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nopathie: de indirecte oftalmoscopie,

inclusief spleetlamponderzoek versus de

beoordeling van gestandaardiseerde

digitale fundusfoto’s. De fundusfoto’s

blijken maar een sensitiviteit van 44% te

hebben. Wel blijken de ‘fout-negatieven’

slechts minimale fundusafwijkingen te

hebben, maar gezien het toenemende

belang dat gehecht wordt aan beginnen-

de fundusafwijkingen is dit wel een rele-

vante bevinding. In het tweede hoofdstuk

worden (risico)factoren onderzocht voor

het hebben van retinopathie (en niet

alleen diabetische retinopathie). De pre-

valentie van retinopathie varieerde van

9% bij niet-diabeten tot 34% bij al beken-

de diabeten. Bloeddruk, Quetelet-index,

en cholesterol- en triglyceridenspiegels

bleken geassocieerd met het hebben van

retinopathie, ook na correctie voor 

glucosetolerantie. Het derde hoofdstuk

beschrijft een deelonderzoek naar risico-

factoren voor de 10-jaarsincidentie van

retinopathie bij diabeten en niet-diabe-

ten. De incidentie varieert van 7% bij niet-

diabeten tot 18% bij diabeten. Onafhan-

kelijke risicofactoren bleken alleen hyper-

tensie, een hoog HbA1c en grote WHR

(waist/hip ratio) te zijn. In het vierde hoofd-

stuk staat de leeftijdgerelateerde maculo-

pathie centraal. Diabetes mellitus blijkt

‘beschermend’ te werken voor maculopa-

thie. In multivariate analyses bleek alleen

de enkel-armindex gerelateerd te zijn aan

de prevalentie (en niet aan de incidentie)

van maculopathie. Het vijfde en laatste

hoofdstuk gaat over de vraag of vroeg

ontdekte diabetes mellitus (zoals in de

Hoorn-studie) leidt tot lagere incidenties

van retinopathie. Omdat het om kleine

aantallen patiënten gaat, kon geen een-

duidige conclusie worden getrokken,

maar de trend wijst op een lagere inci-

dentie van retinopathie bij de nieuw ont-

dekte diabeten. 

De promovendus stelt in zijn afsluitende

hoofdstuk de vraag of het concept van

diabetische retinopathie nog wel stand

kan houden, gezien het vóórkomen ervan

bij niet-diabeten. Zijn tweede belangrijke

conclusie is dat de leeftijdgerelateerde

maculopathie vermoedelijk een uiting is

van atherosclerose en dat diabetes melli-

tus daar geen of alleen een ‘beschermen-

de’ invloed op heeft.

Voor huisartsen zijn de volgende uitkom-

sten van dit promotieonderzoek van

belang: 

– De oogcontrole van diabeten met een

fundusfoto is niet voldoende omdat

beginnende fundusafwijkingen moge-

lijk worden gemist; controle door de

oogarts blijft dus nodig.

– Een goede bloeddruk en normaal ge-

wicht bij diabeten zouden kunnen lei-

den tot een lagere kans op het optreden

van retinopathie.

– Ook bij niet-diabeten met visusklach-

ten kan sprake zijn van een retinopa-

thie.
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Alexithymie – onvermogen om gevoelens

te differentiëren en te beschrijven – zou

een belangrijke risicofactor zijn voor het

ontstaan van somatisatie: omdat mensen

emoties niet kunnen onderscheiden, zijn

ze geneigd de begeleidende lichamelijke

verschijnselen toe te schrijven aan ziekte

of afwijkingen. Alexithymie zou vooral

ontstaan bij mensen die in hun jeugd ver-

waarloosd, seksueel misbruikt of mishan-

deld zijn. Seksueel misbruik en fysieke

mishandeling bleken echter in een dwars-

doorsnedenonderzoek niet geassocieerd

te zijn met alexithymie. Inadequate op-

voeding door de ouders had een beschei-

den relatie met alexithymie. Alexithymie

was ook geen risicofactor voor somatisa-

tie bij patiënten die verwezen werden naar

de poli interne en bij wie de ‘diagnose’ li-

chamelijk onverklaarde klachten (LOK)

werd gesteld. Wel was er bij hen vaker

sprake van psychiatrische problematiek –

met name angst en depressie – dan bij pa-

tiënten met lichamelijk verklaarde klach-

ten. Patiënten met LOK en alexithymie

hadden geen hogere medische consump-

tie en ze voelden zich niet slechter dan an-

dere patiënten met LOK. Opmerkelijk is

de waarschuwing voor het missen van so-

matische aandoeningen: 6% van degenen

die op de poli interne aanvankelijk de

diagnose LOK hadden gekregen, bleken

binnen een jaar toch een organische aan-

doening te hebben. Vanwege de beperkte

diagnostische middelen in de huisartsen-

praktijk, zou dat percentage volgens de

promovendus hoger kunnen zijn. Het blijft

oppassen. 

Henriëtte van der Horst

bsl - h&w 04 01 11  22-12-2003  09:16  Pagina 59


