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De diabetespatiënt bij 
de huisarts

Met enige verbazing las ik de LINH-cijfers

over diabeteszorg in H&W 2002;45:509.

De snelle lezer denkt na een blik op de

tabel dat bij 88% van de patiënten met

diabetes mellitus in de huisartsenpraktijk

jaarlijks een HbA1c wordt gemeten. Het

onderzoek is uitgevoerd in 31 LINH-prak-

tijken gedurende 5 maanden. Het lijken

dus representatieve gegevens.

Niet vermeld wordt dat de tabel betrek-

king heeft op 115 patiënten die gezien

werden bij de jaarcontrole, 621 tijdens

een driemaandelijkse controle en 97 tij-

dens klachten.1 Kortom, er werden 833

controles uitgevoerd in 5 maanden tijd in

31 LINH-praktijken. In de periode van 5

maanden hoefde slechts één diabetes-

controle per patiënt te worden geregi-

streerd. Deze achtergrond wordt de lezer

volledig onthouden. 

Maar wat, als we met deze achtergrond de

cijfers in de tabel bekijken? In 31 praktij-

ken verwacht ik minimaal 1550 type-2-

patiënten, van wie er mogelijk 75% (1162

patiënten) door de huisarts behandeld

worden. In 5 maanden zouden al deze

patiënten ten minste éénmaal op controle

moeten komen waarvan een kwart voor

jaarcontroles: 871 reguliere controles en

291 jaarcontroles dus. Helaas werden

slechts 115 jaarcontroles uitgevoerd. Bij

een intention-to-treat-analyse zou slechts

bij 34% (101/291) het HbA1c gemeten zijn.

Dan is het getal uit het Nijmegen

Monotoring Project, 82% jaarlijks HbA1c-

meting in een ongeselecteerde populatie

in de huisartsenpraktijk, toch weer bijzon-

der fraai en beduidend hoger dan in een

‘willekeurige huisartspraktijk’.2

Ook mijn berekening levert slechts een

schatting op. Duidelijk maakt deze wel

dat de LINH-cijfers (en welke andere cij-

fers van uitkomst van zorg dan ook) moei-

lijk beoordeeld kunnen worden zonder

informatie over de gegevensverzameling.

Hierdoor gaat zelfs een deel van de bood-

schap verloren: het in beeld houden van

de diabetespatiënten die zorg behoeven

is een veel groter probleem dan het vol-

gen van het protocol als de patiënt in

beeld is. Overigens garandeert het volgen

van het protocol nog geen verbetering

van de uitkomst van zorg.3 Het verdient

dan ook aanbeveling toekomstige LINH-

cijfers te tonen met een duidelijke

omschrijving van de achtergrond waarte-

gen deze cijfers bezien moeten worden. 
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NHG-telefoonkaarten en
centrale huisartsenposten

Recent zijn de NHG-telefoonkaarten aan-

gepast aan gebruik op centrale huisart-

senposten (CHP’s). Het stellen van een

diagnose is verlaten ten gunste van tria-

ge. Triage impliceert uitdrukkelijk níet het

stellen van een diagnose. Deze twee vor-

men van uitvragen stellen aparte eisen

aan aard en volgorde van de vragen en

het is dus maar de vraag of dat in één

kaart kan.

Een tweede dilemma is het compromis

tussen gebruik van de kaarten op huisart-

senposten en bij de praktijkvoering bin-

nen kantoortijden. Overdag met eigen

patiënten is het focus gericht op de zwar-

te raven: de patiënt heeft veelal een

onschuldige aandoening tot er aanwijzin-

gen zijn voor het tegendeel. In de dien-

sten is het ziekteaanbod van geheel

andere, ernstiger aard, en gaat het om

onbekende patiënten. Dan is het belang-

rijk om geen witte raven over het hoofd te

zien: de aandacht dient vooral gericht te

zijn op symptomen en symptoomcom-

plexen die kunnen wijzen op aandoenin-

gen die – wanneer niet tijdig onderkend

en behandeld – schade aan de gezond-

heid van de patiënt kunnen toebrengen.

Volgens mij vallen deze twee benaderin-

gen niet in één algoritme onder te bren-

gen en had het NHG beter twee catego-

rieën kaarten kunnen uitbrengen. In elk

geval is er nu werkbaar materiaal; tijd en

ervaring zullen de waarde ervan bewijzen.

Rob Jamin

Antwoord
De NHG-Telefoonwijzer is een nieuw kwa-

liteitsinstrument met richtlijnen voor

triage en advies. Dat is wezenlijk anders

dan een aanpassing van de oude tele-

foonkaart. De triagevragen in de NHG-

Telefoonwijzer zijn gericht op de toestand

van de patiënt (is er levensgevaar?) en de

oorzaak. De assistente bepaalt hoe snel

de huisarts de patiënt ziet en bij eenvou-

dige klachten of het oordeel van de huis-

arts nodig is. Ergo: bij de ene klacht

(buikpijn) zijn de vragen sterk gericht op

triage, bij de andere (luis) op het geven

van advies. Soms zal het een mix van

beide zijn. 

Voor triage is het verschil tussen de voor-

afkans overdag of tijdens de ANW-dienst

niet van belang. Een goede assistente

laat zich bij triage mede leiden door con-

textuele factoren als hulpvraag, algeme-

ne alarmsignalen, specifieke kennis over

de patiënt. Voor een goede interpretatie

van de klacht, het vaststellen van de

hulpvraag en de triage is meer nodig dan

de NHG-Telefoonwijzer. Opleiding en

scholing zijn een conditio sine qua non.

Met de tijd zal blijken of er aanpassingen

nodig zijn. Daarvoor zal het NHG een

feedbacksysteem opzetten.

