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Onze zuiderburen onderzochten hoe je 

op een verstandige manier een opportu-

nistische screening naar chlamydia-infec-

tie kunt opzetten. Ze stelden 7 vragen 

om het risico op chlamydia-infectie in te 

schatten aan ruim 300 jonge vrouwen die 

op het spreekuur kwamen voor gynaeco-

logische routineproblemen. De onder-

zoekers vroegen naar bloedverlies na de 

coitus, tussentijds bloedverlies, pijn bij 

het plassen zonder aanwijzingen voor een 

blaasontsteking, een partner met pijn bij 

het plassen, recent een nieuwe partner, 

meer dan één partner in het afgelopen 

jaar en onveilig vrijen. Van de 207 vrou-

wen die één van de 7 vragen bevestigend 

beantwoordden, werden er 175 getest. 

Elf vrouwen hadden een positieve kweek: 

bijna al die positieve uitslagen waren 

voor zowel de patiënte als voor de huis-

arts onverwacht.

De uitkomst van dit onderzoek is van 

extra belang omdat dezelfde onderzoeker 

eerder al had aangetoond dat huisartsen 

door de vele negatieve testuitslagen min-

der alert zijn op de signalen die op een 

chlamydia-infectie kunnen wijzen. Door 

dit algoritme ziet de huisarts vaker (onver-

wacht) positieve uitslagen. Dat bevordert 

de motivatie van de huisarts voor oppor-

tunistische screening. Een punt van zorg 

was dat 2 van de 11 vrouwen bij wie een 

chlamydia-infectie was aangetoond, zich 

niet lieten behandelen. (GvdW)

Verhoeven V, et al. Implementation of a pilot pro-

gramme for screening for chlamydial infection in  

general practice. Eur J Gen pract 2004;10:157-61.

Case-finding chlamydia-infectie 

Nurse practitioners zijn kosteneffectief
Het kost bijna niks als nurse practitioners 

de secundaire preventie bij patiënten 

met hart- en vaatziekten voor hun reke-

ning nemen en het zorgt bovendien voor 

een lager sterftecijfer. Engelse onderzoe-

kers volgden de patiënten uit een RCT 

uit 1994-1995 waarin ze het effect van de 

zorg door nurse practitioners vergeleken 

met gewone zorg. In de interventiegroep 

zaten 674 Schotse patiënten en in de con-

trolegroep 670. Na 4,7 jaar waren er in de 

interventiegroep 100 patiënten overleden 

en in de controlegroep 128 (NNT 24). Na 

een jaar slikten de patiënten in de inter-

ventiegroep vaker acetylsalicylzuur, was 

hun bloeddruk en cholesterol lager en 

bewogen ze meer dan de patiënten in de 

controlegroep. Na vier jaar waren deze 

verschillen er nog, behalve op het gebied 

van bewegen. De extra kosten voor de 

interventie waren laag (£ 136 op het prijs-

peil van 1998-1999). De extra kosten per 

gewonnen levensjaar waren £ 1236 en per 

QALY £ 1097. Dat is allemaal ruim onder 

de normen die NICE in Engeland accep-

tabel vindt voor een QALY (£ 30.000). 

De onderzoekers probeerden hun eigen 

resultaten nog onderuit te halen door de 

– geschatte – kosten in de interventie-

groep op te voeren en die in de contro-

legroep te verminderen, maar dat maakte 

niets uit. De resultaten lijken robuust.

In vergelijking met veel andere preventie-

ve activiteiten zijn praktijkverpleegkundi-

gen dus bijzonder goedkoop. Of dat voor 

praktijkondersteuners in Nederland ook 

geldt, is niet op voorhand duidelijk, maar 

in een logische wereld zouden deze uit-

komsten moeten helpen om praktijkon-

dersteuning in te voeren in alle Neder-

landse huisartsenpraktijken. (JZ)

Raferty JP, et al. Cost effectiveness of nurse led secon-

dary prevention clinics for coronary heart disease in 

primary care: follow up of a randomised controlled 

trial. BMJ 2005;330:770:707-11.


