
inspanningen met betrekking tot hart- en

vaatziekten – die zich tot nu toe vooral

concentreren op patiënten vanaf middel-

bare leeftijd – uitbreiden naar tieners en

jongeren.

Mirjam de Kleijn
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Jaarlijks worden in Nederland 27.000

mensen door een CVA getroffen. Bij de

zorg voor CVA-patiënten is een groot aan-

tal hulpverleners van verschillende disci-

plines betrokken, waardoor deze zorg

vaak onvoldoende coördinatie en afstem-

ming toont. ZonMw selecteerde drie

regionale transmurale CVA-zorgexperi-

menten (Delft, Nijmegen en Haarlem) om

na te gaan of ‘zorgketens’ leiden tot kwa-

litatief betere zorg. Als controlegroep

werden drie spiegelregio’s gekozen die

tezamen een gemiddeld beeld geven van

de CVA-zorg in Nederland (Hilversum,

Amsterdam-West en Leiderdorp).

Omdat een internationaal geaccepteerde

definitie van stroke service ontbreekt, heb-

ben allereerst vijf multidisciplinaire

expertpanels twee soorten criteria gefor-

muleerd, namelijk die waaraan een stroke

service minimaal moet voldoen en die

welke wenselijk zijn. Voor elke regio is

vervolgens nagegaan in hoeverre deze

aan de criteria voldoet. Over de validiteit

en de betrouwbaarheid van deze scoring

lijken mij de boeken nog niet gesloten.

Geen van de regio’s voldeed aan alle cri-

teria. Delft scoorde het hoogste; daar

werd alleen aan het criterium ‘opnamega-

rantie’ niet voldaan. De meeste onvol-

doendes in de spiegelregio’s betroffen de

criteria ‘na- en thuiszorg’.

Door een retrospectieve audit werden

aan de hand van 101 CVA-patiënten uit

de zes regio’s eventuele zorgtekorten

opgespoord en gewaardeerd als zorgte-

kort zonder nadelige invloed op de

patiënt, met mogelijk negatieve invloed

en met waarschijnlijk negatieve invloed

op de patiënt. Hoe de selectie van deze

patiënten plaatsvond, wordt niet aange-

geven. Er werden gemiddeld 60 tekorten

per casus gevonden! Met Delft als gunsti-

ge uitzondering werden echter geen ver-

schillen in zorgkwaliteit gevonden tussen

de zes regio’s.

Bij de vergelijking van de regio’s op de

punten opnameduur en verkeerde bedda-

gen, routing, gezondheidsuitkomsten en

kosten werden in de experimentregio’s

411 patiënten ingesloten en in de spie-

gelregio’s 187. Of deze insluiting alle

opgenomen CVA-patiënten gedurende de

onderzoeksperiode geldt, werd mij niet

duidelijk. De gemiddelde opnameduur

blijkt alleen in Delft aanzienlijk korter te

zijn dan in de overige regio’s. Weliswaar

is ook de mortaliteit tijdens de zieken-

huisopname in Delft het laagste, maar na

zes maanden verschillen de regio’s niet in

het sterftecijfer. De gemiddelde kosten

per patiënt van de experimentele regio’s

liggen hoger dan die van de spiegelre-

gio’s. Echter ook hier liggen de kosten

van Delft beduidend lager dan die der

andere. Dat komt vooral door de minder

verkeerde beddagen in Delft. Ook de kwa-

liteit van leven was in Delft significant

beter dan in de spiegelregio’s; in Haarlem

was die significant slechter en in

Nijmegen vergelijkbaar met de spiegelre-

gio’s.

De patiënten waren overal tevreden over

de zorgverlening. De hulpverleners ble-

ken positief te oordelen over de stroke

service. Als punten voor verbetering wor-

den de nazorg en de thuiszorg genoemd.

Conclusie: de Delftse aanpak is kostenef-

fectief. Wil men deze resultaten op juiste

waarde kunnen schatten, dan is meer

informatie over de onderzoeksopzet

nodig dan dit rapport biedt. Kijkt men

nog eens na op welke punten Delft ver-

schilt van de andere experimenten, dan

zijn dit de criteria protocollen in het zie-

kenhuis, informatie-overdracht vanuit het

ziekenhuis, transmuraal/multidisciplinair

dossier en transmuraal overleg. Nu, afge-

zien van trombolyse, een causale thera-

pie voor het herseninfarct niet voorhan-

den is, hebben de beschreven zorgmaat-

regelen des te groter belang voor de

patiënt.