Roeland Drijver, NHG

De waarde van losartan (2)

Zowel in het augustusnummer (H&W

2002;45:455) als in het oktobernummer

(H&W 2002;45:625-626) wordt commen-

taar geleverd op het LIFE-onderzoek en

de veronderstelde beperkte winst bij het

gebruik van losartan.

Ingezonden
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Wat mij opviel, was dat totaal werd voor-

bijgegaan aan de resultaten die in het

LIFE-onderzoek bij mensen met diabetes

mellitus, hypertensie en linkerventrikel-

hypertrofie (LVH) zijn gevonden.1 LVH

komt bij diabetes mellitus type 2 voor bij

32 tot 81% van de onderzochten (uit-

komst mede afhankelijk van verdere

comorbiditeit), en zelfs onafhankelijk van

een verhoogde bloeddruk.2-4

Mortaliteit is het belangrijkste eindpunt

in het LIFE-onderzoek. Na 4,7 jaar was in

de losartangroep de mortaliteit door car-

diovasculaire aandoeningen 6% en in de

atenololgroep 10%. De totale mortaliteit

was 11% bij de losartangebruikers en 17%

bij de atenololgroep. In absolute cijfers

betekent dit, dat 25 respectievelijk 17

mensen 4,7 jaar moeten worden behan-

deld om één dode te voorkómen. Dit weer

terugrekenend naar cijfers per jaar: 118

mensen één jaar behandelen om één CV-

dode te voorkómen, en 78 mensen één

jaar behandelen om één dode in zijn

algemeenheid te voorkómen. Dit zou –

theoretisch – in Nederland zo’n 2000

doden per jaar kunnen schelen.

Hoewel ik mij realiseer dat de dood niet

tot in het oneindige kan worden uitge-

steld, betekent dit toch dat gebruik van

losartan binnen een termijn van bijna vijf

jaar de mortaliteit evident vermindert in

vergelijking met een andere, op zich ook

zeer doeltreffende behandeling (bèta-

blokkade). Het is uiteraard jammer dat de

vergelijking niet is aangegaan met een

ACE-remmer. Maar het bewijs van effecti-

viteit ligt er en kan in mijn ogen niet ver-

onachtzaamd worden.

Henk Bilo
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Mogelijke belangenverstrengeling: HB heeft

onderzoekssubsidies ontvangen van MSD en

voor dit bedrijf ook presentaties, spreekbeur-

ten en nascholingen verzorgd.

De waarde van losartan (3)

De reactie van Zaat op mijn ingezonden

brief aangaande het LIFE-onderzoek

(H&W 2002;45(11):625-6) noopt tot een

hernieuwde reactie. Er wordt gesugge-

reerd dat ik zou toegeven dat linkerven-

trikelhypertrofie (LVH) slechts bij een

beperkt deel van de hypertensiepatiënten

in de huisartsenpraktijk zou voorkomen.

Zelf noemde ik percentages van 20-40.

Gezien de in de literatuur genoemde inci-

dentiecijfers is dit een voorzichtige schat-

ting.

LVH is een vroege complicatie van hyper-

tensie en een risicofactor voor cardiovas-

culaire complicaties. Dit moet dus bij uit-

stek een complicatie zijn die voorkomt in

de populatie van de huisartsenpraktijk.

Dit blijkt ook uit diverse onderzoeken die

onderschrijven dat LVH frequent voor-

komt bij patiënten met matige tot milde

hypertensie. Volgens een Nederlands

observationeel onderzoek komt LVH voor

bij 53% van de patiënten die incidenteel

een verhoogde bloeddruk hebben.2 In

hetzelfde artikel wordt gesproken over

een incidentie van LVH van 45% bij

patiënten met lichte tot matige hyperten-

sie. Tevens is bekend uit het PAMELA-

onderzoek dat LVH voorkomt bij 29% van

de onvoldoende behandelde hyperten-

siepatiënten.3 Ook het PIUMA-onderzoek

toonde aan dat LVH geen ongebruikelijke

bevinding is bij hypertensiepatiënten,

zelfs niet bij patiënten, die volgens de

WHO- en JNC-VI-criteria worden be-

schouwd als ‘laagrisico hypertensie-

patiënten’.4

Een belangrijk deel van mijn brief kon

vanwege de lengte niet worden afgedrukt.

Deze passage ging over de belangrijke

uitkomst betreffende de hypertensie-

patiënten met diabetes. Hierbij werd 37%

meer reductie aangetoond van cardiovas-

culaire mortaliteit. Uitgaande van het pri-

maire eindpunt zouden 20 diabetespa-

tiënten gedurende 4,8 jaar behandeld

moeten worden met losartan in plaats

van atenolol om een event te voorkomen.

Gezien het sterk groeiend aantal dia-

betespatiënten is dit een belangrijk gege-

ven voor de praktijk.

GA van Leijenhorst, arts

Medisch Directeur MSD
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Antwoord
In een journaalstukje van een paar hon-

derd woorden kan maar een beperkte

hoeveelheid informatie. In het stukje over

losartan behandelde ik een probleem in

het hoofdonderzoek, namelijk de geselec-

teerde populatie. Dat losartan bij men-

sen met diabetes beter helpt dan ateno-

lol (één zwaluw maakt nog geen lente)

was me niet ontgaan, maar daar schreef

ik nu eenmaal niet over. En dat LVH vaak

voorkomt, kan zijn (Boekhout et al.

onderzochten dat bij 2 praktijken bij 133

patiënten) maar als we alle hypertentie-

patiënten losartan gaan geven, doen we

dat bij de helft zonder enig bewijs. Het

NHG publiceerde overigens een uitge-

breider standpunt (www.artsennet.nl/nhg).

Joost Zaat 
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