
van de spirometrie in het diagnostische

proces van obstructieve longziekten.

Eenmalige spirometrie versus herhaald

longfunctieonderzoek wordt nader door

hem beschouwd. Omdat uit de gegevens

van het DIMCA-project blijkt dat herhaald

meten geen betrouwbare maat is om vast

te stellen wie nu wel of geen inhalatiecor-

ticosteroïden moet inhaleren, adviseert

Van den Boom de Standaard dienaan-

gaande te veranderen. Hij verwijst naar de

COPD-Standaard van 1997. Gelukkig kun-

nen we de auteur (en eventuele referen-

ten) wijzen op de meest recente NHG-

Standaard over COPD van mei 2001, waar-

in het hele verhaal over de snelle dalers al

verdwenen is. Misschien even gemist?

H.A. Thiadens

Antwoord
Dat hebben we bij de redactionele bewer-

king inderdaad over het hoofd gezien,

waarvoor onze excuses. 

redactie

Nationale medische
advieslijn

De Haan en Dijkers stellen in ‘Nationaal

telefonisch medisch advies, een aanra-

der?’(H&W 2003;46:37-8) dat we in ons

land geen nationale advieslijn of call-

centres nodig hebben. Klaarblijkelijk voe-

len zij niet aan hoe bijvoorbeeld de

Rotterdamse huisartsenposten worden

overbelast met vragen en verzoeken die

gemakkelijk tijdens kantooruren beant-

woord hadden kunnen worden. Veel

gehoorde klachten zijn dat patiënten de

eigen huisarts niet te pakken kunnen krij-

gen omdat de telefoonlijn constant in

gesprek is en dat zij tijdens afwezigheid

van de eigen huisarts de waarnemer niet

kunnen bereiken. Daarbij krijgen steeds

meer patiënten het telefonische advies

van hun eigen huisarts dat indien de

klacht niet vermindert, zij de huisartsen-

post moeten bellen.

Ik ben voor het snel opzetten van een

nationaal medisch huisartsen-callcentre,

bereikbaar via e-mail en telefoon. LHV en

verzekeraars zouden patiënten moeten

adviseren hiervan pas gebruik te maken

nadat zij eerst een betrouwbare medische

internetsite hebben bezocht.

R. Mol, huisarts/e-maildokter

Langwerkende 
bèta-2-antagonisten

Het januarinummer 2003 van H&W deed

ons hart sneller kloppen. Dat was niet

alleen omdat er een mooie NHG-

Standaard in stond, als toonbeeld van het

evidence-based kwaliteitsdenken waar-

mee de Nederlandse huisartsgeneeskun-

de zich zo fraai heeft geprofileerd, maar

ook vanwege het artikel ‘Een nieuwe kijk

op astma met therapeutische consequen-

ties’ dat aan ditzelfde denken ernstig

afbreuk doet. Laatstgenoemde beschou-

wing oogt als een advertorial waarvoor

H&W altijd zijn neus heeft opgetrokken.

Zo’n verkapte reclameboodschap blijkt

dit stuk ook te zijn. Het behandelt een

theorie over een mogelijk synergistisch

effect van langwerkende bèta-2-antago-

nisten en inhalatiesteroïden, gebracht

door twee longartsen. 

De onderbouwing van de theorie is dun,

iets wat de schrijvers niet ontkennen. Het

artikel wordt voorzien van fraaie kleuren-

diagrammen, die rechtstreeks uit een

gesponsord nascholingsprogramma lij-

ken te komen. Als je dergelijk materiaal in

H&W plaatst, kun je verwachten dat hier

binnen de kortste keren op opvallende

wijze in echte advertenties naar zal wor-

den verwezen. 

Aldus wordt een authority-based markt

gecreëerd, op ongeveer dezelfde manier

als jaren geleden bij cromoglicaat is

gebeurd. De schrijvers kan niets worden

verweten; een van beiden geeft aan advi-

seur van de farmaceut te zijn die het

grootste deel van de besproken prepara-

ten levert.

Wat is er in de redactie gevaren om de

emancipatie van de huisartsgeneeskunde

zo’n slechte dienst te bewijzen? Waarom is

het toegestaan de eerste en laatste kern-

boodschap in het ‘kadertje’ dusdanig hard

te laten formuleren, terwijl dit weten-

schappelijk gezien eigenlijk niet kan?

