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Huisartsen in Nederland hebben het veel te

druk met de dagelijkse patiëntenzorg om

zich bezig te houden met endoscopieën,

een enkele proctoscopist daargelaten. In

het Verenigd Koninkrijk is er een jarenlange

traditie van endoscopie door geschoolde

huisartsen. De Primary Care Society of

Gastroenterology presenteerde deze zomer

trots haar resultaten. Patiënten hoefden

niet meer maanden te wachten op een

endoscopie in het ziekenhuis. Bovendien

werkten de huisartsen veilig. De 41 geën-

quêteerde huisartsen hadden gemiddeld 

5 jaar scopie-ervaring; 39 van hen waren

getraind in een (poli)kliniek voor gastro-

enterologie. De patiënten van de huisart-

sen hadden minder complicaties na een

endoscopie dan die van ziekenhuisartsen.

Er werden 3 niet-fatale complicaties gerap-

porteerd na ruim 24.000 gastroscopieën en

1 fatale en 6 niet-fatale complicaties na

12.000 sigmoïdo- en coloscopieën.

De auteurs veronderstellen dat dit veilig-

heidsprofiel te maken heeft met een zorg-

vuldige indicatiestelling en een minimaal

gebruik van intraveneuze sedatie. Helaas

meldt hun overzicht niet de klinische

bevindingen van deze scopieën. Een groot

percentage uitslagen ‘geen afwijkingen

aantoonbaar’ zou kunnen wijzen op een te

ruime indicatiestelling. Voer voor een

nieuw onderzoek?

Endoscopieën vormen een nieuwe uitda-

ging voor Nederlandse huisartsen die één

of twee dagdelen per week iets anders wil-

len dan spreekuur draaien. De verande-

rende organisatie in de eerstelijnszorg en

toenemende transmurale samenwerking

bieden misschien perspectieven. (SZ)

Galloway JM et al. Endoscopy in primary care- a sur-

vey of current practice. Br J Gen Practice

2002;52:536-8.

Endoscopie: 
gewoon door de huisarts

Kleine ingrepen
De discussie over wat het beste instru-

mentarium is, wordt een stuk simpeler als

je minder hoeft te hechten. Randomized

trials in de chirurgie zijn relatief zeldzaam,

daarom is die van Quin et al. over hechten

bij handverwondingen zo leuk. Bij 91

patiënten met een snijwond aan de hand

(kleiner dan 2 cm) die normaal gehecht

zou zijn, werd hechten vergeleken met de

behandeling met uitsluitend een zalfver-

band. Na 8-10 dagen was het cosmetisch

effect in beide groepen gelijk. De ervaren

pijn was in de conservatief behandelde

groep minder en de behandeling duurde –

uiteraard – ook veel korter (5 minuten ver-

sus 19). Deze bevindingen passen ook

aardig bij die van een recente Cochrane-

review waarin het plakken met

Histoacryl® of Dermabond® van kleine

wondjes in het gezicht bij kinderen verge-

leken werd met hechten. Cosmetisch

maakte het niks uit of een wondje geplakt

of gehecht werd. Wel was de kans op

dehiscentie bij het plakken groter, het

number neaded to harm was 25 (95%-BI 14-

100). Plakken kostte ook hier aanzienlijk

minder tijd dan hechten. Pleisters en lijm

horen dus in de kast te liggen. (JZ)

Quin J, et al. Suturing versus conservative manage-

ment of lacerations of the hand: randomised controlled

trial. BMJ 2002;325:299-300.

Farion K, et al. Tissue adhesives for traumatic lacera-

tions in children and adults (Cochrane Review). In:

The Cochrane Library, Issue 3, 2002. Oxford: Update

Software.

In de periode 1992-1993 namen Neder-

landse militairen deel aan een VN-vredes-

missie in Cambodja. Naderhand bleken

sommige veteranen hardnekkige gezond-

heidsklachten te hebben. Dit was aanlei-

ding voor een uitgebreid onderzoek 

naar de aard, de omvang, de oorzaken 

en behandelingsmogelijkheden van deze

klachten.1 De belangrijkste klachten wa-

ren vermoeidheid, vergeetachtigheid en

concentratieproblemen. Deze klachten

zijn bekend van andere syndromen na 

een oorlog of vredesmissie, zoals het

Golfoorlogsyndroom, en tevens van ver-

schillende onbegrepen chronische syn-

dromen die niet met oorlogshandelingen

samenhangen, zoals het chronische-ver-

moeidheidssyndroom. Een eenduidige

oorzaak kon ook in dit geval niet worden

gevonden. Ter verklaring van de klachten

presenteert Maaike de Vries een model

voor het ontstaan en voortbestaan van

post-deployment-klachten. Zij maakt een

onderscheid tussen initiërende, onderhou-

dende en faciliterende factoren. Tot de ini-

tiërende factoren behoren somatische

gebeurtenissen zoals infecties, (bijwerkin-

gen van) medicijnen en vaccinaties en trau-

matische gebeurtenissen. Bij de onder-

houdende factoren spelen cognities een

overheersende rol. Hierbij horen de over-

tuiging dat de klachten het gevolg zijn van

een lichamelijke stoornis en piekeren over

de eigen gezondheid, alsmede wantrou-

wen jegens de autoriteiten en het gevoel

niet serieus genomen te worden. Facili-

terende factoren zijn functioneringsproble-

men voor de uitzending en onvoldoende

voorbereiding. Dit model is vermoedelijk

van toepassing op veel onbegrepen chroni-

sche lichamelijke klachten. (BT)

De Vries M. Post-Deployment Syndrome

[Proefschrift]. Katholieke Universiteit Nijmegen, 2002.

Post-Deployment Syndrome

De berichten, commentaren en reacties

in de rubriek Journaal richten zich op

de wetenschappelijke en inhoudelijke

kanten van de huisartsgeneeskunde.
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