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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. 
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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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den geen ernstige bijwerkingen gevonden

in de vorm van een hogere frequentie van

hypoglykemische episodes of longklach-

ten. 

Conclusie De glucose-instelling bij geïn-

haleerde insuline in combinatie met

geïnjecteerde basale insuline was onge-

veer gelijk als bij een schema van basale

insuline met meerdere injecties kortwer-

kende insuline. Echter, de beoordeling

van de patiënttevredenheid was op een

beperkt aantal onderzoeken gebaseerd en

de kwaliteit van de gepubliceerde onder-

zoeken liet te wensen over. Zo was het

vaak niet duidelijk hoe men de patiënten

voor de onderzoeken rekruteerde. De

onderzoeken waren van korte duur, zodat

over bijwerkingen van geïnhaleerde insu-

line op de langere termijn niets kan wor-

den geconcludeerd. Slechts één cohort-

onderzoek met een follow-up van 2 jaar

rapporteerde blijvende klinische effectivi-

teit en afwezigheid van bijeffecten op de

luchtwegen. Bovendien was astma/COPD

een exclusiecriterium voor alle onderzoe-

ken hoewel er tot nu toe geen bewijs voor

is dat deze groep patiënten een verhoogd

risico loopt. 

Commentaar
De ontwikkelingen in de insulinebehan-

deling gaan snel. Wij waren nog maar

nauwelijks bekomen van de introductie

van de analoge snelwerkende insuline of

er werd kort geleden langwerkende insu-

line op de markt gebracht. De nieuwste

loot aan de insulineboom is dan de inha-

latie-insuline. Ook de auteurs van de

review kunnen soms door de bomen het

bos niet meer zien. Consequent wordt

gesproken van een combinatie van inha-

latie-insuline met een langwerkend insu-

line, terwijl maar in één onderzoek lang-

werkende insuline werd betrokken en in

de andere onderzoeken middellangwer-

kende NPH-insuline. 

Deze review behandelt inhalatie-insuline

en theoretisch kan dat veel voordelen

hebben zoals snelle opname en gemakke-

lijke toediening. Omdat bekend is dat

insuline de celgroei bevordert, moeten

wij bedacht zijn op langetermijnbijwer-

kingen van de luchtwegen. Dit review kon

daarover geen uitsluitsel geven; de korte-

termijnbijwerkingen leken in ieder geval

geweldig mee te vallen.

De snelwerkende analoge insulines wer-

den niet in de onderzoeken betrokken.

Deze hebben het voordeel van een snelle

opname na toediening, maar het nadeel

van de noodzaak van injecteren. 

De kwaliteit van de betrokken onderzoe-

ken was matig; eigenlijk liet maar één

onderzoek een redelijke kwaliteit zien. De

onderzoeken waren ook zo heterogeen

dat pooling van de resultaten niet moge-

lijk was. 

Met andere woorden: over inhalatie-insu-

line hoeven wij voorlopig ons hoofd niet

te breken. Mogelijk geeft het wel een 

verbetering van kwaliteit van leven en

patiënttevredenheid bij gelijke glucose-

instelling, maar eigenlijk kan men op

grond van de gepubliceerde trials die in

de review werden opgenomen, geen enke-

le conclusie trekken. Bovendien zal een

basale dosis geïnjecteerde (middel) lang-

werkende insuline altijd nodig blijven.

Voorlopig moeten wij ons dan ook maar

richten op het optimaal behandelen van

diabetespatiënten met het bestaande uit-

gebreide arsenaal van injectie-insulines,

dat is ingewikkeld genoeg. 

Giel Nijpels

Boeken

Dermatovenereologie

Sillevis Smitt JJ, Van Everdingen JJE, Starink Th M, De

Haan M. Dermatovenereologie voor de eerste lijn.

Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2004. 327 bladzij-

den, € 46,50 inclusief cd-rom. ISBN 90-313-3995-4.

Een goed dermatologieboek voor in de

huisartsenpraktijk is altijd welkom. Dit

geldt misschien nog het meest voor

beginnende (huis)artsen, die het gebrek

aan dermatologieonderwijs in de basis-

opleiding ervaren. Dit boek is geheel her-

zien en voldoet in vele opzichten aan de

behoefte. Het is een beknopt boek dat

toch volledig probeert te zijn, en dat is

goed gelukt. Meer dan in vorige edities is

er aandacht voor het perspectief van de

huisarts. Dit gaat echter niet veel verder

dan een kort hoofdstuk met enkele huis-

artsgeneeskundige principes, zoals de

proefbehandeling. Richtlijnen voor ver-

wijzing naar de dermatoloog kom je bij-

voorbeeld niet tegen, en het is dan ook

vaak niet duidelijk vanuit welk perspectief

(huisarts of dermatoloog) een bepaalde

behandeling wordt beschreven.

De opzet van het boek leent zich goed om

vanuit de beschrijving van een huidafwij-

king tot een diagnose te komen. Het boek

is daartoe ingedeeld in hoofdstukken die

bepaalde morfologische groepen be-

schrijven, zoals papuleuze, pustuleuze of

keratotische afwijkingen. Binnen ieder

hoofdstuk volgt vervolgens een differen-

tiële diagnose, waarna de beelden afzon-

derlijk worden besproken. Uiteraard is

een bepaalde diagnose ook via de index

op te zoeken. De behandeling wordt erg

beknopt besproken, en de literatuurver-

wijzingen zijn moeilijk te achterhalen

omdat de referenties niet genummerd

zijn. Wanneer je op zoek bent naar de

wetenschappelijke onderbouwing voor

een bepaalde behandeling kom je met dit

boek dan ook niet ver. De auteurs hebben

bewust gekozen voor ‘toegankelijke’, met

name Nederlandstalige literatuurreferen-

ties zoals het NTvG en Modern Medicine.

Hiermee worden de zoekmogelijkheden

van de huisarts wel onderschat.

De grote bonus van het boek zit in de bij-

geleverde cd-rom, waarmee de afwezig-

heid van plaatjes in het boek volledig

wordt gecompenseerd. De vele foto-illu-

straties zijn zowel alfabetisch op naam

van de aandoening op te zoeken, als via

de indeling op morfologische groepen,

net als in het boek. Zo is van vrijwel elke

huidaandoening een fraaie foto op je
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