Siep Thomas, Marco Blanker, afdeling

Huisartsgeneeskunde Erasmus MC Rotterdam

Antwoord
Er is niks in ons gevaren. Het manuscript

heeft het gewone traject van peer review

binnen en buiten de redactie doorlopen

en is na een aantal wijzigingen geaccep-

teerd. Dat H&W nu gekleurde plaatjes

drukken kan, betekent niet dat iets een

advertorial is en omdat we sinds een jaar

duidelijk aangeven of er belangenver-

strengelingen zijn, kan de lezer zelf

beoordelen wat de mogelijke invloed

daarvan zou kunnen zijn. Daar bewijzen

we de huisartsgeneeskunde alleen maar

een dienst mee. Beide kernboodschap-

pen zijn bij goed lezen voorzichtig genoeg

gesteld. Ook pathofysiologie en basale

wetenschappen kunnen een kennisbron

voor huisartsen zijn.

redactie

Wie misleidt wie?
In de rubriek Journaal suggereert Berger dat

als het aan de Gezondheidsraad ligt, vrou-

wen misleidende informatie over borstkan-

kerscreening krijgen.1 Dit is op zijn minst

een opmerkelijke reactie. In het bedoelde

advies bepleit de Gezondheidsraad juist

‘evenwichtige, eerlijke voorlichting over het

nut en risico van bevolkingsonderzoek’.2

De ironie wil dat er nogal wat schort aan

de informatie die Berger wil geven. Zo

stelt zij dat gescreende vrouwen 16%

meer kans op een borstamputatie heb-

ben dan niet-gescreende vrouwen. Dit

zou ook meer radiotherapie betekenen en

daardoor een hogere sterfte aan kanker

en hartinfarcten. Deze voorstelling van

zaken wordt op geen enkel onderdeel

onderbouwd, en gaat voorbij aan wat de

Gezondheidsraad hierover heeft opge-

merkt.2 Wij moeten constateren dat de

gegeven voorlichting over het advies van

de raad veel te wensen overlaat.

W.A. van Veen, arts en prof. dr. J.A. Knottnerus,

destijds respectievelijk secretaris en voorzitter van

de adviescommissie over borstkankerscreening 

1 Berger M. Misleidende informatie over borstkanker-

screening. Huisarts Wet 2003;46:4.

2 Gezondheidsraad. Het nut van bevolkingsonderzoek

naar borstkanker. Den Haag: Gezondheidsraad,

2002; publicatienr. 2002/03.
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Antwoord
In de rubriek Journaal geef ik informatie

over de negatieve effecten van bevol-

kingsonderzoek naar borstkanker; vrou-

wen die overwegen zich te laten screenen

ontvangen deze informatie vooralsnog

niet.

Mijn schattingen van overbehandeling

zijn erg hoog en gebaseerd op onderzoek

dat uitvoerig wordt besproken in het 

rapport van de Gezondheidsraad. De

Gezondheidsraad beargumenteert helder

waarom hij twijfelt aan de mate van over-

diagnostiek en behandeling die wordt

gesuggereerd door de onderzoekers. Mijn

schattingen geven daarmee een worst case

scenario en geven in die zin geen even-

wichtige informatie.

Overdiagnostiek en daarmee de kans op

overbehandeling is inherent aan elk

screeningsprogramma. Maar het achter-

wege laten van deze informatie gaat uit

van een best case scenario en is in die zin

evenmin evenwichtig te noemen.

Wanneer de gezondheidsraad in zijn rap-

port stelt dat ‘Het … raadzaam (is) dat

een breed samen te stellen commissie

van de Gezondheidsraad te zijner tijd,

wanneer voldoende nieuwe gegevens

beschikbaar zijn, adviseert over nut en

risico van bevolkingsonderzoek naar

borstkanker’, onthoudt de raad op dit

moment heel veel vrouwen relevante

informatie.

Marjolein Berger
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Behandeling van urine-
weginfecties bij oudere
vrouwen

Lutters M, Vogt N. Antibiotic duration for treating

uncomplicated, symptomatic lower urinary tract infec-

tions in elderly women (Cochrane Review). In: The

Cochrane Library, Issue 3, 2002. Oxford: Update

Software.

