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zol 19,14 NLG en itraconazol 23,50 NLG

(Farmacotherapeutisch Kompas 2000-

2001).

De conclusie van deze review sluit aan bij

het advies van de NHG-standaard Fluor

Vaginalis om bij een eerste infectie te

behandelen met vaginaal clotrimazol of

miconazol. In overleg met de vrouw heeft

de huisarts een goed alternatief in de

vorm van een korte orale behandeling

met fluconazol of itraconazol.

Ongeacht de soort behandeling blijft er

een groep van ongeveer 20% vrouwen die

geen baat heeft bij de behandeling. Deze

groep is onder te verdelen in vrouwen

mèt klachten zonder aanwezigheid van

Candida, mèt klachten èn aanwezigheid

van Candida, en zonder klachten met aan-

wezigheid van Candida. Uit de review

wordt niet duidelijk waardoor dit veroor-

zaakt wordt. Het zou kunnen dat bij deze

vrouwen de vaginitis een andere oorzaak

heeft, alhoewel in de meeste onderzoe-

ken vrouwen met gelijktijdig andere

infecties als Chlamydia en Trichomonas uit-

gesloten werden. Men kan denken aan

andere factoren zoals chemische irritatie

(parfum, zeep) of mechanische prikkeling

(tampons, coïtus). Ook kunnen andere

Candida-species een rol spelen, zoals de

non-albicans-soorten Candida glabrata en

Candida krusei, die mogelijk minder gevoe-

lig zijn.

Het is van belang dat de huisarts zich

realiseert dat bij één op de vijf vrouwen

de behandeling van de vaginale Candida-

infectie de klachten niet wegneemt, en

dat zorgvuldige anamnese en onderzoek

nodig zijn om erachter te komen, door

welke factoren dit bepaald wordt.

Vera Kampschöer

Boeken

Het medisch jaar 2000

Van Es JC, Keeman JN, De Leeuw PW, Verstraete M,

redactie. Het medisch jaar 2000. Houten/Diegem,

Bohn Stafleu Van Loghum, 2000; 229 bladzijden,

NLG 125,-. ISBN 90-313-34081.

Vijfentwintig jaar lang bood de jaarlijkse

uitgave Het Medisch Jaar steeds binnen

enkele jaren een min of meer compleet

beeld van de geneeskundige ontwikkelin-

gen van de tijd. De redactie nodigde daar,

goed gespreid vanuit de verschillende

specialismen, auteurs voor uit. Doel-

stelling daarbij was informatie vanuit de

verschillende deelgebieden van de ge-

neeskunde te verschaffen aan de beoefe-

naren van de andere deelgebieden ten

behoeve van de samenhang in de genees-

kundige praktijk.

Dit jaar koos de redactie een andere for-

mule om haar oorspronkelijke doelstel-

ling te bereiken. Zij selecteerde vanuit de

Nederlandstalige literatuur zeven actuele

thema’s, waarover vragen aan deskundi-

gen van uiteenlopende disciplines wer-

den voorgelegd. Aldus ontstond een aan-

tal rondom een thema gegroepeerde arti-

kelen die deze thema’s, soms op verras-

sende wijze, nader uitdiepen.

De behandelde thema’s zijn: screening op

borstkanker, chronische vermoeidheid,

anorexia en boulimia nervosa, insulinere-

sistentie en diabetes mellitus type 2,

erfelijkheidsadvisering bij infertiliteit,

infectieziekten bij ouderen en depressie

na myocardinfarct. Steeds wordt getracht

de wetenschappelijke ontwikkelingen te

vertalen naar de praktijk, waar nodig ethi-

sche aspecten toe te lichten, de rol van

de generalist/huisarts te formuleren en

ook weer kritisch te kijken naar uitgangs-

punten en vooronderstellingen. De

patiënt komt helaas slechts eenmaal aan

het woord, terwijl de thematiek zich er

toch op meer plaatsen toe leent het

patiëntenperspectief te belichten. Daar-

entegen geeft de cultuurfilosofische be-

nadering van een thema als het chro-

nisch-vermoeidheidssyndroom weer een

heel verrassend en herkenbaar perspec-

tief aan een patiëntprobleem, waarop de

geneeskunde vanuit haar gebruikelijke

eenzijdige werkwijze geen antwoord

heeft. ‘Gaat het om oorzaken (verklarende

reducties) of om uitingen (biopsychoso-

ciale verschijningsvormen) van ziekte?’

zoals de verzekeringsarts Simon Knepper

zich in zijn verhelderende bijdrage over

ditzelfde thema afvraagt. 

