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Een universitaire huis-
artsenpraktijk? Onzin

Naar aanleiding van het artikel van Van

der Werf en Veehof zou ik het volgende

willen opmerken.1 Het idee van Van Deen

over de universitaire huisartsenpraktijk

berustte op de gedachtegang dat een

medische faculteit een ziekenhuis nodig

heeft voor onderwijs en onderzoek en een

afdeling huisartsgeneeskunde dus over

een universitaire huisartsenpraktijk moet

kunnen beschikken. 

Toen ik in 1979 hoogleraar werd, had ik

dat snel in de gaten: mijn praktijk in

Nieuwkoop was beter georganiseerd dan

de Groningse praktijk, die op veel punten

evident achterliep. Het oude kaartsys-

teem van Saan deugde niet. Goed oog-

heelkundig onderzoek kon er niet worden

gedaan. De beheersadministratie viel

onder de verantwoordelijkheid van de

vakgroep, die deze administratie ook

mocht betalen. De doktersassistenten –

meer dan twee fte – drukten op de forma-

tie van de vakgroep. De praktijk leverde

nauwelijks een bijdrage aan het onderwijs

en participeerde niet in de beroepsoplei-

ding. Al het onderzoek was mislukt.2

Weinig was goed afgesproken en niets lag

schriftelijk vast. Deze problemen stonden

vaak op de vergaderagenda van het vak-

groepbestuur. De misère was niet goed

oplosbaar. 

In 1988 kwam in Groningen het boek uit:

Samen werkt het beter. Een bedrijfskundig onder-

zoek naar de samenwerking tussen universiteit en

huisartsen. Hierin stond een groot aantal

aanbevelingen.3 Merkwaardig is dat er zo

weinig aandacht aan deze studie is

besteed. Ook Crebolder en Stalman, die

in hetzelfde nummer van H&W over het-

zelfde onderwerp schrijven, noemen het

boek niet.4

Een ‘academische werkplaats’ is een

mooi woord voor hetzelfde begrip. Ik kan

kort zijn: het nut van een universitaire

huisartsenpraktijk is nooit bewezen. Ver-

geefs heb ik naar juichende publicaties

over dat onderwerp gezocht. Ze bestaan

niet. Het is een vergissing. Een kostbare

vergissing.

G.J. Bremer
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Antwoord
Enige nuance op Bremers toch wel erg

massieve oordeel over academisering in

het algemeen en over onze praktijk in het

bijzonder is noodzakelijk. Ook wij herin-

neren ons de komst van Bremer in 1979

naar Groningen en zijn oordeel over wat

hij aantrof in die jaren. Wat er sindsdien,

althans in onze praktijk, veranderd is

hebben we beschreven, want verantwoor-

ding afleggen maakt deel uit van de aca-

demische patiëntenzorg. Of dat wat er in

die jaren in onze praktijk gebeurd is een

kostbare vergissing is geweest kan iedere

lezer zelf beoordelen. Ons lijkt dat winst. 

Ger van der Werf, Leo Veehof

Cochrane-reviews

Antihistaminica bij
verkoudheid

De Sutter AIM, Lemiengre M, Campbell H, Mackin-

non HF. Antihistamines for the common cold (Cochra-

ne Review). In: The Cochrane Library, Issue 3, 2003.

Oxford: Update Software. 

Achtergrond Ook al is verkoudheid de

meest voorkomende aandoening, toch

ziet de huisarts maar weinig patiënten met

verkoudheidsklachten op het spreekuur.

H1-antagonisten (antihistaminica) wor-

den toegepast als symptomatische behan-

deling van allergische aandoeningen die

berusten op het vrijkomen van histamine.

Naast ‘klassieke’ H1-antagonisten met

dempende werking op het zenuwstelsel is

er een nieuwe groep niet-sederende anti-

histaminica ontwikkeld. Bij allergie rea-

geert de neus op allergenen met het vrijko-

men van histamine wat klachten geeft in

de vorm van rinorroe, neusverstopping en

niezen. Omdat antihistaminica bij deze

klachten helpen, heeft het idee postgevat

dat antihistaminica ook helpen bij verge-

lijkbare klachten bij verkoudheid. Bij ver-

koudheid komt echter geen histamine vrij

en werken antihistaminica dan ook niet; ze

zouden hooguit symptomen kunnen

onderdrukken.

Methode Relevante RCT’s naar verkoud-

heid bij volwassenen of kinderen behan-

deld met antihistaminica werden in de

gangbare databases, via experts en bij

farmaceutische bedrijven opgespoord. 

Resultaten Er werden 46 artikelen gevon-

den waarvan er 32 aan de inclusiecriteria

voldeden. In de 32 artikelen werden 35

RCT’s beschreven. In 22 onderzoeken werd

gekeken naar de werking van een antihi-

staminicum als monotherapie en in 13

onderzoeken naar een (combinatie van)

antihistaminica met andere medicatie. 

Er werd geen bewijs gevonden voor enige

werking van een antihistaminicum op het

herstel bij verkoudheid bij kinderen of vol-

wassenen. De klassieke antihistaminica

hebben een gering effect op de rinorroe en

niezen terwijl de niet-sederende antihis-

taminica dit effect niet hebben. Bij klas-

sieke antihistaminica worden significant

meer bijwerkingen (sufheid) gemeld. In

twee onderzoeken bij kleine kinderen

werd geen effect gevonden van de combi-

natie van een antihistaminicum met de-

congestiva. In elf onderzoeken bij oudere

kinderen en volwassenen werd in de

meeste gevallen wel effect gevonden op

subjectief herstel en de ernst van de neus-

klachten. 

