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Journaal

Virtual reality in de scopiekamer
In Nederland wordt de laatste jaren hard

nagedacht over hoe we het beste kunnen

screenen op coloncarcinoom.1 De feces-

test op occult bloed gooit weer hoge

ogen nadat enkele grote onderzoeken

hebben aangetoond dat screening op

occult bloed ondanks een relatief groot

percentage vals-positieven én vals-nega-

tieven toch een reductie in de sterfte ten

gevolge van coloncarcinomen oplevert.

Colonoscopische screening zou effectie-

ver zijn, maar is ook bewerkelijker en risi-

covoller. Inmiddels is er een nieuwe

manier om met hulp van een CT-scan te

screenen: de driedimensionale virtuele

colonoscopie. Pickhard et al. onderwier-

pen 1233 asymptomatische mensen aan

een virtuele colonoscopie, direct gevolgd

door een echte colonoscopie.2 De vir-

tuele colonoscopie deed het net zo goed

als de gewone scopie. Ruim 93% van de

poliepen met een diameter van minimaal

8 mm werd ontdekt en 87% van de polie-

pen met een diameter van 6 mm. De

vraag is of die laatste ook meteen wegge-

haald moeten worden. Een virtuele colo-

noscopie is helaas niet geheel pijnloos

en vergt dezelfde voorbereiding als een

gewone colonoscopie. Wel kost het de

patiënt minder tijd en er is nauwelijks

kans op complicaties. Nadeel is ook dat

de patiënt alsnog een conventionele sco-

Als brandweer en politie automatische externe defibrillatoren

(AED’s) gebruiken, leidt dat niet tot minder sterfte van patiënten

die buiten het ziekenhuis een hartstilstand krijgen.1 Zie hier,

opnieuw een bewijs dat de voordelen van AED’s schromelijk over-

schat worden. Nederlandse onderzoekers gingen het effect op de

overleving en opname in het ziekenhuis na bij het gebruik van de

AED door politie en brandweer. Het onderzoek vond plaats in

Amsterdam en omstreken (1,6 miljoen inwoners). In de ene helft

van deze regio kregen politie en brandweer een AED, in de ande-

re niet. Na vier maanden werd er gewisseld. Alle deelnemers kre-

gen een reanimatiecursus.

Zodra er een 112-melding binnenkwam waarbij men een hartstil-

stand vermoedde, werd de ambulance opgeroepen. Meteen daar-

na werd de politie of de brandweer ingeseind. Indien de agenten of

de brandweerlieden eerder aankwamen dan de ambulance, start-

ten zij de reanimatie en gebruikten indien nodig de AED. Als de

ambulance eerder arriveerde, nam het ambulancepersoneel de

reanimatie over. In twee jaar tijd werden er 469 patiënten geïnclu-

deerd (243 in de AED-groep). Slechts in 15 gevallen (3%) stond de

huisarts naast de patiënt tijdens een hartstilstand. Het gemiddel-

de tijdsinterval tussen hartstilstand en eerste defibrillatieshock

was 11,1 minuten in de AED-groep en 12,8 minuten in de controle-

groep (p<0,001). Tweeënveertig procent van de patiënten in de

AED-groep en 33% van de patiënten in de controlegroep werd naar

het ziekenhuis vervoerd (p=0,02). Slechts 44 patiënten (18%) in de

AED-groep konden uiteindelijk uit het ziekenhuis worden ontsla-

gen tegen 33 patiënten (15%) in de controlegroep (p=0,33). De

overige 392 patiënten overleden. De onderzoekers concluderen

dat patiënten er weinig voordeel van hebben dat een AED snel ter

plaatse is. Die conclusie sluit aan bij Schots onderzoek waaruit

Automatische externe defibrillator heeft geen nut

blijkt dat door het plaatsen van AED’s in openbare ruimten, zoals

vliegvelden en treinstations, nauwelijks een overlevingswinst te

behalen is.2 Bovendien is inmiddels duidelijk dat een dergelijke

plaatsing nauwelijks kosteneffectief is.3 Hoewel in Engeland en de

Verenigde Staten de automatische externe defibrillatoren steeds

meer deel gaan uitmaken van het straatbeeld, is de noodzaak van

deze alom aanwezige apparatuur vooralsnog niet aangetoond.

Patiënten zijn er het meest mee gebaat als adequate hulp snel ter

plaatse is en die logistiek is altijd te verbeteren. (ToH) 
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pie moet ondergaan als er een poliep

zichtbaar is. Dat is waarschijnlijk een van

de redenen waarom 40% van de onder-

zochte personen zei toch de voorkeur te

geven aan een gewone colonoscopie. Vir-

tuele colonoscopie is echter een veelbe-

lovend screeningsinstrument als duide-

lijk is bij welke poliepdiameter het ver-

antwoord is om af te wachten tot een vol-

gend virtueel kijkje. (HH)
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