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Autonomie en zorgzaamheid 
bij diabeteszorg 

Gaat diabeteszorg de spits afbijten bij strak gestructureerde sur
veillances door de huisarts? De nieuwe NHG-standaard (p. 68) 
spreekt over 'een sluitend registratie- en afspraaksysteem' voor 
diabeteszorg. Een oproepsysteem voor controles zou verstrekken
der zijn. Om de discussie aan te scherpen, gingen de huisartsen 
Meijman en Reenders daarover in debat tijdens het NHG-congres in 
Maastricht. Passages uit hun bijdragen laten zien waar autonomie 
van de patient en zorgzaamheid van de huisarts elkaar kruisen. 

Scepsis 
'Een verstrekkende en arbeidsin
tensieve maatregel als een slui
tend oproepsysteem voor con
troles is niet gebaseerd op we
tenschappelijke gegevens die de 
effectiviteit en uitvoerbaarheid 
overtuigend aantonen. We pra
ten dus over opvattingen. Daar
bij baseer ik me op drie uit
gangspunten: 
• Het primaat van de klacht van 

de patient. Bovenal legitime
ren klacht en hulpvraag het 
doen en laten van huisartsen. 

• Zeker als de hulpvraag ont
breekt, verlangt doen sterkere 
argumenten dan laten. 

• De individuele patient is bij de 
dokter niet ondergeschikt aan 
de groep. De patient komt pri
mair voor zichzelf en niet om 
de volksgezondheid te dienen. 

Vanzelfsprekend staat herhaalde 
en op de patient afgestemde 
voorlichting voorop, onder meer 
over de risico's van diabetes, het 
belang van zelfzorg en de nood
zaak van controles. Oat is wat 
anders dan de energie steken in 
een betuttelend oproepsysteem, 
dat vooral de toch al trouwe zie
len zal bereiken. Niet-compliant 
gedrag van diabeten ligt te com
plex om beteugeld te kunnen 
worden door politionele acties 
van de dokter. 
In de praktijk zijn drie vragen 
van belang: 

Acne en voeding 

Vet eten, varkensvlees en chocolade 
lokken acne uit. 'Fabels', oordeelt 
menig arts, 'maar kijk dan!', sput
tert de patient als een verongelijkte 
Gallileo Gallilei tegen. Ervarings
deskundigheid botst vaak met het 
professioneel oordeel, wanneer het 
gaat om het verband tussen voeding 
en ziekten. Wetenschappelijk onder
zoek zou dan toch uitkomst moeten 
bieden. Een gedegen literatuuron
derzoek naar de relatie tussen voe
ding en acne stelt echter voor- noch 
tegenstanders van dieetvoorschrif
ten in het gelijk. 1 Maar voor stellig-

• Hoe groot zijn voor de indivi
duele patient de voordelen 
van periodieke controles door 
de huisarts en niet door zich
zelf? 

• Zijn er leeftijdsgrenzen voor 
de controles? 

• Hoe staat het met de prece
dentwerking van gestructu
reerde huisartsencontroles op 
andere aandoeningen en ge
zondheidsbedreigend gedrag 
van patienten?' 

(FJM) 

Enthousiasme 
'Mijn uitgangspunt is: diabetes 
is een chronische ziekte die 
ernstige invaliditeit kan geven: 
verhoogde kans op overlijden, 
sterk verhoogde kans op 
hart-vaatziekten, blindheid, am
putatie en terminale nierinsuffi
cientie. De huisarts kan probe
ren de kwaliteit van leven van de 
diabeten in zijn praktijk te opti
maliseren, maar dat kan aileen 
als dokter en patient het eens 
zijn over het te voeren beleid. 
Het is evident - en de in septem
ber 1998 gepubliceerde UKPD 
Study (zie pp. 47-8) heeft dat 
nog eens bevestigd - dat de in
validerende complicaties van 
diabetes zijn uit te stellen en te 
verminderen door secundaire 
preventie. 

