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Cochrane-reviews

Chronisch vermoeid? Meer
bewegen!

Edmonds M, McGuire H, Price J. Exercise therapy for

chronic fatigue syndrome (Cochrane Review). In: The

Cochrane Library, Issue 3, 2004. Chichester, UK:

Wiley.

Achtergrond Het chronische-vermoeid-

heidssyndroom (CVS) wordt gekarakteri-

seerd door persisterende lichamelijk

onverklaarde vermoeidheid gedurende

ten minste 6 maanden. CVS is een ernstig

gezondheidsprobleem; CVS-patiënten 

ervaren aanzienlijke beperkingen en de

prevalentie in de algemene bevolking

varieert in diverse onderzoeken van 0,1-

1%. Veel patiënten met CVS bezoeken de

huisarts, maar de diagnose wordt weinig

gesteld. Verwijzing naar een specialist of

alternatieve hulpverleners om de oorzaak

van de klachten vast te stellen of voor

behandeling biedt ook vaak geen oplos-

sing en leidt vaak tot ontevredenheid bij

patiënten met CVS. Bij het ontstaan en

voortduren van het CVS spelen waar-

schijnlijk zowel somatische als psycholo-

gische factoren een rol. Behandelings-

strategieën voor CVS kunnen dan ook op

psychologisch, somatisch of farmacolo-

gisch gebied liggen. 

Doel De effectiviteit vergelijken van alle

gerandomiseerde onderzoeken van bewe-

gingstherapie bij CVS. 

Zoekstrategie en uitkomstmaten Met

een uitgebreide zoekstrategie volgens de

gebruikelijke Cochrane-methode werden

alle gerandomiseerde onderzoeken gese-

lecteerd waarin bewegingstherapie werd

vergeleken met een controlegroep (ge-

bruikelijke zorg) of een andere interven-

tie. Ook combinatietherapieën met ont-

spanningsoefeningen, antidepressiva of

patiëntenvoorlichting werden beoor-

deeld. De belangrijkste uitkomstmaat

was vermoeidheidssymptomen (bijvoor-

beeld gemeten met de Chalder Fatigue

Scale); andere maten waren: depressie,

kwaliteit van leven, conditie, pijnklach-

ten, consultfrequentie, uitval en bijwer-

kingen.

Resultaten Vijf onderzoeken met in totaal

336 patiënten voldeden aan de inclusie-

criteria. In alle onderzoeken werd bewe-

gingstherapie voorgeschreven gedurende

12 weken met een variatie in de belasting

van de zuurstofcapaciteit (VO2max) van 40

tot 70%. De frequentie varieerde van 3 tot

5 maal per week 30 minuten; meestal wer-

den de oefeningen bijgehouden in een

dagboek. Uitkomstmaten werden geme-

ten na 12 en na 24 weken.

Alle onderzoeken rapporteerden na 12 we-

ken dat bewegingstherapie significant ef-

fectiever was dan de gebruikelijke zorg of

ontspanningstherapie; na 24 weken was

dit verschil niet meer significant. Naast

vermoeidheid verbeterden ook fysiek

functioneren (SF-36) en slaapproblemen

significant. Voor depressie (HADS) was er

een kleine, niet-significante verbetering.

Slechts één onderzoek beschreef het

effect van bewegingstherapie vergeleken

met fluoxetine; bewegingstherapie had

een gunstiger effect op vermoeidheid en

fluoxetine was iets effectiever bij depres-

sie, maar deze verschillen waren niet sig-

nificant. Ook een combinatie van bewe-

gingstherapie met antidepressiva was wel

iets, maar niet significant beter dan

alleen bewegingstherapie. Met extra

patiëntenvoorlichting waren patiënten

niet beter af dan met bewegingstherapie

zonder voorlichting.

Uit de meeste onderzoeken bleek dat de

uitval toenam naarmate de oefeningen

intensiever waren. In het onderzoek met

gemakkelijk kunnen uitdijen. Wij vinden

dat er wel eerlijkere vergelijkingen moge-

lijk waren geweest. We willen Burgers en

Boluyt aanraden hun energie te steken in

verdere validering van het AGREE-instru-

ment, alvorens meer van dit soort ‘invali-

de’ vergelijkingen te publiceren.

