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COPD-exacerbaties met ipratropium-

bromide (IB) en bèta-2-mimetica. 

Resultaten Twaalfhonderdzevenenzestig

onderzoeken werden gevonden. Na exclu-

sie van onder andere mensen met een

stabiele vorm van COPD resteerden er 22

onderzoeken. Slechts 9 RCT’s bleken aan

de inclusiecriteria te voldoen. De FEV1

was de meestgenoemde eindparameter.

Patiëntenaantallen varieerden van 13 tot

70 per onderzoek. Vier onderzoeken ver-

geleken ipratropiumbromide met bèta-2-

mimetica en vijf onderzoeken vergeleken

een combinatie van IB en een bèta-2-ago-

nist met behandeling met uitsluitend

bèta-2-mimetica. Zeven onderzoeken lie-

ten kortetermijneffecten (tot 90 minuten)

van de FEV1 zien. Twee onderzoeken,

waarin IB aan een behandeling met bèta-

2-mimetica werd toegevoegd, lieten 24

uur na medicatiegebruik een verandering

van de FEV1 zien. 

In de vier onderzoeken waarin korteter-

mijneffecten van IB met die van bèta-2-

mimetica werden vergeleken, werden geen

significante verschillen op het niveau van

∆ FEV1 waargenomen. De resultaten van

alle vier onderzoeken tezamen gaven een

gewogen gemiddeld verschil (GGV) van

0,0 l te zien (95%-BI –0,19-0,19 l).

Toevoegen van IB aan een onderhouds-

behandeling met bèta-2-mimetica gaf

zowel op korte als op lange termijn (24

uur) geen ∆ FEV1 te zien (respectievelijk

GGV 0,02 l (95%-BI –0,08-0,12 l) en GGV

0,05 l (95%-BI – 0,14-0,05). 

Veranderingen van bloedgaswaarden

waren beperkt. Slechts vier onderzoeken

maakten melding van bijwerkingen, zoals

droge mond, termor en ‘een vreemd

gevoel’ na inname van de medicatie.

Conclusie Zowel IB als bèta-2-mimetica

lieten een kortstondige verbetering van

de FEV1 en PEF zien. Combinatie van

beide medicaties blijkt niet effectiever

dan monotherapie. Verbetering op

klachtenniveau werd niet vastgesteld.

Commentaar
In een gemiddelde praktijk van 2500

patiënten kent de huisarts ongeveer 40

mensen met COPD. Slechts een zeer klein

deel, 4 tot 7 patiënten, heeft zeer ernstige

longfunctiestoornisen (FEV1<1 l). Daar

exacerbaties juist voor deze patiënten-

groep zeer bedreigend zijn, dient deze

subgroep op de meest adequate wijze te

worden behandeld, dat wil zeggen met zo

groot mogelijke ‘snelheid van herstel’. De

mate van FEV1-respons op bronchusver-

wijders blijkt bij COPD een grote sprei-

ding te hebben en een toegenomen FEV1

blijkt vermindering van kortademigheid,

inspanningstolerantie en kwaliteit van

leven slecht te voorspellen. Verschillende

onderzoeken hebben bij grote groepen

COPD-patiënten met uiteenlopende

ernstgraad, dan ook een veelal inverse

correlatie tussen de ∆ FEV1 en de mate

van dyspnoe geobserveerd. Huisartsen

werken niet met de FEV1 als toetsingscri-

terium van hun beleid, maar richten zich

op de ernstgraad van de COPD, gemeten

aan de functionele toestand en mate 

van dyspnoe in rust en bij inspanning.

Primair dient namelijk binnen zo 

kort mogelijke termijn de bronchusob-

structie te worden opgeheven. Naast de

chronische neutrofiele ontsteking in de

luchtwegen bij COPD is er, tijdens exacer-

baties, sprake van eosinofiele ontste-

kingsreacties. Daarom zijn steroïden zo

effectief bij het opheffen van de inflam-

matoire component. Spasmolytica tonen

dit effect niet. 