Vervolg op pag. 46. 

heid in de uitspraken van artsen is 
zeker geen plaats. Het ontkennen 
van de invloed van aile voeding op 
(de ernst van) acne blijkt louter te 
berusten op een klinisch experiment 
met aileen chocolade bij 65 perso
nen met lichte acne in 1969. Dat on
derzoek blijkt op vele punten aan
vechtbaar. En sindsdien draait de 
zon nog steeds rond de aarde, of an
dersom. (F 1M) 

Van Westrenen R, Tjong YW, Van 
Everdingen 11E. Over acne en voe
ding: een historische beschouwing. 
Ned Tijdschr Derm Venereol 1998;8: 
281-4. 
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De berichten, commentaren en reac
ties in de rubriek Journaal richten 
zich op de wetenschappelijke en in
houdelijke kanten van de huisartsge
neeskunde. Bijdragen van lezers zijn 
welkom. De bijdragen in deze afleve
ring zijn van Sander Flikweert, Peter 
Lucassen, Klaas Reenders en Frans 
J. Meijman (red). 

Mannen praten er niet over! 

Een lofwaardig initiatief: de RVU 
educatieve omroep zendt een televi
sieserie uit met als onderwerp: man
nen en gezondheid. Gelijktijdig ver
schijnt een boek over hetzelfde on
derwerp. Er komen acht ziekten aan 
bod, die aileen of in verhoogde 
mate bij mannen voorkomen: pros
taatproblemen, impotentie, zaad
balkanker, hartinfarct, depressie, al
coholmisbruik, darmaandoeningen 
en seksueel overdraagbare aandoe
ningen. De serie wordt gevuld met 
(ex-)patienten die openhartig over 
hun lijdensweg praten en deskundi
gen die adequaat commentaar en 
advies geven. 
Een prima initiatief, ware het niet 
dat de RVU educatieve omroep nog 
andere doelstellingen heeft, zoals 
blijkt uit de titel van boekje en tele
visieserie: 'Waarover praat-ie nietT 
Enkele citaten uit de folder: 'Want 
mannen kunnen prima voor zichzelf 
zorgen als het gaat om geld, macht 
en presteren. Maar als het over het 
eigen lichaam, de geest en het ge
voel gaat, dan zijn mannen snel uit
gepraat. Daar heb j e het als man niet 
over! Niet met mannen onder e1-
kaar, niet met je partner, en ook niet 
met de dokter ... ' 'Veel ziektes/aan
doeningen zouden minder drasti
sche gevolgen hebben, wellicht 
minder levensbedreigend zijn, als 
mannen alerter willen zijn. Minder 
stoer en sterk of macho. Eerder hun 
pijntjes, kwalen en gevoelens zou
den bespreken. Sneller een dokter 
zouden raadplegen.' 
En ik maar denken dat mannen 
kleinzerig zijn. Vrouwe Borst, ver
bied deze consumptieverhogende 
activiteiten! We hebben het al druk 
genoeg! (PL) 

Geld stinkt niet (meer) 

Onderzoekers gebruiken huisartsen 
al jaren als waterdragers: huisartsen 
selecteren patienten en registreren 
eventuee1 hun ziektebeloop. Zolang 
de waterdragers er warm voor 10-
pen, zijn de (praktische) problemen 
nog te overzien. De beoogde repre
sentativiteit van de ingesloten 
patienten komt echter in gevaar als 
te veel huisartsen weigeren en de 
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bereidwilligen vooral de zwaardere 
gevallen blijken in te sluiten. We
tenschappelijk engagement legt het 
m,l eenmaal regelmatig af tegen de 
weerbarstigheid van de dagelijkse 
praktijk. Er zijn andere prikkels no
dig. Wat de farmaceutische indus
trie allang toepast, mag nu ook in de 
academische gremia besproken wor
den. In een editorial (BM] 
1998;317: 1168-9) staat het klip en 
klaar: 'Targeted financial incentives 
may represent an effective approach 
where other means of involving ge
neral practitioners in research fail'. 
Gaat de LHV de onderhandelingen 
openen? (FJM) 

Hartfalen en beweging 

Van oudsher krijgen patienten met 
hartfalen het advies om rustig aan te 
doen en om inspanning te vermij
den. Robert Wielenga he eft een trai
ningsprogramma van drie maanden 
onderzocht waarin patienten zich 
juist wellichame1ijk moesten in
spannen.' De patienten volgden drie 
keer per week een duurtraining van 
een uur, bestaande uit activiteiten 
als lopen, fietsen of oefeningen met 
een bal. Het niveau van de training 
was niet al te hoog en vooral afge
stemd op activiteiten uit de dagelijk
se praktijk. Vit het onderzoek is ge
bleken dat de fysieke training 1eidde 
tot een sterke verbetering van de in
spanningen die patienten konden le
veren en een sterke verbetering in 
de kwaliteit van het leven. Blijkbaar 
heeft het advies 'rust' een vicieuze 
cirkel tot gevolg, die de conditie van 
de patienten eerder verslechtert dan 
verbetert. (F JM) 

Wielenga RP. Physical training in 
chronic heart failure [Dissertatie]. 
Utrecht: Universiteit Utrecht, 1998. 

