
groepen gebruikte in dit onderzoek ook

een diureticum en daarom ligt het abso-

lute aantal bijwerkingen hoger dan bij

monotherapie.

De conclusie van de onderzoekers dat

‘losartan prevents more cardiovasculair

morbidity and death than atenolol .. and

is better tolerated’ is daarom gerecht-

vaardigd en mag worden beschouwd als

een doorbraak in de behandeling van

hypertensie. 

GA van Leijenhorst, arts

Medical Director MSD
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2 Dahlöf B, Lindholm LH, Hansson L, Schersten B,

Ekbom T, Wester PO. Morbidity and mortality in

the Swedish Trail in Old Patients with Hyper-

tension (STOP-Hypertension). Lancet 1991;338:
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Antwoord

Ik kan het ook niet helpen. De onderzoe-

kers van het LIFE-onderzoek noemen de

‘cardiovascular morbidity and death’ echt

het belangrijkste eindpunt. Dat eindpunt

bestaat uit dood door cardiovasculaire

oorzaken, myocardinfarcten en CVA’s. Dat

er minder CVA’s voorkomen in de groep

hypertensiepatiënten met LVH die met

losartan worden behandeld, is meegeno-

men. Het weglaten van een beschrijving

van de populatie in de conclusie vind ik

een ernstige omissie. De indruk wordt zo

gewekt dat losartan ook bij patiënten

zonder LVH werkt. Die maken echter een

beperkt deel uit van de hypertensie-

patiënten in de huisartsenpraktijk, zoals

ook Van Leijenhorst toegeeft. 

De bijwerkingen van losartan staan netjes

in tabel 2 van het originele onderzoek. De

verschillen zijn marginaal. Er is geen

enkele reden om losartan als een echte

doorbraak te zien.

Joost Zaat
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In beweging blijven 
bij lage-rugpijn

Hilde G, Hagen KB, Jamtveldt G, Winnem M. Advice

to stay active as a single treatment for low back pain

and sciatica (Cochrane Review). In: The Cochrane

Library, Issue 2, 2002, Oxford: Update Software.

review

Achtergrond Activiteitenbeperking, rust

en pijnstillers zijn de meest voorgeschre-

ven behandelingen aan patiënten met

lage-rugpijn, al of niet met uitstraling.

Doel Er is nagegaan wat bij patiënten

met lage-rugpijn de effecten zijn van het

advies om in beweging te blijven.

Insluitingscriteria en beoordeling Er is

gezocht naar gerandomiseerde trials bij

patiënten met rugpijn (al of niet met uit-

straling), waarbij in een van de behandel-

groepen de patiënten als enige behande-

ling het advies kregen om in beweging te

blijven. Andere behandelingen dienden

zoveel mogelijk vermeden te worden en

in elk geval geregistreerd te worden en

dienden gelijkelijk verdeeld te zijn over

alle behandelgroepen (controle achteraf).

Twee onderzoekers beoordeelden onaf-

hankelijk van elkaar de kwaliteit.

Resultaten In totaal werden 4 trials met

in totaal 491 patiënten gevonden die aan

de insluitingscriteria voldeden, 2 van

hoge methodologische kwaliteit en 2 van

matige tot slechte kwaliteit. In alle 4 de

onderzoeken werd het advies om in

beweging te blijven vergeleken met het

advies om bedrust te nemen. De duur van

de bedrust varieerde per onderzoek van 2

dagen tot 2 weken. De resultaten en con-

clusies baseren de onderzoekers op de 2

trials van hoge kwaliteit.

Het ene onderzoek van hoge kwaliteit

sloot patiënten in met acute lage-rugpijn,

met of zonder uitstraling.1 In de groep die

het advies kreeg om in beweging te blij-

ven was het functioneren in het dagelijks

leven in geringe mate beter (gewogen

gemiddeld verschil 6,0 op schaal 0-100;

95%-BI 1,5-10,5) en het ziekteverzuim 3

dagen korter (gewogen gemiddeld ver-

schil 3,4 dagen, 95%-BI 1,6-5,2) dan in de

groep die bedrust voorgeschreven kreeg.

