , emotional and social functio
ning was examined . With four complementary
methods of analysis , the 'Dartmouth COOP
Charts' and the 'SF 36' showed to be highly
correlated . They are advised for use in clinical
trials on chronic low back pain.

To find a solution for research question 4, a
randomized, patient-blinded and observer
blinded cross-over trial was employed to eva
luate the efficacy of chiropractic treatment in
the management of chronic asthma. The effect
on FEYl , FYC, daily use of inhaled broncho
dilators, patient-rated asthma severity and non
specific bronchial reactivity was measured in
31 patients receiving either active chiropractic
SMT or sham (not real) chiropractic SMT. No
significant differences were found using the
cross-over analysis . Only nonspecific bronchi
al hyperreactivity improved by 36 per cent and
patient rated asthma severity decreased by 34
per cent. Therefore , no support for the hypothe
sis that chiropractic SMT is superior than sham
SMT was found.

For research question 5, Bronfort performed
a systematic review of clinical journal articles
based on a Medline-search. The conclusion
was a moderate evidence ofefficacy ofSMT in
the management of tension/cervicogenic
headache , and a moderate evidence ofineffica
cy in the treatment of hypertension and mode
rately severe asthma in adults .

The researcher performed another literature
review for the answer of research question 6.
Forty-four randomized clinical trials were re
viewed . Moderate evidence was found of
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short-term efficacy for SMT in the treatment of
LBP,but limited evidence of short-term effica
cy of neck pain. The evidence is inconclusive
for long-term efficacy of SMT.

Comment
Bronfort fulfilled a comprehensive job by per
forming three clinical studies and two literature
reviews in (only) one thesis . The various trials
give a broad impression ofthe importance ofall
kinds of parameters concerning SMT.

Although a non-result is definitel y a result, it
must be very disappointing for chiropractors
that the endeavour did not lead to a positive re
sult (to find scientific evidence for succes of
SMT). The results of the clinical series and
RCT are barely conclusive. Questions rise
about the structure of the research project (wa
sn't it better to do the meta-analysis ofliteratu
re before considering a clinical trial?), the re
search design (choice and number of groups
and outcome measures) and the way ofrecruit
ment of patients (in one trial 21 patients after
four years) .

The only trial with conclusive results seems
to be the third one, but in my opinion the basis
for the conclusion that trunk exercices in com
binat ion with SMT or NSAID seem to be bene
ficial is not soundly based. The only indication
was the 50 per cent reduction in pain etc. com
pared with the base-line measurement. The
consideration of 'c1inicaly importance ' and 's
uperior to the expected natural hisory' is not
enough proof. Since no control group without
therapy was available , the result of SMT can
still be the natural course .

General opinion : a comprehensive work with
worthwile information for researchers, but
with limited structure in research quest ions,
with minor conclusions and to much recom
mendat ion for future studies . For general prac
titioners there is no reason to change the ma
nagement of low back pain, neck pain, asthma
or headache .

A.C. de Jongh

Reaction

De Jongh has provided what amounts to a brief
review of the summary chapter of my thesis. I
appreciate that my research is being brought to
the attention of the readers of this journal, but
would like to make a few observations and of
fer some suggestions.

Firstly, I think it is a bad idea to take our or
any other systematic review of research evi
dence and subject it to an unsystematic perso
nal evaluation. I am sorry to say that there ap-

pears to be no valid basis for De Jongh to con
clude, based on our research, that 'for general
practitioners there is no reason to change the
management oflow back pain, neck pain, asth
ma, or headache' . Secondly, let me quote from
my conclusions in the thesis : ' Based on the re
sults of the majority of the systematic reviews
including ours, SMT appears to have short
term efficacy for some patients and therefore is
a worthwhile therapeutic intervention to con
sider for the management of acute low back
pain (LBP), chronic LBP, muscle tension
headache and possible chronic neck pain, when
compared to many commonly used therapies ,
including management by general practitio
ners, or placebo. Additionally, most ofthe offi
cial LBP guidelines sponsored by national he
alth care agencies , advisory groups or family
medicine groups in North America, Great Brit
tain, The Netherlands , Israel, New Zealand and
Australia , recommend SMT in the manage
ment of acute LBP. However, standards for
producing clinical guidelines are evolving , and
the validity of many of the guidelines in
existence are currently and justifiably being
questioned.

My suggestion to general practitioners is not
to accept or reject my conclusions or the con
clusion from any other systematic review or
clinical guideline without the use of valid ap
praisal tools. lt may be a good idea to take a cri
tical look at the Dutch LBP guidelines with this
in mind. To that end I would like to refer the
reader to a series of articles published in JAMA
on this topic.' ?