Contactlensvloeistoffen en 
mondspoelmiddelen 

'Contactlensdragers lopen groot ri
sica op hoomvliesontsteking, omdat 
reinigingsvloeistoffen niet goed ge
noeg werken. Weliswaar doden de 
vloeistoffen de bacterien, maar er 
blijven resten achter die opnieuw 
kunnen uitgroeien. Hetzelfde geldt 
voor mondspoelmiddelen, ook deze 
lukt het niet aile schadelijke tand
plak te verwijderen'. Dit zegt bio
chemicus Andrew Landa.' Hij on
derzocht de werking van verschil
lende vloeistoffen op schadelijke 
biofilms (vastgeplakte 'koek' van 
verschillende bacterien). Volgens 
Landa moet bij de productie van rei
nigingsvloeistoffen de nadruk lig
gen op het verwijderen in plaats van 
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Vervolg diabeteszorg 
Dit houdt in: streven naar nor
moglykemie en zo laag mogelijk 
cardiovasculair risicoprofiel. 
Maar ook jaarlijks onderzoek op 
diabetische retino-, neuro- en 
nefropathie bij diabeten die nog 
geen klachten hebben, zodat 
door tijdige interventie (bijvoor
beeld laseren van retina) compli
caties kunnen worden voorko
men. Deze secundaire preventie 
vereist geregeld meten van aller
lei parameters bij diabeten die 
meestal nog geen klachten heb
ben. 
Uit onderzoek in huisartspraktij
ken blijkt dat van dat meten wei
nig terecht komt. Dokters keken 
nauwelijks naar de voeten(neu
ropathie) of verwezen onvol
doende naar de oogarts. Aileen 
een sluitend oproepsysteem kan 
hierin verbetering brengen. 
Versterken van de mondigheid 
en autonomie van de patient 
door de arts is prima, maar uit 
onderzoek blijkt dat het daar nu 
juist aan schort bij de type-2-pa
tienten. Het is geen probleem als 
de goed ge'informeerde patient 
zich willens en wetens niet aan 

het doden van bacterien. Zo is 
mondwater eigenlijk niet nodig als 
de tanden maar grondig worden ge
poetst. De onderzochte alles-in-een 
contactlensvloeistoffen blijken vrij
wei geen bacterien te verwijderen. 
Ook deze zijn aileen gericht op het 
doden van de micro-organismen. De 
biofilmrestanten zijn met de vingers 
eenvoudig weg te wrijven, maar 
slechts weinig contactlensdragers 
doen dat. Landa zocht naar een 
oplossing en voegde een geringe 
hoevee1heid zepen toe aan de con
tactlensvloeistoffen. Op die manier 
liet de dode bacterie1aag los terwij I 
er geen zeepresten achter bleven op 
de contactlens. (FJM) 

Landa A. Detergent stimulated detach
ment of microbial biofilms. Applicati
on to dental enamel and contact lens 
surfaces [Dissertatie]. Groningen: 
Rijksuniversiteit Groningen, 1998. 

Zijn aile huisartsen 
verloskundige hulpverleners? 

In juni 1998 is het boekje 'Bloedon
derzoek in de zwangerschap: 
zwangerschapsimmunisatie, Hepati
tis B en Lues' rondgestuurd.' Het 
geeft een heldere samenvatting van 
de betreffende wijzigingen per I juli 
1998. Jammer genoeg is niet te ach
terhalen ofhuisartsen bij het opstel-

