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Injecties, fysiotherapie of
afwachten bij
tenniselleboog

Met veel belangstelling heb ik het artikel

Van Smidt et al. gelezen over de aanpak van

de tenniselleboog (H&W 2004;47:74-9). 

De huisarts die het artikel, en de patiënt

die de strip leest, krijgen naar mijn idee

duidelijk de boodschap mee dat fysiothe-

rapie beter is dan een afwachtend beleid.

Ik vind dat die gedachte niet gerechtvaar-

digd is. Na een jaar wordt met geen van

de meetinstrumenten een statistisch sig-

nificant verschil gevonden tussen een

afwachtend beleid en fysiotherapie. Bij

een praktisch advies voor huisarts en

patiënt mogen ook de effecten van de

interventies op arbeidsongeschiktheid en

gemaakte kosten niet onvermeld blijven.

Smidt meldde in haar proefschrift dat

patiënten in de fysiotherapiegroep meer

werkverzuim aangaven en minder in staat

waren om hun huishouden te doen. In die

groep waren 3 patiënten langdurig ar-

beidsongeschikt (5%), in de afwachtend-

beleidgroep 2 (3%) en in de injectiegroep

niet één. In de fysiotherapiegroep waren

daardoor de totale kosten per patiënt het

hoogst (2029 gulden versus 1390 gulden

bij afwachtend beleid en 947 gulden bij

injecties). Het zou logischer zijn om te

concluderen dat fysiotherapie niet werkt,

althans niet de vorm van fysiotherapie

die door haar onderzocht is. 

De tweede boodschap die het artikel lijkt

te verkondigen is dat injecties weliswaar

een tijdje helpen, maar dat het uiteinde-

lijk slecht afloopt met de geïnjecteerde

ellebogen. Als daarmee bedoeld wordt

dat er geen plaats is voor injectietherapie,

vind ik de boodschap te ongenuanceerd. 

Het onderzoek weerspiegelde, voorzover

het de injectietherapie betrof, niet de

dagelijkse praktijk. Ten eerste is een

injectie pas geïndiceerd als de patiënt

veel hinder ervaart van zijn aandoening

ondanks pijnstillende medicatie. Ten

tweede wordt in de praktijk pas een vol-

gende injectie gegeven als de vorige dui-

delijk is uitgewerkt en dan geldt weer het

criterium dat hij veel handicap moet

ervaren. In de dagelijkse praktijk worden

in een jaar tijd zo 1 tot 3 injecties gege-

ven op momenten die de patiënt zelf

kiest. De NHG-Standaard heeft het over

een maximum van 5 injecties per jaar.

Ten derde moet de patiënt die een injec-

tie overweegt goed worden geïnformeerd

over het beloop van een tenniselleboog

(gaat vanzelf over), over het doel van de

injectie (tijdelijke pijnvermindering) en

over de wijze waarop hij met pijn en

belasting moet omgaan (alles mag). Het

is interessant om te zien dat het percen-

tage herstelde patiënten tussen de 12e

en 26e week met injectietherapie stag-

neert en met het natuurlijk beloop toe-

neemt. Dat zou verklaard kunnen worden

door de suggesties die de auteurs aan-

dragen. Maar misschien was een groot

deel van de patiënten met injectiethera-

pie teleurgesteld dat ze het succes niet

vast konden houden, of ging een deel ver-

keerd met de klachten om zodra de injec-

tie was uitgewerkt. Argument hiervoor is

dat in de onderzoeksopzet hen van tevo-

ren niets was verteld over het tijdelijke

effect van de injectie en dat hen ook niet

uitgelegd was hoe ze bij een opflakkering

met de klachten moesten omgaan. De

vraag blijft nu onbeantwoord wat het

effect van injecties is op het beloop van

een tenniselleboog bij strikte indicaties

en adequate voorlichting.

Het is (achteraf) jammer dat de patiënten

niet nog een jaar langer gevolgd zijn. De

vraag blijft daardoor onbeantwoord of de

resultaten van de drie groepen tijdens

het tweede jaar naar elkaar toe kruipen,

of blijven verschillen. Met de gegevens

die nu beschikbaar zijn, is niet te conclu-

deren of het herstel in de injectiegroep

wordt vertraagd of dat de kans op herstel

kleiner is, zoals in het stripverhaal staat.

Mijns inziens zou de vertaling van het

onderzoek van Smidt et al. naar de prak-

tijk moeten zijn: 

– De klachten gaan vanzelf over. Na een

jaar is 80-90% van de patiënten hersteld. 