Zo relativeert de internist/geriater Fiolet

het belang van epidemiologie, diagnos-

tiek en risicofactoren van infectieziekten

bij ouderen met het geriatrisch adagium

dat het uiteindelijk de bedoeling is leven

aan de jaren toe te voegen en niet

andersom, terwijl zijn collega Peeter-

mans, internist/infectiearts, heel prak-

tisch en concreet en voorzien van heldere

illustraties aanbevelingen geeft voor

behandeling met antibiotica.

De nieuwe opzet van het boek mag

geslaagd genoemd worden. De gekozen

onderwerpen beslaan een breed terrein

van de geneeskunde en zijn veelal onder-

werp van verandering van inzichten en

discussie. De geformuleerde vragen slui-

ten zeer wel aan bij de actualiteit en gaan

controverses niet uit de weg. Zij sturen de

antwoorden ook zodanig dat per thema

een levendig en ‘breed’ beeld ontstaat

van wat er op dit moment leeft. Ik kan mij

zo voorstellen dat hiermee de doelstellin-

gen beter dan voorheen worden gehaald.

Joke Schultes-van de Pol

Prenatale screening

Gezondheidsraad. Prenatale screening. Downsyn-

droom, neuraalbuisdefecten, routine-echoscopie. Den

Haag: Gezondheidsraad, 2001; publicatienummer
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Op verzoek van de Minister van VWS

heeft de Gezondheidsraad aanbevelingen

geformuleerd over prenatale screening

op Downsyndroom en neuralebuisdefec-

ten, en over routine-echoscopie. Dit op

basis van uitgebreide literatuurstudie en
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doelmatigheidsonderzoek. Naast me-

disch-technische aspecten zijn ook juridi-

sche, psychologische en ethische aspec-

ten geïnventariseerd.

Down

De leeftijdsscreening op Downsyndroom

(vlokkentest of vruchtwaterpunctie vanaf

36 jaar) zou moeten worden vervangen

door screening (aanbod aan alle zwange-

ren) op basis van kansbepaling. Hierbij

wordt de tripeltest (bepaling van de

concentraties alfafoetoproteïne, humaan

choriongonadotrofine en ongeconju-

geerd oestriol in het serum van de zwan-

gere vanaf een zwangerschapsduur van 14

weken) als meest beproefde en organisa-

torisch minst ambitieuze benadering

gezien. Bij volledige deelname zou 67%

van de ongeborenen met Downsyndroom

kunnen worden opgespoord, tegen 44%

bij de ‘36+-screening’. Het jaarlijks aantal

invasieve procedures (vlokkentest of

vruchtwaterpunctie) zou afnemen van

28.764 tot 19.540, evenzo het aantal iatro-

gene miskramen ten gevolge van deze

ingrepen (1%). Dit alles bij een afkappunt

van een berekende kans op Down-

syndroom van 1:250. Aan vrouwen vanaf

36 jaar, die – na counseling – zonder

voorafgaande kansbepalende test een

vlokkentest of vruchtwaterpunctie willen,

zou hiertoe de mogelijkheid moeten wor-

den geboden.

Neuralebuisdefecten

Screening op neuralebuisdefecten zou

eveneens met de tripeltest kunnen

plaatsvinden en aan alle zwangeren moe-

ten worden aangeboden. De marker is

hier het AFP; de test moet dan wel vanaf

de 15e week worden afgenomen. Als

afkappunt is gekozen voor 2,5 maal de

mediaan voor de desbetreffende zwan-

gerschapsduur. Dan zou 90% van de foe-

tussen met anencephalie en 80% van de

foetussen met spina bifida worden opge-

spoord bij 3% fout-positieve uitslagen.