Tj. Wiersma, S. Flikweert en S. Thomas

Antwoord
De analogie van de kwaliteit van een

richtlijn met de gezondheid van een

vrouw is treffend. Wij zijn het met Wiers-

ma et al. eens dat haar gezondheid niet

met zekerheid aan de uitstraling is af te

lezen. Anderzijds zegt een blakende uit-

straling toch wel veel, net zoals de alge-

mene indruk (wel of geen zieke indruk)

vaak doorslaggevend is voor het pluis- of

niet-pluisgevoel en voor het beleid van

de huisarts. Een goede beoordeling met

het AGREE-instrument doet de kans op

een goede kwaliteit toenemen. Ofwel,

een richtlijn waarin ook de methode

transparant wordt beschreven wekt a 

priori vertrouwen in de validiteit van de

aanbevelingen. Dat hier geen sprake is

van wetmatigheid maar van een probabi-

listische uitspraak staat buiten kijf, even-

als dat de validering van het AGREE-in-

strument verdere aandacht behoeft. Ook

in workshops wijzen we consequent op

de beperkingen, zoals die ook in het

handboek van het AGREE-instrument zijn

beschreven (zie ‘products’ op www.

wokresearch.nl). Voor een betrouwbare

uitspraak over de kwaliteit van een richt-

lijn is eveneens een klinisch oordeel

nodig van een expert op het gebied van

de richtlijn, zoals pathologisch-anato-

misch onderzoek vaak de gouden stan-

daard is bij het bepalen van gezondheid

of ziekte. Het AGREE-instrument kan dus

beschouwd worden als een screeningson-

derzoek dat eenvoudig in beperkte tijd

(gemiddeld 1-2 uur) een indicatie geeft

over de ‘gezondheid’ van een richtlijn.

Nader maar ook aanzienlijk tijdrovender

onderzoek, bijvoorbeeld naar de kwaliteit

van het literatuuronderzoek, is gewenst

voor een finaal oordeel. Of dat tot de

essentie van de richtlijn leidt, is een meer

filosofische en onbeantwoordbare vraag.

Zijn het de aanbevelingen of de onder-

bouwing? De uitstraling of de organen?

De woorden of het lichaam?

Jako Burgers, Nicole Boluyt
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een hogere VO2max van 75% werden hier-

door slechtere uitkomsten gerapporteerd

dan in onderzoeken met een lagere belas-

ting van 40%. De meest effectieve oefe-

ningen zoals beschreven in de onderzoe-

ken werden 12 weken lang 3-5 maal per

week gedurende 30 minuten uitgevoerd

bij een maximale zuurstofbelasting van

40%. Bijwerkingen van de bewegingsthe-

rapie werden niet gerapporteerd.

Conclusie Bewegingstherapie is op korte

termijn (3-6 maanden) gunstig voor

patiënten met CVS; bijwerkingen werden

niet gerapporteerd. Over het effect op

langere termijn is niet voldoende bekend.

Patiëntenvoorlichting leidt niet tot extra

verbetering.

Commentaar
Het aantal onderzoeken is te klein om

uitspraken te kunnen doen over bijvoor-

beeld een mogelijk bijkomend effect van

een antidepressivum op depressieve

klachten. De auteurs bepleiten het uit-

voeren van meer onderzoeken naar de

effectiviteit van bewegingstherapie met

aandacht voor het langetermijneffect.

Huisartsen moeten zich realiseren dat

het onvoldoende is om vermoeide

patiënten een algemeen advies te geven

om meer te bewegen. Het valt niet te ver-

wachten dat deze patiënten zelf 3-5 maal

per week gaan oefenen. Bewegen onder

begeleiding van een sportfysiotherapeut

of sportschool met aangepaste program-

ma’s voor deze doelgroep heeft waar-

schijnlijk meer kans op succes.

Ingrid Arnold

Dieetadvies voor patiënten
met diabetes mellitus type 2

Moore H, Summerbell C, Hooper L, Cruickshank K,

Vyas A, Johnstone P, Ashton V, Kopelman P. Dietary ad-

vice for treatment of type 2 diabetes mellitus in adults

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

2004. Chichester: Wiley.

Achtergrond Dieetadvies wordt alge-

meen beschouwd als een van de hoekste-

nen van de behandeling van patiënten

met diabetes mellitus type 2. De effectivi-

teit van de verschillende vormen van dieet

bij diabetes type 2 is nooit eerder onder-

zocht in een systematisch literatuuron-

derzoek.