– Fysiotherapie bij een tenniselleboog

helpt niet.

– Een injectie kan u 6-8 weken van de

ergste klachten afhelpen. De kans daar-

op is 92%. 

Jan Mens

Antwoord
Jan Mens plaatst kanttekeningen bij ons

onderzoek: injecties zijn goedkoop, de

patiënt moet goed worden voorgelicht en

de injecties moeten goed geïndiceerd

zijn.

Wij hebben zowel de directe kosten

(behandelkosten) als indirecte kosten

(ziekteverzuim) bestudeerd. De directe

kosten waren lager voor het afwachtend

beleid dan voor fysiotherapie en injectie-

therapie. De indirecte kosten (werkver-

zuim) waren hoger voor fysiotherapie en

afwachtend beleid dan voor injectiethera-

pie. De groepen verschilden echter in het

aantal patiënten met betaald werk:

afwachtend beleid (75%), injectietherapie

(60%) en fysiotherapie (66%). Ook waren

er kleine verschillen in het aantal patiën-

ten dat bij de voormeting al werkverzuim

rapporteerde vanwege de elleboogklach-

ten. Gedurende follow-up hebben 26

patiënten zich ziek gemeld vanwege 

de elleboogklachten, 12 patiënten in 

de injectiegroep, 8 patiënten in de af-

wachtend-beleidgroep en 6 in de fysiothe-

rapiegroep. Echter, slechts 2 patiënten 

in de afwachtend-beleidgroep en 3 in 

de fysiotherapiegroep hadden langdurig

werkverzuim. Significante verschillen in

kosteneffectiviteit tussen de 3 interven-

ties werden dan ook niet gevonden. 

Mens geeft terecht aan dat ons injectiere-

gime (maximaal 3 injecties) door het pro-

tocol in de eerste 6 weken een kort inter-

val kende. In de praktijk bleek dat in de

eerste 6 weken slechts 27% van de patiën-

ten 2 en 15% 3 injecties kreeg. Na 6 weken

was het wel degelijk toegestaan om –

indien nodig – injecties te geven: de huis-

artsen moesten de NHG-Standaard vol-

gen, dus bij veel hinder volgde een aan-

vullende injectie. Dit was slechts bij 3

(5%) patiënten in de afwachtend-beleid-

groep het geval. Daarentegen ontvingen

21 (34%) patiënten in de injectiegroep na

6 weken nog een injectie. In verscheidene

andere onderzoeken is bij verschillende

patiëntenpopulaties (zowel acute als

chronische elleboogklachten) eveneens

een omkering van het effect op lange ter-

mijn gevonden, ongeacht de verschillen

in het aantal injecties, hoeveelheid en

Ingezonden
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gebruikte injectievloeistof en de behan-

deling in de controlegroep.1-3 De teleur-

stellende langetermijnresultaten van een

corticosteroïdinjectie kunnen verschil-

lende oorzaken hebben: corticosteroïd-

injecties veroorzaken misschien schade

in de pees of patiënten belasten na een

succesvolle injectie de elleboog te snel

en te zwaar, waardoor volledig herstel

niet mogelijk is. Wij kunnen, zoals Mens

suggereert, ons ook voorstellen dat pa-

tiënten na een aanvankelijk goede reactie

teleurgesteld zijn door de terugkeer van

symptomen en hierdoor extra laag scoren

op vragen over ervaren herstel. Wij heb-

ben echter alle huisartsen gevraagd met

hun voorlichting de NHG-Standaard te

volgen. Hierin staat wel de informatie

over injecties die ook Mens graag 

aan patiënten mee wil geven. Het zou

alleen kunnen dat de mogelijke terugval

door individuele huisartsen onvoldoende

benadrukt was. Hierover was wel een

aparte instructie gegeven. Injectiethera-

pie was echter ook minder effectief bij

meer objectief vast te stellen uitkomsten

(zoals pijnvrije knijpkracht). Dit kan niet

alleen door teleurstelling verklaard wor-

den.

Wij adviseren huisartsen in eerste instan-

tie om, volledig conform de NHG-Stan-

daard, bij patiënten met een epicondyli-

tis lateralis een afwachtend beleid te

hanteren. De huisarts kan patiënten die

herhaald consulteren met persisterende

klachten naar de fysiotherapeut verwij-

zen, met de nadruk op ‘kan’, want het

bewijs voor effectiviteit is inderdaad mar-

ginaal. Indien een huisarts bij zeer ernsti-

ge klachten en beperkingen toch een

injectie overweegt, moet de huisarts de

patiënt informeren over het doel van de

injectie, het tijdelijke effect en de kans op

recidieven.