Deze aanbevelingen tot slot zijn goed

doordacht en bieden initiatiefnemers van

transmurale zorgketens een leidraad bij

het maken van plannen. Als huisarts blijft

men met een wat verloren gevoel achter.

De huisarts komt in de beschreven trans-

murale zorgketens nauwelijks voor. Wat is

nu de rol van de huisarts in de nazorg

voor CVA-patiënten? Gelukkig schijnt er

een NHG-Standaard Beroerte in voorbe-

reiding te zijn.

Jan Schuling

Spirometrie voor 
huisartsen

Maurits Demedts, Jean Claude Yernault. COPD en

Astma: van kliniek tot de spirometrie.

Leuven/Apeldoorn: Garant, 2001; 71 pagina’s, 

€ 10,43. ISBN 90-441-1141-8.

Dit boek is een goed initiatief: er is name-

lijk maar weinig literatuur die specifiek

spirometrie voor de huisarts belicht en

dat is spijtig gezien het toenemend

gebruik. De aanwezige literatuur richt

zich op de longarts, waarbij het gehele

scala van longfunctietesten wordt behan-

deld. Voor de huisarts zit de uitdaging

erin om met beperkte middelen (anam-

nese, lichamelijk onderzoek, X-thorax en

spirometrie) het maximale aan diagnos-

tiek eruit te halen, maar tegelijk de beper-

kingen en valkuilen te leren kennen. In de

literatuur voor de huisarts komt dit

aspect onvoldoende aan bod. 

Positief van het boek is dat het in ander-

half tot twee uur is uit te lezen. Er zijn

echter ook belangrijke minpunten. De

auteurs zijn longartsen; het woord ‘huis-

arts’ komt maar viermaal in het hele boek

voor. De NHG-Standaarden en de

Landelijke Transmurale Afspraken wor-

den in het gehele boek niet genoemd.

Ook het gedachtegoed van het nuttige
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NHG-product ‘bouwsteen spirometrie’ is

volkomen onbekend bij de Belgische

auteurs. Enkele voorbeelden: astma met

persisterende obstructie wordt niet

genoemd; chronische bronchitis wordt

weer ingevoerd naast COPD; reversibili-

teit wordt gedefinieerd als >12% van

voorspeld (NHG-Standaard/LTA >9%); de

definities wijken af van die van de

Standaard; ernstige dyspneu is bij een

pols >100 (NHG-Standaard >110).

Ook wordt er veel aangestipt zonder hier

concrete toepasbare informatie over te

geven. Bijvoorbeeld over de effecten van

bètablokkers, oogdruppels, acetylsalicyl-

zuur en NSAID’s op astma/COPD. ACE-rem-

mers worden in het boek niet genoemd. De

NHG-Standaard geeft in een noot wel een

fraai getalsmatig overzicht van de effecten

waar de huisarts wat aan heeft!

In het hoofdstuk over apparaten wordt

maar zeer beperkt ingegaan op voor de

huisarts bruikbare apparatuur. Niets

wordt gezegd over het belang van de

weergave van de flow-volumecurve, het

belangrijkste discussiepunt bij spirome-

trie in de huisartspraktijk. Ook het advies

over volledige spirometrie (met trage VC-

en IVC-curve) wordt niet onderbouwd

noch wordt de relatie met de klinische

relevantie voor de huisarts uitgewerkt.

Het hoofdstuk over kalibratie en kwali-

teitscontrole bevat onvoldoende heldere

adviezen voor de huisarts; zo wordt biolo-

gische kalibratie aanbevolen wekelijks

met een gezonde proefpersoon. Grote

variaties komen we hiermee wel op het

spoor, maar gezien de grote biologische

variatie is dit niet erg nauwkeurig.

Adviezen als ‘de volume resolutie van toe-

stellen moet 10 ml bedragen met een

accuraatheid van + 3 %, een volume bereik

van 0.1-0.8 liter en een flowbereik van 30-

900 ml liter/min…’ zijn zelfs voor de zeer

geïnteresseerde huisarts niet naar de

dagelijkse praktijk te vertalen. De belang-

rijke adviezen over hygiëne gaan meer

over spirometers in de kliniek (met leidin-

gen) dan over desktop-apparatuur.

Bacteriefilters worden niet geadviseerd;

aangeraden wordt om infectieuze patiën-

ten niet te meten, hetgeen een zinvol

advies lijkt. 

Het hoofdstuk over ventilatoire stoornis-

sen is mogelijk het enige van belang met

name de differentiële diagnose van re-

strictieve stoornissen – de witte raaf die er

bij longfunctiemeting toch uitgepikt moet

worden – is nuttig. Helaas wordt dit hoofd-

stuk niet meer verlevendigd door casu-

ïstiek en plaatjes van flowvolumecurves. 