de afspraken houdt. Maar het is 
wei een probleem als de meer
derheid van type-2-patienten
onvoldoende ge'informeerd over 
de risico's die zij lopen - niet die 
interventie krijgt die nodig zou 
zijn. 
Deze interventie kan betekenen: 
het aanbieden van ongevraagd 
medisch onderzoek, maar dat 
doet de arts omdat hij ook tot 
taak heeft de patient voor het 
ontstaan van een ziekte te 
behoeden (handelingen vallend 
onder de behandelingsovereen
komst, KNMG 1998). Een slui
tend registratie- en afspraaksys
teem, waarbij per patient kan 
worden nagegaan of aile proto
collair vastgelegde metingen zijn 
verricht, is heel goed te realise
ren en in onze huisartspraktijk 
sinds de laatste jaren ingevoerd. 
Dat kost de huisarts gemiddeld 
een uur per diabeet per jaar, 
waarbij een assistente het regis
tratie- en oproepsysteem be
waakt. 
Motivatie van de dokters en or
ganisatie van de zorg zijn be
langrijke voorwaarden voor een 
goede diabeteszorg: (KR) 

len van de tekst zijn betrokken, 
maar de NHG-Standaarden 'Zwan
gerschap en kraambed' en 'Mis
kraam' zijn in ieder geval niet ge
raadpleegd. 
Waar zitten de problemen? 
De NHG-Standaard Zwangerschap 
en kraambed vermeldt in noot 9 de 
richtlijn om maar eenmaal een 
bloedgroepbepaling te laten verrich
ten. Is de bloedgroep bekend dan is 
opnieuw bepalen niet zinvol. In het 
boekje van de Inspectie/Zieken
fondsraad staat dat elke keer weer 
een bloedgroepbepaling dient te 
worden verricht, ook als deze al be
kend is. Deze richtlijn is zonder eni
ge onderbouwing opgenomen; mijn 
indruk is dat het (zinloos) herhalen 
van een bloedgroepbepaling geba
seerd is op wat gebruikelijk is.Wel
ke richtlijn dient te veranderen? 
Betreffende het tijdstip van de even
tue1e bloedgroepbepaling is in de 
NHG-Standaard Zwangerschap en 
kraambed terecht rekening gehou
den met de mogeJijkheid van een 
miskraam: bij een miskraam > I 0 
weken graviditeit zal de resusfactor 
bekend moeten zijn in verb and met 
de tijdige toediening van anti-D
immunoglobuline. Het boekje van 
de Inspectie en de bijbehorende 
patientenfolder (via de Provinciale 
Entadministraties verspreid) geven 
als geschikt tijdstip voor laborato-

riumonderzoek rond 12 weken aan. 
Beide documenten lijken er hierbij 
van uit te gaan dat een en ander 
vooral door verloskundig actieve 
huisartsen en verloskundigen wordt 
uitgevoerd. 
Richtlijnen voor het bepalen van ir
regulaire erytrocyten-antistoffen 
ontbreken nu nog in de NHG-stan
daard; dit is een aandachtspunt voor 
de eerstvolgende actualisering. 
Ais niet verloskundig actieve huis
artsen ook meedoen aan het eerste 
screenende bloedonderzoek, zoals 
de standaard adviseert, zal ook de 
folder met voorlichting door deze 
huisartsen aan zwangeren kunnen 
worden meegegeven. 
De NHG-standaard adviseert de 
screening op lues wei te doen, maar 
zet vraagtekens bij het nut daarvan. 
In het boekje van de Inspectie/Zie
kenfondsraad staat letterlijk dat ie
dere zwangere gescreend moet wor
den. Er zijn 13 gevallen van cong
enitale lues aangegeven in de perio
de 1991-1997. Toch kunjeje afvra
gen of deze gevallen niet via anam
nese zouden zijn opgespoord. En 
waarom dan niet eenzelfde redene
ring voor HIV, gezien de verbeterde 
behandelingsmogelijkheden? 
Voor huisartsen is van belang te we
ten dat het anti-D-immunoglobuline 
gewoon per recept via de apotheek 
geleverd kan worden. Apothekers 
kunnen de rekening weer met de 
Provinciale Entadministratie veref
fenen. 

Tot slot: waarom zijn huisartsen 
'weggeschreven' uit de begeleiding 
van de vroege zwangerschap? Huis
artsen let op uw zaak! (SF) 

Bloedonderzoek in de zwangerschap: 
zwangerschapirnrnunisatie, Hepatitis 
B en Lues. Gezamenlijke uitgave van 
de Inspectie voor de Gezondheidszorg 
en de Ziekenfondsraad, juni 1998. 
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