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Zoeken naar literatuur
over slechter horen

In hun literatuuroverzicht over de dia-

gnostiek van gehoorproblemen1 geven

Eekhof en De Laat aan hoe ze te werk gin-

gen. ‘Wij zochten in Medline met de

(combinaties van de) trefwoorden hearing

loss, diagnostic, review en general practice...’ Ik

betwijfel of de lezer geholpen is met deze

omschrijving. De afzonderlijke trefwoor-

den leiden tot tienduizenden (hearing loss,

general practice) respectievelijk miljoenen

(diagnostic, review) artikelen.

Combinatie van alle vier de zoektermen

leverde mij – op 18 november 2002 – vier

of zes treffers op, afhankelijk of ik review

als tekstwoord of als publicatietype

invoerde. Geen van deze artikelen vond ik

terug in de referentielijst van het artikel. 

Ik adviseer de redactie om in het vervolg

bij literatuuroverzichten te kiezen voor óf

het opnemen van een volledige beschrij-

ving van de zoekactie, zodat de neuroti-

sche lezer dit zelf kan overdoen, óf de

beschrijving helemaal achterwege te

laten. Aan een compromis heeft niemand

wat.

Hans van der Wouden

Eekhof J, De Laat JAPM. Slechter horen. Huisarts Wet

2002;45:689-93.

Antwoord
In het boek Diagnostiek van alledaagse klach-

ten 1 waar deze serie artikelen in H&W op

is gebaseerd, is in een inleidend hoofd-

stuk het maken van evidence-based over-

zichten van de waarde van diagnostisch

onderzoek per klacht verantwoord en

gerelativeerd. De redactie heeft aan de

auteurs algemene instructies gegeven

voor de literatuursearch, die in deze inlei-

ding zijn beschreven. Welk artikel uit deze

search de auteur opneemt, is ter eigen

verantwoording; het boek en de artikelen-

serie in H&W pretenderen niet een syste-

matic review te bieden.

Dat één zoekterm te veel en vier zoekter-

men in combinatie te weinig treffers

opleveren, is bekend bij searches. Het ligt

voor de hand om twee termen te combi-

neren. Hearing loss en general practice leidt

bij de limits: 10 jaar, Engels, human en

MEDLINE bij PubMed tot 23 treffers: een

werkbaar aantal.

de redactie van Diagnostiek van 

alledaagse klachten:

T.O.H. de Jongh, H. de Vries, H.G. Grundmeijer

NHG-Standaarden in 
het Engels

In het NHG-nieuws van november 2002

(H&W 2002;45:713) over het verschijnen

van de NHG-Standaarden in het Engels

wordt gemeld dat de luxe positie van

huisartsenstandaarden elders niet be-

staat. Ik werk als huisarts in Schotland.

De richtlijnen van de Scottish Inter-

collegiate Guideline Network (SIGN) zijn

uitgebreid en via internet (www.sign.ac.

uk) makkelijk te verkrijgen. In een kleiner

formaat zijn ze – net als de NHG-Stan-

daarden – in een klappertje voor elke

huisarts beschikbaar. De onderwerpen

zijn soms wat anders, maar ze zijn net zo

handig in het gebruik. Ik gebruik ze alle-

bei. 

Ankie de Laat, huisarts, Perthshire

Hielpijn
In het journaalstukje Hielpijn (H&W

2002;45(12):648) wordt het effect van

behandeling met extra corporeal shockwave op

de fasciitis plantaris besproken naar aan-

leiding van het onderzoek van Buchbinder

(Australië). Het zijn juist de Amerikaanse

onderzoekers Ogden en Alvarez die door

hun onderzoek toestemming van de FDA

kregen voor deze vorm van behandeling in

de VS.1 Zij claimden een effectiviteit van

de behandeling bij 90% van de behandel-

de patiënten en hun onderzoek voldeed

aan de hoogste criteria. 

Ogden en Alvarez deden in 2000 een sys-

tematische review,1 waarbij ze de classifi-

catie van The American Association For

Spine Surgery gebruikten om de metho-

dologie en de wetenschappelijke waarde

te beoordelen.3 Zij classificeerden onder-

zoeken met een adequate randomisatie

en blindering als een type A-onderzoek

en voordrachten of lezingen die nog niet

tot een publicatie hebben geleid als type

G en H. 

Op dit moment (november 2002) zijn

alleen de FDA-onderzoeken en die van

Buchbinder methodologisch adequaat

(type A); alle andere liggen tussen B en

H.

Er zijn inmiddels meer dan 8000 gevallen

gedocumenteerd die met extra corporeal

shockwave zijn behandeld. Patiënten

hadden een grote variëteit aan afwijkin-

gen en de validiteit van de onderzoeken

loopt erg uiteen. Hoewel het aantal ge-

rapporteerde gevallen groot lijkt, neemt

dit aantal al snel af als alleen de betere

onderzoeken (A t/m C) worden geanaly-

seerd: 2883 patiënten in 34% van de

gepubliceerde artikelen. 

Het lijkt daarom uiterst prematuur om op

basis van één negatief onderzoek een

sfeer te scheppen waarbij gesuggereerd

wordt dat het doek is gevallen. 

Het natuurlijk beloop van de afwijking

waarbij volgens het bericht een herstel in

9-12 maanden wordt gesuggereerd is in

het kader van de behandeling met extra

corporeal shockwave niet van belang

omdat alle onderzoeken gaan over

patiënten welke deze periode ruim heb-

ben overschreden.

H.J. Dalhuisen, arts

Mogelijke belangenverstrengeling: HJD behan-

delt patiënten met extra corporeal shockwave. 
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Antwoord
In zijn reactie stelt collega Dalhuisen dat

één goed opgezette gerandomiseerde en

gecontroleerde trial1 die geen effect aan-

toont van schokgolfbehandeling bij fasci-

itis plantaris nog geen reden is om deze

aanpak af te schrijven. Immers er is een

Ingezonden
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