Achtergrond In de literatuur is er over-

eenstemming over de behandeling van

jongere vrouwen met een ongecompli-

ceerde infectie van de lagere urinewegen:

een driedaagse antibioticumkuur. Bij

oudere vrouwen worden nogal eens lan-

gere kuren aangeraden, variërend van

zeven tot veertien dagen. 

Doel De auteurs stelden zich tot doel om

de optimale duur van een antibiotische

behandeling van een ongecompliceerde

cystitis bij oudere vrouwen vast te stel-

len. Daarbij vergeleken zij de effectiviteit

(het klinische én het bacteriologische

effect) en de bijwerkingen van de kuren

van verschillende lengte.

Zoekstrategie en insluiting Er werd op

systematische wijze gezocht in MED-

LINE, EMBASE, Cinahl, Healthstar,

Popline, Gerolit, Bioethics Line, The

Cochrane Library, Dissertations Abstracts

International en de Index to Scientific &

Technical Proceedings. Men zocht naar

RCT’s waarin eendaagse kuren, korte

kuren (3-6 dagen) en lange kuren (7-14

dagen) vergeleken werden bij vrouwen

boven de 60 jaar met symptomen van een

acute, ongecompliceerde UWI (pijnlijke

of frequente mictie, vermeerderde aan-

drang of pijn in de onderbuik), een posi-

tieve urinekweek (>103 bacteriën/ml) en

leukocyturie (≥5 leukocyten/mm3).

Kwaliteitsbeoordeling Van de 7000

gevonden referenties konden uiteindelijk

slechts 13 trials meegenomen worden in

de analyse. Zes trials vergeleken de een-

daagse kuur met een korte kuur, 3 de een-

daagse kuur met de lange kuur, en 4 de

korte met de lange kuur. Slechts 5 van de

13 trials vergeleken kuren van verschillen-

de lengte van hetzelfde antibioticum. Op

de methodologische kwaliteit was nogal

wat aan te merken. De manier van rando-

miseren was lang niet altijd optimaal en

ook waren er maar 3 trials geblindeerd. In

slechts 5 trials werd naast bacteriologi-

sche genezing ook de verdwijning van de

symptomen als uitkomstmaat gebruikt en

voor de subgroep ouderen ontbraken

nogal eens gegevens over bijwerkingen.

Resultaten De kans op persisterende

bacteriurie bleek na de eendaagse kuur

op de korte termijn (twee weken na

behandeling) groter (RR 1,84, 95%-BI 1,18

– 2,86), maar op de langere termijn was er

geen verschil en ook was er geen verschil

in het verdwijnen van de symptomen. Op

grond van één trial werd geconcludeerd

dat patiënten liever een eendaagse

behandeling willen. Tussen korte en

lange kuren konden geen verschillen wor-

den aangetoond. 

Conclusie Een eendaagse kuur is moge-

lijk minder effectief, maar wordt beter

geaccepteerd dan langere kuren (3-14

dagen) en tussen korte (3-6 dagen) en

lange kuren (7-14 dagen) blijkt geen ver-

schil te bestaan. Goed onderbouwde aan-

bevelingen over de optimale duur van

behandeling in deze patiëntengroep zijn

niet te geven. Daarvoor zijn meer trials

nodig waarbij het effect van de verschil-

lende kuren op relevante eindpunten

wordt onderzocht in de groep oudere

vrouwen.

Commentaar
Met veel moeite hebben de auteurs toch

nog enkele conclusies weten te trekken,

maar die zijn terecht uiterst omzichtig

geformuleerd. De methodologische kwa-

liteit van de meeste trials liet te wensen

over; klinisch relevante uitkomsten wer-

den zelden beschreven en naast behan-

delingen van verschillende lengte werden

veelal ook verschillende antibiotica

gebruikt.

In de NHG-Standaard Urineweginfecties

geldt voor alle vrouwen met een onge-

compliceerde urineweginfectie hetzelfde

advies, ongeacht de leeftijd: een drie-

daagse behandeling met nitrofurantoïne

of trimethoprim. Bij het verdwijnen van

de symptomen wordt de kuur als afdoen-

de beschouwd. Men heeft blijkbaar geen

aanleiding gezien om voor de groep

ouderen een ander beleid te formuleren.

In de onderliggende noot worden een

Cochrane-reviews
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