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naar het effect van praktijkondersteuning.

Alleen daarom vonden we het als redac-

tie verantwoord het onderzoek toch te

publiceren. De onderzoekers geven zelf

antwoord op de specifieke opmerkingen.

Joost Zaat

Verbetering laboratorium-
aanvragen (1)

Blijkmaar meende Zaat in zijn kennelijk

meer absolutistische ingestelde jeugdja-

ren (rond 1990) dat er door huisartsen te

veel laboratoriumtests werden aange-

vraagd en ‘dat dat niet goed was’ (H&W

2004;47:126). Nu slaat bij hem de twijfel

toe. Wij zelf hebben ons rond de jaren

negentig van de vorig eeuw niet zozeer

gefocusseerd op te veel aangevraagde

tests, maar op de juistheid van de test-

aanvraag voor de klinische probleemstel-

ling, naar de inzichten van het onderhavi-

ge moment.1 Wij hadden namelijk gecon-

stateerd, zoals zoveel anderen, dat door

rondetafelconferenties en symposia het

aanvraaggedrag voor obsolete tests maar

moeilijk was te veranderen. Invoering van

bijvoorbeeld de TSH-bepaling in plaats

van de Totaal-T4-test als eerst aangewe-

zen test voor schildklierdiagnostiek, of

van de ferritinebepaling in plaats van

ijzer voor ijzergebreksanemie, creatinine

in plaats van ureum voor nierfunctie,

geschiedde maar moeizaam. Door het

voordrukken van deze tests op het aan-

vraagformulier onder bijbehorende ziek-

teproblemen verdwenen in één klap de

obsolete tests en werden geschiktere

tests aangevraagd. Deze constatering

werd in 1994 nogmaals gedaan, nu in ver-

gelijking met een controlegroep.2 Het

probleemgeoriënteerde aanvraagformu-

lier leidde, naast het aanvragen van

geschiktere tests, ook tot vermindering

van het aantal tests. 

Wij zijn, hoewel ook ouder geworden,

minder relativerend dan Zaat en menen

dat het testgebruik doorlopend verbeterd

dient te worden. In de eerste plaats

omdat de patiënt het meest gebaat is

met de test die optimaal past bij zijn ver-

onderstelde ziekteprobleem. Als daarbij

het testvolume wordt teruggedrongen, is

dat een bijkomend voordeel.

Wij vinden het ziekteprobleemgeoriën-

teerde aanvraagformulier (of een elektro-

nische vorm daarvan) nog steeds een uit-

stekend, geschikt (en goedkoop) hulp-

middel voor de arts om op moment van

aanvragen de meest juist gedachte test

onder ogen te hebben. Als er daarnaast

om emotionele redenen of om welke

reden dan ook een testje extra wordt aan-

gevraagd, doet dat niets af aan de opzet

om te blijven streven naar de beste test-

aanvraag en dat kan door een blijvende

aanpassing van het probleemgeoriën-

teerde aanvraagformulier.

W.J. van Geldrop, huisarts, 

dr. L.O.M.J. Smithuis, klinisch chemicus
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Verbetering laboratorium-
aanvragen (2)

In zijn hoofdredactioneel commentaar

stelt Zaat dat het Diagnostisch Toetsover-

leg (DTO), zoals Verstappen et al. in het-

zelfde nummer bespreken, niet in alle

HAGRO’s ingevoerd zou moeten wor-

den.1,2 Zijn argumentatie daarvoor is dat

er nog een gebrek aan kennis bestaat

over goed en fout in het diagnostisch

handelen van de huisarts, dat zogenaamd

overbodig onderzoek nuttig kan zijn

(geruststelling) en dat je zonder een hel-

der overzicht van de effecten ervan niets

aan onwetend of onverschillig aanvraag-

gedrag kunt doen. Ik ben echter van

mening dat het goed zou zijn als elke

HAGRO DTO invoert juist omdat over-

zicht en kennis ontbreken.