Conclusie Antihistaminica (zowel bij kin-

deren als bij volwassenen) geven als
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monotherapie geen verlichting van neus-

verstopping, rinorroe, niezen of subjectie-

ve verbetering van de verkoudheidsklach-

ten. Klassieke antihistaminica geven

meer bijwerkingen (sufheid) dan placebo.

De combinatie van antihistaminica met

decongestiva is niet effectief bij kleine

kinderen. Bij oudere kinderen en volwas-

senen wordt er wel een effect op herstel

en neusklachten gevonden. Het is echter

niet duidelijk of deze effecten ook klinisch

relevant zijn.

Commentaar
Het is opmerkelijk dat er zoveel onderzoe-

ken zijn gedaan naar de werking van een

theoretisch niet werkzaam geneesmiddel

bij een niet ernstige aandoening. Een

antihistaminicum als monotherapie is

volgens de review niet werkzaam. Bij vol-

wassenen zou de combinatie van een

antihistaminicum met een decongesti-

vum wel verbetering van neusverstopping

geven en leiden tot subjectief minder last

van de verkoudheid. In een andere

Cochrane-review naar de werking van

decongestiva bij verkoudheid werd

geconcludeerd dat eenmalige toediening

van decongestiva (als monotherapie)

enigszins effectief omdat het kortdurende

subjectieve verbetering van de klachten

van neusverstopping geeft. Over het effect

van vaker toedienen gedurende meerdere

dagen is onvoldoende bekend.1 De toe-

voeging van een antihistaminicum aan

een decongestivum zou het effect verder

kunnen versterken, maar er is geen onder-

zoek waarbij die combinatie wordt verge-

leken met alleen een decongestivum. 

In 5 van de 6 onderzoeken bleek er een

statistisch significant effect van de com-

binatie, maar al deze onderzoeken verto-

nen duidelijke methodologische tekort-

komingen zoals een te kleine onderzoeks-

groep, aanzienlijke uitval of combinatie

met andere geneesmiddelen. Het groot-

ste onderzoek (283 patiënten) met de

beste methodologische kwaliteit vond

een zeer gering effect ten gunste van de

combinatiebehandeling. Al met al is het

bewijs voor het effect erg matig en kli-

nisch nauwelijks relevant.

Verreweg het grootste deel van de patiën-

ten met verkoudheidsklachten gaat hier-

voor niet naar de huisarts. Als ze al iets

gebruiken, halen patiënten pillen, poe-

ders en druppels bij de drogist of apo-

theek. Als ze toch de huisarts bezoeken,

geeft deze Cochrane-review onvoldoende

bewijs om hen antihistaminica voor te

schrijven. Ook andere adviezen of medi-

camenten bij verkoudheid zijn in onder-

zoek niet effectief gebleken (ecchinacae,

zink, stomen, antibiotica). Alleen neus-

druppels geven kortdurend minder neus-

verstopping en een hoge dosis van vita-

mine C (1 gram per dag, starten bij de

eerste klachten) geeft reductie van de

duur van klachten. Maar de vraag hierbij

blijft of het wel klinisch relevant is.2

Just Eekhof
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Schizofrenie ontsluierd
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Schizofrenie is altijd een moeilijk te door-

gronden ziekte geweest, eerder mythisch

lijden dan een hersenziekte. Dit is een

boek met een polemische inzet. Het zet

zich af tegen de ‘antipsychiatrie’ en de

verklaring van schizofrenie vanuit de

sociale context. Schizofrenie is volgens

de recente inzichten een progressief ver-

lopende ontwikkelingsstoornis, een her-

senziekte met een complexe genetische

basis. Risicofactoren voor het ontstaan

zijn rhesusantagonisme en het influenza-

virus in het tweede trimester van de

zwangerschap en ondervoeding in het

eerste trimester. Er bestaat een familiaire

invloed: 5% van de ouders, 8% van de

broers en zussen en 12% van de kinderen

van patiënten hebben of krijgen de ziekte

ook. Bij monozygote tweelingen is de

concordantie 48%, bij dizygote tweelin-

gen 17%. 

Er blijkt sprake van een verstoorde verbin-

ding tussen neuronen, van neurocognitie-

ve functiestoornissen en daarmee samen-

hangende functionele beperkingen en

invaliditeit. De cognitieve stoornissen lig-

gen op het gebied van aandacht, waak-

zaamheid, waarneming, geheugen en pro-

bleemoplossend vermogen. Met name 

de sociale en emotionele cognitie is

gestoord. 

Het is een interessant boek, maar het

leest moeizaam omdat het is geschreven

(of vertaald) in harkerig proza. Het is voor

een groot publiek bestemd, uitgegeven in

een serie – met vooral vertaalde boeken –

op het gebied van ‘hypes’ in de neurowe-

tenschappen en psychiatrie. De auteur

legt medische en onderzoekstermen

soms uit, maar veronderstelt veel voor-

kennis. Daarbij noemt hij veel ontwikke-

lingen veelbelovend zonder daar hard

bewijs voor aan te dragen. De resultaten

van beeldvormend onderzoek met

geavanceerde technieken als MRI, MRS,

PET en MEG zijn imponerend, maar ‘alles-

verklarende’ afwijkingen blijken nader-

hand toch volstrekt aspecifiek te zijn. Zo

ontstaan er nieuwe mythen. Gelukkig

besteedt de auteur tot slot aandacht aan

de ambulante behandeling en training in

sociale vaardigheden. Schizofrenie is

immers een ernstig invaliderende aan-

doening die intensieve revalidatie en

begeleiding behoeft.

Douwe de Vries
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