Methode Er werd gezocht in CENTRAL,

MEDLINE, EMBASE, CINAHL, AMED, re-

ferentielijsten, bovendien werden experts

aangeschreven. Geïncludeerd werden

RCT’s met een duur van minimaal 6 maan-

den bij patiënten met type-2-diabetes,

waarin dieetadvies de belangrijkste inter-

ventie was. De belangrijkste uitkomstma-

ten waren veranderingen in lichaamsge-

wicht en micro- en macrovasculaire com-

plicaties. Secundaire uitkomsten waren

onder andere mortaliteit, kwaliteit van le-

ven, HbA1c en lipiden. Twee onderzoekers

extraheerden de gegevens en beoordeel-

den alle geïncludeerde onderzoeken op

kwaliteit door middel van de Jadad-crite-

ria.

Resultaten Achttien onderzoeken werden

geïncludeerd met daarin gegevens van

1467 patiënten. Hoewel de onderzochte

interventies nogal verschilden, konden ze

onderverdeeld worden in vijf groepen. Bij

2 onderzoeken werd een standaard ex-

change dieet met een dieet met weinig vet

vergeleken. De energie uit een standaard-

dieet is doorgaans afkomstig van 30-35%

vet, 15-20% eiwit en 45-55% koolhydraten.

Exchange betekent dat men de patiënt leert

te kiezen uit een aantal categorieën voe-

dingsmiddelen, waarbij uit elke categorie

een bepaald aantal porties gegeten die-

nen te zijn (denk aan: de Schijf van vijf). De

tweede groep betreft 5 onderzoeken waar-

in een dieet met relatief weinig vet werd

vergeleken met een dieet met een gemid-

delde hoeveelheid vet of met weinig kool-

hydraten. Bij de derde groep gaat het om 2

onderzoeken met een laagcalorisch (1000-

1500 kcal/dag) versus een zeer laagcalo-

risch dieet (± 500 kcal/dag, in episodes ge-

geven). De vierde groep bestaat uit 6 on-

derzoeken waarin dieet werd vergeleken

met dieet én lichaamsbeweging en de vijf-

de groep betreft 3 onderzoeken waarin

dieet stond tegenover dieet én gedrags-

matige interventies.

Alle onderzoeken vertoonden methodolo-

gische tekortkomingen en vaak waren de

gegevens incompleet zodat deze niet ge-

bruikt konden worden in statistische me-

ta-analyse. Alleen voor de vergelijking met

dieet en lichaamsbeweging konden meta-

analyses gedaan worden. Hieruit bleek dat

dieet én lichaamsbeweging, vergeleken

met dieet alleen, na een jaar het gewicht

verlaagt met 6,7 kg (3 onderzoeken, 132

patiënten, 95%-BI 1,8-11,7) en het HbA1c

met 0,96% (3 onderzoeken, 132 patiënten,

95%-BI 0,39-1,53). Voor de andere vergelij-

kingen werden geen analyses gedaan en

conclusies getrokken vanwege te kleine

aantallen onderzoeken en te grote metho-

dologische tekortkomingen.

Conclusie Er is onvoldoende bewijs voor

de werkzaamheid van dieet bij patiënten

met type-2-diabetes. Wel zijn er aanwijzin-

gen dat stimuleren van lichaamsbewe-

ging, naast dieet, het lichaamsgewicht en

HbA1c gunstig beïnvloedt.

Commentaar
Eeuwenlang was dieet de enige behandel-

mogelijkheid voor patiënten met diabetes

mellitus, en ook sinds de ontdekking van

insuline en ontwikkeling van orale anti-

diabetica hebben voeding en ‘leefstijl’

hun centrale plaats in de behandeling be-

houden. Daarom is het zo merkwaardig

dat de oogst van deze Cochrane-review zo

uiterst mager is: geen overtuigend bewijs

voor het effect van dieetinterventies bij ty-

pe-2-diabetes en enig bewijs voor de werk-

zaamheid van (extra) lichaamsbeweging.

Daarbij moet worden aangetekend dat de

resultaten voor de vergelijking dieet én li-

chaamsbeweging versus dieet alleen,

voorzichtig geïnterpreteerd dienen te wor-

den. De review had immers niet als doel de

effecten van lichaamsbeweging te onder-

zoeken, maar die van dieet. Waarom deze

vergelijking samen met die van gedrags-

matige interventies, in tegenspraak met

de vooraf gestelde inclusiecriteria, toch 

is opgenomen is me een raadsel. Te-

meer omdat er binnen de Cochrane

Collaboration al gewerkt wordt aan een re-

view over beweging en type-2-diabetes.1

Dat voor de dieetinterventies onvoldoen-

de bewijs wordt gevonden, heeft verschil-

lende redenen. Allereerst zijn er weinig ge-

randomiseerde onderzoeken naar dieet en

leefstijl omdat er nu eenmaal geen kapi-
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