In het andere onderzoek van hoge kwali-

teit werden patiënten ingesloten die kor-

ter dan 4 weken rugpijn hadden die uit-

straalde tot in het onderbeen en die ver-

schijnselen hadden van zenuwwortelirri-

tatie.2 Volgens de NHG-Standaard wijst

dit op een lumbosacraal-radiculair syn-

droom. Eén groep patiënten kreeg het

advies in beweging te blijven, een andere

om 14 dagen bedrust te nemen. In dit

onderzoek werd geen verschil gevonden

wat betreft pijn, functioneren in het dage-

lijks leven en ziekteverzuim tussen beide

groepen.

Commentaar 
Het advies om in beweging te blijven

levert bij patiënten met acute lage-rug-

pijn, al of niet met uitstraling, slechts een

gering positief resultaat op. Bij patiënten

met mogelijk een hernia (uitstraling in

onderbeen en zenuwwortelprikkeling)

heeft het advies om in beweging te blijven

hetzelfde effect als veertien dagen bed-

rust.

De conclusies van de auteurs zijn feitelijk

gebaseerd op twee kwalitatief goede

onderzoeken. In één onderzoek ging het

om patiënten met aspecifieke rugpijn en

in het andere onderzoek om patiënten

met uitstraling in het onderbeen en teke-

nen van zenuwwortelirritatie. Het woord

sciatica dat voorkomt in de titel van de

publicatie van het laatste onderzoek is

verwarrend: het gaat om patiënten die

volgens de NHG-Standaard mogelijk een

lumbaal-radiculair syndroom (hernia)

hebben. De gevonden effecten van het

Cochrane-reviews
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advies om in beweging te blijven zijn

gering of niet aanwezig, ook in de sub-

groepanalyses. Dit is in tegenstelling met

de grote nadruk die in alle evidence-

based protocollen voor rugpijn in de

wereld wordt gelegd om in beweging te

blijven.

Bij deze review is een commentaar toege-

voegd van de Cochrane Back Review

Group. Deze stelt dat de eis om te kiezen

voor de interventie ‘advies in beweging te

blijven zonder andere interventies of

begeleiding’, ervoor gezorgd heeft dat

een aantal onderzoeken uitgesloten

werd. Juist in deze uitgesloten onderzoe-

ken werd een positiever resultaat gevon-

den van interventies die erop gericht

waren om in beweging te blijven. Het

commentaar stelt verder dat het advies

om in beweging te blijven minimalistisch

is en niet overeenkomt met wat artsen

aan patiënten zeggen en voorschrijven,

waardoor het positieve effect van het

advies in beweging te blijven kleiner is

dan het in de dagelijkse werkelijkheid is.

Zij adviseren om de grote nadruk in pro-

tocollen over rugpijn om in beweging te

blijven te handhaven. Daarnaast stellen

zij vast dat er duidelijkheid moet komen

over wat een advies om in beweging te

blijven moet bevatten en met welke infor-

matie of begeleiding dit gecombineerd

moet worden om positievere resultaten

te krijgen.

Het minimalistische lijkende advies om

in beweging te blijven is bij huisartsen

echter een gebruikelijke wijze van voor-

lichting geven. De conclusies uit deze

review zijn dan ook voor huisartsen zeer

relevant; bij patiënten met acute aspeci-

fieke rugpijn, al of niet met uitstraling,

heeft het advies om in beweging te blij-

ven een gering positief effect, maar het

blijft zinvol.

Daarentegen kan bij patiënten met acute

rugpijn met uitstraling tot in het onder-

been en een vermoeden van een lum-

baal-radiculair syndroom het advies om

veertien dagen op bed te gaan liggen,

achterwege worden gelaten en is het

advies om in beweging te blijven vol-

doende.