Gert Brenfort

I Oxman AD, Cook OJ, Guyat! GH. Users' guides to the
medical literature. VI. How to usc an overview. The Evi
dence-Based Medicine Working Group . JAMA 1994;
272 ;1367-71.

2 Assendelft WJ, Koes BW. Knipsehild PG, Bouter LM.
The relation ship between methodological qualit y and
conclu sions in reviews of spinal manipulation. JAMA
1995;274:1942-8.

3 Bero L. Rennie D. The Cochrane Collabora tion. Prepa
ring, maintaining, and disseminatin g sys tematic reviews
of the effects of health care. JAM A 1995;274: 1935-8.

4 Hayward RS, Wilson MC, Tunis SR, et al. Users' guides
to the medical literature. VIII. How to use clinic al practic e
guidelines. A. Are the recomm endations valid? The Evi
dence-Based Medicine Working Group. JAMA 1995;
274:570-4 .

5 Wilson MC, Hayward RS, Tunis SR, et al. Users' guides
to the medical literature. VIII. How to use clinical practice
guidelines. B. What are the recomm endations and will
they help you in caring for your patients? The Evidence
Based Medicin e Working Group . JAM A 1995;274:1630
2.
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BOEKEN AGENDA

Borstvoeding

NVJG. Standaarden Borstvoeding. Houten : Bohn Stafleu
Van Loghum, 1997; 118 pagina 's, prijs NLG 29,50.
ISBN 90-313-24 30-2.

De Nederlandse Vereniging Jeugd Gezond
heidszorg (NVJG) heeft het initiatiefgenomen
tot het samenstellen van het boekje 'S tandaar
den borstvoeding' in verband met de afnemend
aantal moeders dat kiest voor het geven van
borstvoeding c.q. het minder lang geven van
borstvoeding. Daarnaast beoogt men het ge
brek aan uniformiteit in de advisering door
hulpverleners aan ouders die hebben gekozen
voor borstvoeding tegen te gaan.

Na voorwoord en inleiding vormen eenen
dertig standaarden de kern van het boekje. De
standaarden zijn een soort stellingen, uitgangs
punten, die min of meer chronologisch geor
dend zijn. Op systematische wijze worden be
schreve n: titel van de standaard, omschrijving
van de standaard, toelichting, voorlichting of
advies en literatuurverwijzing. Tot slot een
aantal bijlagen waarin onder meer de ' WHO
gedragscode ten aanzien van borstvoeding ' en
'U itvoering van de zorg met betrekking tot
borstvoeding' . De uitgangspunten voor de
standaarden zijn: aile vrouwen kunnen borst
voeding geven, het gaat om gezonde zuigelin
gen, en de onderbouwing is op grond van we
tenschappelijk onderzoek of goede ervaringen
van hulpverleners, waartegen geen medische
contra-indicaties zijn aangetoond.

De besproken onderwerpen beslaan eigen
lijk aile praktische problemen waarmee de
hulpverleners met betrekking tot borstvoeding
geconfronteerd zouden kunnen worden. Bij het
doornemen van de standaarden krijgje het ge
voel dat de borstvoeding altijd zou mocten en
zou moeten slagen. Dit is in de praktijk zeker
niet haalbaar, althans niet volgens mijn erva
ring. Verder worden bij een aantal adviezen wei
een erg grote motivatie en veel doorzettings
vermoge n van de zogende vrouw vereist. Ge
lukkig wordt in het hoofdstukje 'Uitvoering
van de zorg met betrekking tot borstvoed ing '
een en ander wat gerelativeerd.

Het NVJG heeft een overzichtelijk, handzaam
en praktisch boekje samengesteld. Het boekje
kan de diverse hulpverleners die te maken kun
nen krijgen met zwangere en zogende vrou
wen, helpen uniforme adviezen te geven met
betrekking tot borstvoeding. Voor aile huisart
sen - en niet aileen huisartsen die de praktische
verloskunde bedrijven - is het aan te bevelen.

Jan Henk Oldenziel
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Aankondigingen

Klinischc neu rop sychol ogie
Deelma n BG, Eling PATM, De Haan EHF, Jenncke ns

Schinkel A, Van Zomeren AH. Amsterdam: Boom,
1997; 468 bladzijdcn, prijs NLG 73,50.

Deviant
Tijdschrift tussen psychiatric en maatschappij . Kwartaal

blad dat zich richt op de vem ieuwing en
democratisering van de geestelijke gezondheidszorg.
Jaarabonnemcnt NLG 39,- . Appe l/Deviant , Postbus
95269, 1090 HG Amster dam; tel. 020 6655801,
fax 020 6929696 .