Samengevat leveren ons deze onder-

zoeksresultaten niet veel op voor de

dagelijkse praktijk. De eindtermen zoals

snelheid van herstel van exacerbaties,

gemeten aan de hand van functionele

toestand, kwaliteit van leven, dyspnoe-

score, alle van primair belang voor arts en

patiënt, zijn namelijk in deze onderzoe-

ken secundair aan de FEV1. Men had er

dan ook verstandiger aan gedaan om,

met dezelfde vraagstelling, een subgroep

met enkel patiënten met milde COPD te

onderzoeken. Mogelijk dat binnen deze

groep, bij mild verlopende toename van

dyspnoeklachten in de thuissituatie (‘stil-

le exacerbaties’), wel een plaats is voor

de onderzochte luchtwegverwijders. 

Interventieonderzoeken als deze zullen

altijd aan kritiek onderhevig zijn, voorna-

melijk vanwege de discrepantie tussen de

gemeten FEV1 en de functionele toe-

stand. Om deze reden stel ik voor om

mensen met COPD te stratificeren in

ernstgraden op basis van hun functionele

toestand (en onder andere voorgeschie-

denis, leeftijd, FEV1). Onderzoeksvragen

dienen vervolgens slechts binnen één

enkel stratum te worden onderzocht. Het

primaire doel is namelijk niet om bij exa-

cerbaties de FEV1 te verhogen, maar om

de ernst en duur van de exacerbaties zo

snel mogelijk te doen verminderen.

A.P.E. Sachs

Poetsen met water

Fernandez R, Griffiths R, Ussia C. Water for wound

cleansing (Cochrane review). In: The Cochrane Library,

Issue 4, 2002. Oxford: Update Software.

Achtergrond Wondreiniging kan op ver-

schillende manieren, variërend van

gewoon kraanwater tot een isotone zout-

oplossing. Het reinigen van een wond

met een niet-toxische vloeistof zou niet

alleen exsudaat en debris verwijderen,

maar zo ook een optimale omgeving

scheppen voor een goede wondheling.

Doel Nagaan wat het effect is van reini-

gen met gewoon kraanwater in vergelij-

king met een isotone, al dan niet steriele

zoutoplossing.

Zoekstrategie Gezocht is naar (quasi-)

RCT’s in Medline, Embase, CINAHL, het

Cochrane Controlled Trials register en

het eigen register van de Cochrane

Wounds Group. Onderzoek waarbij water

werd vergeleken met ontsmettende mid-

delen (bijvoorbeeld povidonjodium) wer-

den uitgesloten.

Uitkomstmaat De primaire uitkomst-

maat was het al dan niet optreden van

een wondinfectie. 

Resultaten De onderzoekers vonden 18

trials, maar slechts 6 waren te gebruiken

(5 in een ziekenhuis of eerstehulppost en

1 in de eerste lijn). De leeftijd van de

patiënten varieerde van 16 tot 95 jaar. De

methodologische kwaliteit was matig.

Het percentage wondinfecties in de ver-

schillende onderzoeken varieerde enorm:

van 5% tot 50%.

Twee onderzoeken vergeleken kraanwater
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met het niet reinigen en 4 trials vergele-

ken kraanwater met andere oplossingen.

Het gebruik van kraanwater bij acute

wonden gaf een lager percentage wondin-

fecties dan het gebruik van een isotone

zoutoplossing (OR 0,52; 95%-BI 0,28-

0,96). Ook was er geen verschil in wond-

infecties bij gebruik van kraanwater ten

opzichte van het helemaal niet reinigen

(OR 1,06; 95%-BI 0,06-17,47). Ook bij

chronische wonden zijn er minder infec-

ties bij het gebruik van kraanwater dan bij

een zoutoplossing (OR 0,16; 95%-BI 0,28-

0,96). Gekookt kraanwater was ook niet

beter dan ongekookt water.

Conclusie Een wond hoeft alleen met

gewoon kraanwater te worden schoonge-

maakt. 

Commentaar
Geen wereldschokkend nieuws, maar wel

nuttig, zowel voor de huisarts als voor de

zelfzorg door de patiënt. Het bewijs dat

wonden beter met andere oplossingen

dan kraanwater worden schoongemaakt

is niet geleverd. Huisartsen en patiënten

kunnen dus gewoon naar de kraan om

een wond uit te spoelen. En zelfs als ze

dat vergeten, is dat waarschijnlijk niet

erg. Het aantal wondinfecties in de huis-

artsenpraktijk is waarschijnlijk laag, onaf-

hankelijk van de manier van het schoon-

maken.

Joost Zaat

Culturele beleving van
ziekte en zorg

Ria Borra, Rob van Dijk, Hans Rohlof, redactie.

