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journa al

LUTS: de vraag achter 
de vraag

Mannen met mictieklachten bezoeken 

de huisarts vaak naar aanleiding van 

berichten over LUTS (Lower Urinary 

Tract Symptoms) in de lekenpers. 

Op de achtergrond speelt meestal de 

angst voor prostaatkanker. Een andere 

reden om de huisarts te consulteren 

is een toegenomen mictiedrang bij al 

langer bestaande LUTS-klachten.

Lammers et al. deden een semi-ge-

structureerd interview met 18 man-

nen die voor de eerste keer de huisarts 

bezochten vanwege LUTS-klachten. De 

leeftijd van de mannen varieerde van 52 

tot 80 jaar. Vragen die gesteld werden 

gingen over de aanleiding van het con-

sult, redenen waarom het consult niet 

eerder had plaatsgevonden, de invloed 

van de partner, peers en de media op de 

beslissing om de huisarts te bezoeken 

en verwachtingen over de oorzaak en 

de behandeling van de klachten.

Meestal lag een onderliggend ver-

zoek om prostaatkanker uit te sluiten 

aan de basis van het consult, vaak 

opgeroepen door een recent geval van 

prostaatkanker in de naaste omgeving. 

De mannen gaven minder vaak aan 

dat ze vanwege informatie uit de le-

kenpers een afspraak hadden gemaakt. 

Toename in de frequentie van de mic-

tiedrang, vaak met ook een toename 

van het aantal nachtelijke micties, 

waren de hinderlijkste klachten en een 

belangrijke reden om doktersadvies te 

vragen. Bijna alle patiënten hadden een 

zeer beperkte kennis van de oorzaak 

van de klachten en behandelmogelijk-

heden. Vaak brachten ze de klachten 

in verband met prostaatkanker en de 

meeste mannen wilden verder onder-

zoek inclusief PSA, ondanks uitgebreide 

informatie van de huisarts over de pro’s 

en contra’s van verder onderzoek. 

Oudere mannen nemen mictie-

klachten vaak voor lief en brengen deze 

in verband met het ouder worden. Pas 

als ze in de naaste omgeving gecon-

fronteerd worden met prostaatkanker 

of de klachten dermate hinderlijk wor-

den en het functioneren beïnvloeden, 

maken ze een afspraak met de huisarts. 

Meestal is dus de vraag achter de vraag 

behoefte aan geruststelling. Helaas 

heeft vroegdiagnostiek van prostaat-

kanker nog geen invloed op de prognose 

van deze aandoening. Deze boodschap 

lijkt bij deze 18 mannen nog niet hele-

maal te zijn overgekomen. Angst blijft 

een slechte raadgever. ▪
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Genomineerden  
Heert Dokterprijs 2015

Elk jaar wordt op het NHG-congres de 

Heert Dokterprijs uitgereikt voor het 

beste onderzoeksartikel dat in het 

voorgaande jaar in Huisarts en Weten-

schap heeft gestaan. De jury bestaat uit 

Patrick Bindels (voorzitter), Jacobijn 

Gussekloo en Marijke Labots. Tijdens 

het NHG-congres op vrijdag 13 novem-

ber 2015 in Den Haag maakt de voor-

zitter de winnaar bekend.

Genomineerd zijn dit jaar:

 ▪ Van Dongen TMA, Van der Heijden 

GJMG, Venekamp RP, Rovers MM, 

Schilder AGM. Acuut loopoor bij 

kinderen met trommelvliesbuisjes. 

Huisarts Wet 2014;57(10):520-3.

 ▪ Geersing G-J, Zuithoff P, Kearon C, 

Anderson D, Ten Cate-Hoek A, Elf 

J, Bates S, Hoes A, Kraaijenhagen 

R, Oudega R, Schutgens R, Stevens 

S, Woller S, Wells Ph, Moons K. 

Uitsluiten van DVT met een kli-

nische beslisregel. Huisarts Wet 

2014;57(12):626-8. 

 ▪ Ruijs CDM, Kerkhof AJFM, Van der 

Wal G, Onwuteaka-Philipsen BD. 

Ondraaglijk lijden van terminale 

kankerpatiënten. Huisarts Wet 

2015;58(5):238-41. ▪
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Genomineerden 
Casuïstiekprijs 2015

Op het NHG-congres wordt ook de winnaar van de Casu-

istiekprijs bekendgemaakt. Dit is de prijs voor de beste 

klinische les in Huisarts en Wetenschap van het afgelopen 

jaar. 

De jury, die bestaat uit Just Eekhof (voorzitter), Janny 

Dekker en Christine van der Pol, heeft de volgende klini-

sche lessen genomineerd:

 ▪ Gootjes JRM. Chikungunya: uitbraak in de Caraïben. 

Huisarts Wet 2014;57(12):654-7.

 ▪ Boukes FS, Wiersma T, Elte JWF. Hypothyreoïdie na 

stoppen met roken. Huisarts Wet 2015;58(7):386-8.

 ▪ Rietdijk D, Hart HE. Diabetes mellitus type 2 bij kin-

deren met obesitas. Huisarts Wet 2015;58(8):438-41. ▪