Nynke Smidt, Daniëlle van der Windt, 

Pim Assendelft
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Hoe kijken huisartsen naar
rode ogen? (1)

Wat een opluchting te lezen dat de NHG-

Standaard Het rode oog door zeer veel

huisartsen niet gevolgd wordt en niet

meer voldoet in de huidige huisartsge-

neeskunde (H&W 2004;47:132). De tijd

ligt achter ons om, door zuinigheid

gedreven, de oogheelkundige diagnostiek

alleen met lampjes en spiegeltjes te

bedrijven. Het is afgelopen om ‘ooglid-

trek-geneeskunde’ te houden voor dia-

gnostische eerstelijnsoogheelkunde. De

investeringen in spleetlamp, indirecte

fundoscoop, aplanatietonometrie en klei-

ne aanschaffingen is namelijk geen kost-

bare aangelegenheid, maar een diepte-

investering van nog geen € 5000. Dit

besef drong door bij een toenemend aan-

tal collega’s in het land. Zij hebben

tevens een cursus van de Stichting Oog-

heelkunde Onderwijs aan Huisartsen

gevolgd en weten hoe de diagnose

gesteld wordt van een rood oog. Zij com-

municeren op het niveau van een oogarts

en worden gerespecteerd als inhoudsdes-

kundige huisarts. Daar zorgt een NHG-

Standaard niet voor.

Paul van Aubel

PvA is huisarts/docent bij de Stichting Oogheelkunde

Onderwijs aan Huisartsen in Nederland.

Hoe kijken huisartsen naar
rode ogen? (2)

Spies et al. concluderen dat huisartsen

de NHG-Standaard niet volgen (H&W

2004;47;132-6). Het onderzoek is goed

opgezet en voorzover te beoordelen door

hen ook goed uitgevoerd. Jammer genoeg

maken ze geen verschil tussen praktijken

waar wel en waar geen spleetlamp werd

gebruikt. Uit het taalgebruik blijkt dat de

schrijvers totaal geen notie hebben van

de canon van de oogheelkunde, overi-

gens net als de auteurs van de NHG-

Standaard. Ik en vele andere huisartsen

tekenden daar destijds al protest tegen

aan. 

De oogheelkunde heeft in de periode

1850 tot 1920 een enorme ontwikkeling

doorgemaakt, waaronder de ontdekking

van de fundoscoop en de ontwikkeling

van de spleetlamp. In de jaren 1976-1996

dachten we in Maastricht na over de

mogelijkheden van een medisch-weten-

schappelijk verantwoorde eerstelijnsoog-

heelkunde. De spleetlamp bleek daarbij

aanvankelijk inderdaad een financieel

obstakel. Er waren wel spleetlampen voor

contactlensspecialisten, maar die ver-

grootten slechts tienmaal. Inmiddels was

gebleken dat in de eerstelijnsoogheel-

kunde een vergroting van zestienmaal

nodig en voldoende was. In de jaren tach-

tig was de fabriek die de spleetlampen

voor contactlensspecialisten maakte,

bereid deze oculairen te fabriceren. In

februari 1991 startte in 15 blind aangewe-

zen huisartsenpraktijken het volgende

experiment: de praktijken werden op kos-

ten van het ziekenfonds CZ uitgerust vol-

gens de richtlijnen van collega Lamers,

hoogleraar oogheelkunde, en mij. Daarop

volgde patiëntgebonden onderwijs in het

bedienen en waarnemen van de werke-

lijkheid met de geadviseerde apparatuur.

Vijf maanden later werd de huisartsen via

een enquête gevraagd naar hun bevindin-

gen. Unaniem oordeelden zij: ‘We hebben

nooit iets begrepen van oogheelkunde.

Nu begrijpen we pas wat dat is.’ 

Inmiddels is de spleetlamp met een ver-

groting van zestienmaal een normaal en

goedkoop product, en zeker geen ‘derge-

lijke kostbare apparatuur’ zoals Spies 

et al. suggereren. Het apparaat is zeker

goedkoper dan met zijn tweeën een week

naar Zuid-Afrika of Bonaire voor een cur-

sus oogheelkunde, waar men even onbe-

kwaam van terugkomt als men er heen-

ging. 

Jo Baggen
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