Cultuur, classificatie en diagnose. Cultuursensitief wer-

ken met de DSM-IV. Houten/Diegem: Bohn Stafleu

Van Loghum, 2002. 265 pagina’s, € 32,50. ISBN

90-313- 3890-0.

Dit boek beoogt een handvat te geven

voor de interpretatie en begeleiding van

patiënten met psychiatrische beelden en

een andere culturele achtergrond. Die

andere culturele achtergrond moet ruim

genomen worden; ook een religieuze 

subcultuur valt eronder. De Cultural

Formulation of Diagnosis is een term die in

de psychiatrie opgang doet en waarbij

voor de patiënt en zijn ziekteclassificatie

(DSM-IV) rekening gehouden wordt met

de culturele achtergrond, een andere

beleving van klachten, de sociaal-culture-

le context van de patiënt en zijn aanpas-

sing aan de ontvangende (Nederlandse)

samenleving. Dit is met name gecompli-

ceerd omdat deze patiënten te maken

krijgen met een Nederlands zorgstelsel

met autochtone hulpverleners, die veelal

onbekend zijn met deze achtergronden.

Arthur Kleinman heeft als geen ander

gewezen op het nut van het betrekken van

een culturele beleving van ziekte en zorg

in hulpverlenerscontacten. In het voor-

woord van dit boek waarschuwt hij ervoor

dit niet als truc of methode te beschou-

wen, maar als een manier om sensitief te

worden voor de ‘andere culturele belevin-

gen’ in het hulpverlenerscontact. De

schrijvers van dit boek hebben zijn waar-

schuwing ter harte genomen en zijn

advies uitgewerkt in 20 boeiend beschre-

ven casussen. Enkele bijlagen geven

daarna een handreiking wat voor vragen

inzicht in verschillende culturele aspec-

ten kunnen geven. De behandelaars die

in de casuïstiek aan bod komen, hebben

ieder op hun eigen wijze deze handrei-

king geïnterpreteerd en dus ook anders

gebruikt, omdat dit beter aansloot bij de

vraag van de patiënt of bij hun eigen vra-

gen. Zo wordt ook duidelijk dat de

Cultural Formulation of Diagnosis een proces

is in ontwikkeling. 

Ik mis een meer theoretische beschou-

wing over verschillen tussen culturen. Die

zou nuttig zijn om naar culturele aspec-

ten van patiënten te kunnen vragen om

hun context beter te begrijpen. 

Ten slotte is het verhelderend om te lezen

dat ook psychiatrische ziektebeelden in

diverse culturen in ernst en beloop kun-

nen verschillen. Zo blijkt dat kortdurende

psychotische episodes waarvan de

patiënt volledig herstelt, in andere cultu-

ren vaker voorkomen dan in de westerse

samenleving. Waarschijnlijk verdient in

dit opzicht onze aanpak van psychiatri-

sche ziektebeelden bij patiënten met een

andere etnisch-culturele achtergrond ook

enige herbezinning.

Ik vind dit boek kortom een aanrader voor

allen die geïnteresseerd zijn in deze pro-

blematiek.

Hans Harmsen

Keuzen in de zorg

Dick Willems, Marjan Veldhuis. Wegen in de zorg.

Dilemma’s, keuzen en afwegingen in de spreekkamer.

Assen: Van Gorcum, 2002. 131 pagina’s, € 16,95.

ISBN 90-232-3842-7.

Dick Willems en Marjan Veldhuis hebben

een interessant onderzoek gedaan over

een belangrijk onderwerp: de rol van de

huisarts bij het maken van keuzen in de

zorg.

De huisarts wordt algemeen gezien als de

‘poortwachter’ die de toegang tot de spe-

cialistische zorg bewaakt. Volgens de

auteurs is er tot dusverre weinig aan-

dacht besteed aan de vraag of en hoe

deze rol zich laat verenigen met de ande-

re rol van de huisarts: die van hulpverle-

ner en behartiger van het belang van haar

patiënten. Voor de analyse van het han-

delen van de huisarts hebben zij gekozen

voor begrippen uit de zogenoemde trech-

ter van Dunning: noodzakelijkheid, effec-

tiviteit en doelmatigheid van de zorg. Als

vierde toetsingsbegrip hanteren zij de

rechtvaardige verdeling van zorg. 

Het onderzoek bestaat deels uit litera-

tuuronderzoek, deels uit interviews met

Boeken
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