Als gedegen kennis van de effecten van

aanvullend onderzoek aanwezig zou zijn,

was overleg over het gewenste handelen

nutteloos. Daarnaar handelen zou dan de

enige optie zijn.3 De (huisarts)genees-

kunst is echter, bij onvolkomen weten-

schappelijke kennis, doorspekt met prak-

tijkervaring. Daar is niets mis mee. Waar

evidence ontbreekt, bepalen de beste

ervaringen het handelen. Het is dan ech-

ter wel noodzakelijk om ervaringen uit te

wisselen en te overleggen over wat het

gewenste handelen is. Als je daarbij

toetst aan al beschikbare kennis en de

omvang van het aangevraagde onder-

zoek, zoals bij DTO, wordt het effect ver-

groot.

Als ook consensus ontbreekt, zoals voor

veel aanvullend onderzoek het geval is, is

zelfs het maken van richtlijnen niet

opportuun.3 Dat interdoktervariatie op-

treedt, is dan ook normaal. Maar soms –

dat blijkt ook uit een inventarisatie in

onze regio – is deze veel te groot. Om een

voorbeeld te geven: sommige huisartsen

vragen slechts eenmaal per jaar een X-

sinus aan, terwijl andere, bij vergelijkbare

praktijkomvang, dit diagnosticum een-

maal per week geïndiceerd achten. DTO

is dan een nuttig instrument om overma-

tige interdoktervariatie terug te dringen.

Het per saldo naar beneden willen bren-

gen van de hoeveelheid onderzoek die

huisartsen aanvragen, is niet de juiste

weg. Het is jammer dat het artikel van

Verstappen et al. dat wel suggereert. De

meerwaarde van DTO ligt in het actief uit-

wisselen van ervaringen waarbij de huis-

arts het aanvraaggedrag toetst aan

bestaande overzichten en kennis. Dat ver-

betert de eenduidigheid en de kwaliteit

van de zorg.

Harrie Geboers
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Huisarts Wet 2004;47:126.
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2001;323:625-8.
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Antwoord
In mijn commentaar twijfelde ik aan het

nut van weer een ‘nieuwe’ strategie om

testgebruik te verbeteren en aan het ver-

betergeloof. Dat wil niet zeggen dat ik nu

opeens ongebreideld zou willen aanvra-

gen. Simpele interventies zijn – zie ook

het commentaar van Wensing en Van der

Weijden in dit nummer – vaak net zo

effectief als ingewikkeld, zoals het DTO

dat Geboers toch overal wil invoeren. De

effecten van het onderzoek van Verstap-

pen et al., waar mijn commentaar bij

hoorde, zijn ook volgens deze onderzoe-

kers zelf echter betrekkelijk gering (zie

tabel 6 op pagina 131). Dat neemt niet

weg dat het leerzaam kan zijn om over

ervaringen en eigen gedrag te praten en

de geneeskunst af te kijken. Of dat gedrag

dan echt verandert, is echter geenszins

bewezen en dat maakt structurele lande-

lijke invoering van een DTO niet gewenst.

Als we pillen voorschrijven, vragen we

toch ook om bewijs dat ze helpen? Waar-

om zouden we dan bij kwaliteitsverbete-

ring minder streng in onze bewijsvoering

moeten zijn?

Mijn eigen formulier was destijds overi-

gens ook probleemgeoriënteerd,1 al lijken

Van Geldrop en Smithuis dat een beetje

te vergeten. Simpele ingrepen zoals een

formulier bij diagnostiek of centen bij de

griepprik, dat lijken me nog steeds voor

de hand liggende interventies. Al die

ideeën over probleemgeoriënteerde aan-

vragen gaan overigens terug op onder-

zoeken uit begin jaren tachtig.2,3 Zo origi-

neel waren we nu ook weer niet. 

Joost Zaat
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sterdam: Vrije Universiteit, 1991.

2 Wong ET, McCarron MM, Shaw ST. Ordering of
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justified. An effective means to reduce routine labo-

ratory testing. Am J Clin Pathol 1985;84:756-9.

Cochrane-reviews

Insuline inhaleren of
injecteren?

