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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, 
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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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Antwoord (1)
Jo Baggen en Paul van Aubel houden bei-

den een pleidooi voor de aanschaf van

oogheelkundig instrumentarium en cur-

sorisch onderwijs in de toepassing daar-

van. Hun argumenten dat huisartsen

daarmee ‘op het niveau van een oogarts

communiceren’, ‘als inhoudsdeskundige

gerespecteerd worden’ en ‘nu pas begrij-

pen wat oogheelkunde is’ zijn inspire-

rend. In de conclusie van ons artikel

bepleiten wij echter prioriteit te geven

aan patiëntgebonden onderzoek naar de

diagnostische opbrengst van de verschil-

lende symptoom- en oogonderzoeken

boven het implementeren van aanbeve-

lingen die op gezagsargumenten berus-

ten. Dit geldt – ons inziens – voor het

gebruik van de spleetlamp evenzeer als

voor de diagnostische aanbevelingen uit

de NHG-Standaard Het rode oog.

Teun Spies, Henk Mokkink, 

Pieter de Vries Robbé en Richard Grol

Antwoord (2)
Het is altijd mooi te vernemen dat huis-

artsen zich meer gedegen verdiepen in

een aspect van de geneeskunde dan door

de NHG-Standaard wordt voorgeschre-

ven. De beweringen van Van Aubel zijn

echter wel erg kort door de bocht en vol-

gen niet uit het artikel van Spies et al.

Daarin staat immers vermeld dat slechts

weinig huisartsen beschikken over een

spleetlamp, terwijl onderzoek waaruit het

nut daarvan voor de huisarts blijkt, niet

voorhanden is. Er is dus weinig grond

voor de conclusie dat iedereen nu maar

bij de Stichting Oogheelkunde Onderwijs

aan Huisartsen in de leer moet gaan of,

zoals Baggen meent, een spleetlamp aan

moet schaffen.

Wat we leren uit het onderzoek van Spies

is dat het werken met alarmsymptomen

zoals uiteengezet in de NHG-Standaard

momenteel te wensen overlaat. Huisart-

sen blijken (veel te) vaak te menen dat er

sprake is van pericorneale roodheid en

verzuimen dikwijls het daarbij in de Stan-

daard voorgeschreven onderzoek inte-

graal uit te voeren. Het spreekt voor zich

dat we de bevindingen van Spies et al. bij

de eerstvolgende herziening van de stan-

daard mee zullen nemen en trachten te

ondervangen.

Tj. Wiersma, G.H. Blom, J.P. Cleveringa, 

leden van de werkgroep Het rode oog

Cochrane-reviews

Patiënteneducatie bij
preventie van ulcera van
de diabetische voet

Valk GD, Kriegsman DMW, Assendelft WJJ. Patiënt

education for preventing diabetic foot ulceration (Coch-

rane-review) In: The Cochrane Library, Issue 3, 2003.

Oxford: Update Software.

Achtergrond Een voetulcus is een van de

belangrijkste problemen bij mensen met

diabetes. Een amputatie is niet zelden

het gevolg. De mortaliteit daarvan is

hoog.

Het feit dat onderzoek bij andere gezond-

heidsbeelden er tot nu toe niet op wijst

dat harde eindpunten verbeteren door

een beperkte patiënteneducatie was voor

de auteurs van deze Cochrane-review

reden voor een kritische opstelling. In

slechts één eerdere systematische review

waren methodologisch gescreende on-

derzoeken geïncludeerd naar de effectivi-

teit van voetzorgeducatie bij diabetespa-

tiënten en in geen enkele review was een

meta-analyse van gerandomiseerde on-

derzoeken gemaakt. 

Doel Het beoordelen van het effect van

patiënteneducatie op het voorkomen van

voetulcera bij diabetespatiënten. 

Zoekstrategie, insluiting en uitkomst-

maten Gezocht werd (tot maart 2001)

naar RCT’s over educatieprogramma’s ter

preventie van voetulcera bij diabetespa-

tiënten van 18 jaar en ouder. De search

werd gedaan in het Wounds Group Spe-

cialised Trials Register, een compilatie

van geactualiseerde searches in onder

meer Medline, Cinahl en Embase. Er

waren geen beperkingen op taalgebied. 

De onderzoeken moesten specifiek ge-

richt zijn op de voetzorg. Onderzoeken

alleen gericht op het optimaliseren van

de glucosespiegel werden uitgesloten.

Educatie kon zowel specifiek zijn gericht

op voetzorg als op diabetes in ruime zin.

De primaire uitkomstmaten waren: ulcus

(met eventueel recidief), infectie en am-

putatie, de secundaire waren: callusont-

wikkeling; ziekenhuisopname in verband

met diabetische voetproblemen; mate

van voetzorgkennis en gedragsverande-

ring. 

Methodologische beoordeling Twee on-

afhankelijke reviewers deden de in- en

exclusie en beoordeelden de gevonden

onderzoeken. Met behulp van de Amster-

dams/Maastrichtse consensuslijst werd

de validiteit van de onderzoeken ge-

scoord. 

Resultaten Er werden uiteindelijk 8 van

de 19 gevonden onderzoeken geïnclu-

deerd, 3 uitgevoerd in een eerstelijnssitu-

atie, 4 in de tweede lijn waarvan 1 bij 

een podotherapiepraktijk. Bij 1 onder-

zoek ging het om het diabeten met een

hoog ulcus/amputatierisico, bij 4 RCT’s

ging het om laag tot middelmatig risico

en bij 3 RCT’s kon de mate van risico niet

worden nagegaan.

Vergeleken werden de effecten van inten-

sieve en beperkte voetzorgeducatie (4);

de effecten van een educatief generiek

diabetesprogramma waaronder voetzorg-

educatie versus de gebruikelijke zorg (1);

individueel gerichte voetzorgeducatie als

onderdeel van een algemeen diabetes-

programma versus de gebruikelijke dia-

beteszorg (2); meer complexe preventieve

diabeteszorg met educatie zowel aan de

behandelaars als patiënten versus

gebruikelijke zorg (1).

De methodische kwaliteit van de 8 geïn-

cludeerde RCT’s was mager. De interne

validiteit van afzonderlijke RCT’s scoorde

van 2 tot maximaal 4 (schaal van 0-10).

Van de vier onderzoeken die het effect
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