Concluderend: een goed initiatief, maar

niet geschikt om interesse te wekken bij

de gemiddelde huisarts. Ook voor de zeer

geïnteresseerde huisarts of praktijkver-

pleegkundige astma/COPD is het niet aan

te bevelen. 

Ivo Smeele, coördinator COPD & Astma

Huisartsen Advies Groep

Drama en euthanasie

Chabot BE. Sterfwerk. De dramaturgie van zelfdoding

in eigen kring. Nijmegen: SUN, 2001; 176 pagina’s,

€ 13,50. ISBN 90-5875-028-0.

De psychiater Chabot is geen onbekende

in de discussies over euthanasie en hulp

bij zelfdoding. Het proces over zijn hulp

bij de zelfdoding van een ernstig depres-

sieve patiënte eindigde in 1994 bij de

Hoge Raad met een verklaring van straf-

baarheid zonder dat evenwel een straf of

maatregel werd opgelegd. Na dit proces

‘trad hij zijn critici onbelemmerd tege-

moet‘ in het boek Sterven op Drift, waarin

het contrast tussen zelfdoding met of

zonder doktershulp het belangrijkste

thema vormt. 

Sterfwerk kan gezien worden als een ver-

volg hierop. Het gaat in dit boek om de

intrigerende vraag hoe het mensen ver-

gaat bij wie een verzoek tot hulp bij zelf-

doding of euthanasie is afgewezen.

Brengen zij die zelfgewenste dood ten

uitvoer en zo ja, op welke manier en hoe

vaak? Chabot hoopt met zijn beschrijving

een bijdrage te leveren aan het publieke

debat over ‘de pil van Drion’ die door de

zaak Brongersma weer hoog op de

publieke agenda is gekomen. 

Hij beschrijft op indringende wijze de fei-

telijke gang van zaken bij zelfdoding zon-

der doktershulp in een twintigtal casus.

Chabot maakt daarbij gebruik van schrif-

telijke mededelingen van de overledenen

en schriftelijke en mondelinge verslagen

van nabestaanden, ‘voorlichters’ en art-

sen. Voorlichters zijn veelal vrijwilligers,

verbonden aan de Nederlandse Stichting

voor Vrijwillige Euthanasie of de

Stichting De Einder, die informatie en

advies geven, bemiddelen in de commu-

nicatie met professionele hulpverleners

en begeleiden. Daarbij opereren zij bin-

nen de wettelijke kaders en verlenen geen

daadwerkelijke hulp bij de zelfdoding.

De casus rechtvaardigen op zich al publi-

catie in een of andere vorm. Zij laten op

ontroerende, schrijnende en bewonde-

renswaardige wijze iets zien van de

omstandigheden waarin een zelfgekozen

‘humane’ dood zonder hulp van een arts

plaatsvindt: de falende communicatie

met hulpverleners en naasten, de gevoe-

lens van de naastbetrokkenen en de vaak

heel invoelbare volharding en lijdensweg

van de zelfdoders. De casus bieden hier-

mee zicht op processen en procedures

die velen van ons toch ontgaan. Zij geven

ook veel aanknopingspunten voor verbe-

tering van de huidige gang van zaken

rond euthanasie en hulp bij zelfdoding.

Met de verpakking van de casus en het

quasi-wetenschappelijke tintje heb ik

echter grote moeite. Tabellen van diagno-

sen, hoe middelen verkregen werden en

hoeveel artsen op de hoogte waren, mee-

werkten of geen van beide, dragen niets

bij aan het betoog. Het goochelen met

cijfers overtuigt niet om aannemelijk te

kunnen maken dat door het publieke

debat over de ‘pil van Drion’ het aantal

zelfdodingen met medicijnen de laatste

jaren niet is toegenomen.

Mijn grootste zorg betreft echter de ten-

dentieuze uitspraken en impliciete veron-

derstellingen. Ik kan het niet nalaten er

enkele te noemen. ‘Wie euthanasie wenst

mag nooit een dwingende indruk op de

arts maken’. ‘In de praktijk neemt geen

enkele arts de uitvoering van hulp bij zelf-

doding over wanneer er een conflict

speelt’. Een bewering dat er meer vraag

zal komen naar de expertise die organisa-

ties als NVVE en De Einder te bieden

hebben, wordt nergens onderbouwd. En

wat te denken van de uitspraak dat de
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