Royle P, Waugh N, McAuley L, McIntyre L, Thomas

S. Inhaled insulin in diabetes mellitus (Cochrane-

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

Oxford, Update software.

Achtergrond Veel diabetespatiënten die

insuline gebruiken, hebben meerdere

injecties per dag nodig. Sommige diabe-

tespatiënten vinden herhaald injecteren

uitermate vervelend en kunnen mogelijk

bij gebruik van geïnhaleerde insuline toe

met één injectie met een (middel)lang-

werkend preparaat. Bovendien wordt de

kortwerkende humane insuline betrekke-

lijk langzaam geabsorbeerd en zou geïn-

haleerde insuline sneller vanuit de lon-

gen worden opgenomen. Dit zou kunnen

leiden tot een betere glucose-instelling.

Doel Het vergelijken van de effectiviteit

van de combinatie van geïnhaleerde

insuline met (middel)langwerkende insu-

line met de combinatie van geïnjecteerde

kortwerkende insuline en (middel)lang-

werkende insuline op de glucose-instel-

ling, bijwerkingen, kwaliteit van leven en

patiënttevredenheid.

Zoekstrategie en uitkomstmaten Met

een uitgebreide zoekstrategie volgens de

gebruikelijke Cochrane-methode werden

alleen gerandomiseerde klinische onder-

zoeken met parallelle groepen of gecon-

troleerde cross-overonderzoeken in de

review betrokken. Blindering binnen het

onderzoek was geen voorwaarde. Het

onderzoek moest ten minste 10 weken

hebben geduurd omdat anders het HbA1c

geen valide maat is voor veranderingen

van de glucose-instelling. Het mocht

zowel betrekking hebben op type-1- als

type-2-diabeten en er was geen leeftijds-

beperking. De kwaliteit van de onderzoe-

ken werd volgens de gebruikelijke Coch-

rane-methode beoordeeld. De be-

langrijkste uitkomstmaat was glucose-

instelling aan de hand van het HbA1c-per-

centage. Ook werden patiënttevredenheid

(gemeten met vragenlijsten), kwaliteit van

leven en de frequentie van hypoglykemi-

sche perioden bij de review betrokken.

Ten slotte werd gekeken naar luchtweg-

klachten en gewichtsverandering als

mogelijke bijwerkingen en naar kosten.

Resultaten Er werden 6 gerandomiseerde

klinische onderzoeken gevonden, met

1191 deelnemers, van wie 62% met type-1-

en 38% met type-2-diabetes en een

gemiddelde leeftijd van respectievelijk 34

en 56 jaar. Drie onderzoeken duurden 12

weken en 3 andere 24 weken. De metho-

dologische kwaliteit van alle onderzoeken

was matig. Slechts één onderzoek

beschreef de randomisatiemethode; geen

van de onderzoeken was geblindeerd.

Bovendien was het onduidelijk of de

onderzoekers wisten tot welke behandel-

groep de patiënten behoorden. Slechts

één onderzoek hanteerde bij de analyse

het intention-to-treat-principe en alleen

dit onderzoek gaf melding van uitval van

patiënten. 

Alle onderzoeken rapporteerden het

HbA1c-percentage en de verandering

daarvan, maar van slechts drie onderzoe-

ken konden de HbA1c-veranderingen

worden beoordeeld. Alle onderzoeken

rapporteerden eveneens hypoglykemi-

sche periodes en vijf onderzoeken meld-

den patiënttevredenheid. Maar drie

onderzoeken gaven de veranderingen in

kwaliteit van leven en bijwerkingen weer.

De kosten werden in geen enkel onder-

zoek betrokken. Alle onderzoeken lieten

een vergelijkbaar resultaat zien met

betrekking tot de bereikte glucose-instel-

ling tussen het schema van basale insu-

line-injectie met geïnhaleerde insuline

en basale insuline met meerdere injec-

ties kortwerkende insuline. De patiëntte-

vredenheid was echter groter bij de deel-

nemers die insuline inhaleerden. Er wer-
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