Vervolgonderzoek bij aldus gevonden ver-

hoogde kans bestaat uit echoscopisch

onderzoek en soms vruchtwaterpunctie.

Hoewel voor de opsporing van neurale-

buisdefecten volgens de commissie

echoscreening tussen de 18e en 21e week

een mogelijk betere test oplevert dan de

MSAFP-bepaling, wordt vooralsnog dit

onderzoek niet als screeningsinstrument

geadviseerd, ‘omdat onvoldoende aange-

toond is, dat de balans van voor- en

nadelen voor de betrokkenen gunstig zal

uitvallen’.

Routine-echoscopie

Hoewel voor een positief advies door de

commissie onvoldoende wetenschappe-

lijke argumenten zijn gevonden, vindt

men wel dat er pragmatische overwegin-

gen zijn om te komen tot de volgende

aanbeveling: ‘Een aan alle zwangeren bij

het begin van de verloskundige begelei-

ding aan te bieden termijnecho, mits die

uitsluitend ten doel heeft informatie te

verkrijgen over obstetrisch relevante

aspecten als zwangerschapsduur, meer-

lingzwangerschap enzovoorts’. De com-

missie onderkent het probleem van bijko-

mende bevindingen zoals de Nuchal

Translucency: een verhoogde mate van

onderhuidse vochtophoping in de nekre-

gio van de foetus – tussen 11 en 14 weken

amenorrhoe – gaat gepaard met een ver-

hoogde kans op aanwezigheid van het

Downsyndroom. Zij geeft als aanvullend

advies, te starten met een proefbevol-

kingsonderzoek naar alternatieven voor

de tripeltest, waaronder Nuchal Trans-

lucency-meting.

In een groot deel van de doelgroep zou

een positieve attitude bestaan ten aan-

zien van prenatale screening op

Downsyndroom en neuralebuisdefecten.

Belangrijkste opgegeven reden: behoefte

aan geruststelling. Over de psychische

effecten is nog maar weinig bekend. De

commissie ziet in dat de invoering van

deze kansbepalende screening hoge

eisen stelt aan de kwaliteit van de infor-

matieverstrekking en de counseling. De

benodigde tijd per cliënt wordt geraamd

op 20 minuten.

De materie is uiterst complex. Niet alleen

doordat zich in rap tempo nieuwe weten-

schappelijke inzichten en technische

mogelijkheden presenteren, maar ook

door de ethische aspecten:

– Moet alles wat kan en tot welke prijs?

– Het probleem van de iatrogeen veroor-

zaakte miskramen.

– In hoeverre wordt door invoering van de

genoemde screeningsadviezen de visie

van de maatschappij beïnvloed ten

aanzien van mensen met een – al dan

niet met screening op te sporen – han-

dicap? 

Bij een eventuele invoering van de gege-

ven adviezen moet rekening gehouden

worden met een aanzienlijke druk op de

verloskundige hulpverleners: (minstens)

20 minuten extra counseling per zwange-

re, als je de ingewikkelde materie goed

wilt uitleggen, betekent 210.000 maal 1/3

= 70.000 mensuren per jaar. Implemen-

tatie van de voorstellen van de commis-

sie betekent dat er 35 à 40 extra fulltime

werkende verloskundige hulpverleners

nodig zullen zijn. Het is zeer de vraag, of

dat gerechtvaardigd is in een tijd van

massale tekorten aan huisartsen, verlos-

kundigen en gynaecologen.

De uiteindelijke beslissing aangaande de

adviezen van de commissie ligt, terecht,

bij de politiek, die geacht wordt de visie

van de bevolking te vertegenwoordigen.

C.J. Dekker, huisarts te Urk

Nota Bene

Het bepalen van haar vruchtbare dagen

kan een paar zo in beslag nemen dat ze

vergeten te vrijen.
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