In de NHG-Standaard Aspecifieke rugpijn

wordt veel nadruk gelegd op het in bewe-

ging blijven en wordt bedrust alleen

geadviseerd als het niet anders kan, maar

niet langer dan twee dagen. Op basis van

deze review past wel enige bescheiden-

heid ten aanzien van het advies in bewe-

ging te blijven, maar de standaard hoeft

niet aangepast te worden.

De NHG-Standaard Lumbosacraal radi-

culair syndroom moet wel aangepast 

worden, omdat daarin met name bij ern-

stige klachten ten minste twee weken

bedrust wordt voorgeschreven. Dit is in

strijd met de conclusies uit deze review.

Arie Faas

1 Malmivaara A, Hakkinen U, Aro T, Heinrichs

ML, Koskenniemi L, Kuosma E, Lappi S, et al.
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NHG-ledencongres 
Het Nederlands Huisartsen Genootschap nodigt zijn leden uit voor het bijwonen van het NHG-leden-
congres op donderdag 12 december 2002 van 19.00 – 21.00 uur. 
Het NHG-ledencongres zal plaatsvinden in de Domus Medica te Utrecht. Leden die het NHG-
Ledencongres willen bijwonen, wordt vriendelijk verzocht zich – bij voorkeur schriftelijk – voor 22
november aan te melden bij directiesecretaresse mw. O. Wieman, NHG-bureau. Per e-mail aanmel-
den kan ook: directie@nhg-nl.org. De agenda en bijbehorende stukken worden u dan tijdig toege-
zonden. 

Agenda
1 Opening en vaststelling agenda
2 Vaststelling verslag NHG-Ledencongres d.d. 13 december 2001
3 Jaarverslag 2001
4 Ontheffing artikel 20 lid c van de NHG-statuten
5 Benoeming accountant
6 Financieel jaarverslag 2001 Vereniging en Uitgeverij B.V. 
7 Decharge van het Bestuur
8 Werkprogramma 2003
9 NHG-begroting 2003

10 Contributie 2003
11 Benoeming/herbenoeming van bestuurs- en commissieleden
12 Bekrachtiging van NHG-Standaarden
13 Mededelingen
14 Rondvraag en sluiting

Toelichting op de agenda voor het NHG-ledencongres 
Ad 4. Ontheffing artikel 20 lid c van de NHG-statuten
In de NHG-Statuten is in artikel 20 c de wettelijke bepaling opgenomen dat het bestuur zes maanden
na afloop van het boekjaar op een ledencongres zijn jaarverslag moet uitbrengen en rekenschap moet
afleggen over het in dat boekjaar gevoerde bestuur. Aangezien het NHG-ledencongres naar gewoon-
te aan het eind van een volgend boekjaar plaatsvindt, is een verlenging van deze termijn met zes
maanden noodzakelijk

Ad 5. Benoeming accountant 
In 2001 is besloten dat het NHG vanaf 2002 de jaarrekening door de accountant zal laten controle-
ren. Aanvankelijk was het voornemen om een begin te maken met de accountantscontroles vanaf het
boekjaar 2002. Begin dit jaar heeft het DB besloten ook de jaarrekening 2001 al door de accountant
te laten controleren. Het NHG-ledencongres wordt gevraagd deze benoeming te bekrachtigen.
Gezien de goedkeurende verklaring van de accountant wordt met ingang van 2001 geen advies over
het beheer van de geldmiddelen meer gevraagd aan de kascommissie. 

Ad 12. Bekrachtiging NHG-Standaarden 
Jaarlijks bekrachtigt het NHG-ledencongres – achteraf – de in de voorafgaande twaalf maanden geau-
toriseerde en gepubliceerde NHG-Standaarden. ‘Bekrachtigen’ betekent instemming betuigen met
het feit dat het NHG-bestuur heeft besloten de betreffende NHG-Standaard na autorisatie te publi-
ceren. 
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