Het pedi atrisch formularium
Van den Bosch WJHM, Buller HA, Van der Does E, et al .,

redact ie. Rotterdam : Erasmus Publishing, 1998;
2e editie; 455 pagina's, prijs NLG 27,50.
ISBN 90-5235-1 13-9.

Pr eventiegids
Een praktis ch overzicht van prevent ieprogramm a's voor

huisartsen , verloskundigen en medewerkers van de
jeugdgezondheid szorg. Schaapveld K, Hirasing RA.
Assen: Van Gorcum , 1997. 2e herziene druk ; viii + 216
bladzijden, prij s NLG 40,-. ISBN 90-232-3288-7.

Vade mecum opvan g 98/99
Wienes P, samenstelling. Utrecht: Nederlands Instituut

voor Zorg en Welzij n / NIZW (Postbus 19152, 3501
DD Utrecht, tel. 030 2306607, fax 030 2306491; e-mail
Bestel@nizw.nl.). Prijs NLG 35,- , bestelnumm er E
11844.
Landelijke verwijsgids met praktische informatie over
voorzieningen in de algemene crisisopvang,
vrouwenopvang, evangelische opvang, thuislozenzorg,
sociale pensions en begcleid wonen.

BERICHT

Call for international posters

The American Academy of Family Physicians
is currently accepting applications for the 1998
AAFP Scientific Assembly International
Poster Presentations. Applicat ions should be
received by the AAFP no later than June 15,
1998. Applications will be reviewed by a panel
of peers for approva l. Registration fees to the
Scientific Assembly will be waived for up to
two principal authors of each approved poster.
For application forms and additional informa
tion, please contact:
Karen M. DiVita,
Manager of International Activities;
telephone 001.800.2742237, ext. 5207;
e-mail kdivita@aafp .org.

Mededelingen voor de Agenda in de nummers 7
en 8 (j uni en juli) moeten op uiterlijk 21 mei in
het bezit zij n va n het redaetieseeretariaat.

Communica t ion in health care
10-12j uni.
Inlichtingen: dr. P.F.M. Verhaak, Nivel , Postbus
1568, 3500 BN Utrecht; tel. (030) 272.9700, fax
(030) 272 .9729 ; e--mai l p.verhaak@nivel.nl.
15th Wonca world conference on family
medicine
Dublin, 13-18 juni 1998.
Inlichtingen: The Irish College of Genera l
Practitioners, Corrigan House, Ferria n Stree t,
Dub lin 2, Ireland; tel. (00353) 1676.3705; fax
(00353) 1676.5850 .
Philosophy of and philosophy in health care
education
Marburg, Duitsland, 20-22 augustus.
12e Jaa rlijkse conferentie van de European Socie ty
for Philosophy of Medicine and Health Care.
Inlichtin gen: prof.dr. H. ten Have, Vakgroep
Ethiek, Filosofie en Geschiedenis van de
Genee skunde, Katholieke Universi teit Nijmegen,
Postbus 910 1, 6500 HB Nijmegen;
fax (024) 354.0254 .
16e Referatendag van de Vlaamse
Huisartsenresearch
Gent. 19 september.
Inlichtingen: Wetenschappclijke Vereniging van
Vlaamse Huisart sen, tel. 0032 -3 28 11616,
fax 0032 3 2 185184 .
• 50th Annual America n Academy of Family
Ph ysicians Scient ific Assembly
San Fransisco, 16-20 september
Inlicht ingen: Karen M. DiVita,
tel. 00 1.800.2742237, tst. 5207;
e-mail kdivita@aafp.org.
Anticoncept ie in Neder land anno 1998
Ede, 24 september.
Symposium Stich ting Anticon ceptie Neder land,
tel. 0543-530927; fax 0543-532 186;
e-mai l stanned@knmg.nl.
System atic reviews: evidence for action
Baltimore. MD, USA. 22-26oktober.
6th Internationa l Coc hrane Colloquium.
Inlichtingen : Courtesy Associates, Washington DC,
VS; tel. 001-202.973.8685 ; fax 00 1-202.331 ,01 11;
e-mail kgillesp@CourtesyAssoc .com ;
website http ://www.cochrane.org.
• Psychosociale factoren en ziekteprog ress ie bij
kanker en aids
Rotterdam, 23 oktober
Symposium Helen Dowling Instituut voor
Biopsycho sociale Geneesk unde. Inlichtingen bij
het secretariaat ; tel. 0 I 024 11010, fax 010
2411000; e-mail hdi@hdi.nl.
Kiezen en delen ?! Differentiatie en specialisa tie
in de hui sartsgen eespraktijk
Maastricht, MECC, 27 november.
NHG-congres. Inlicht ingen: NHG -burea u,
tel. 030-288 1700.

• betekent: ccrste vermelding .
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