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Astmapatiënten kunnen hun cortico-

steroïden net zo goed op een alleen-zo-

nodig basis inhaleren. Dit concluderen 

Amerikaanse wetenschappers in een 

dubbelblind onderzoek bij 225 patiënten 

met mild persisterend astma. De onder-

zoekers randomiseerden de patiënten 

in drie groepen: alleen-zo-nodig gebruik 

van corticosteroïden, onderhoudsbehan-

deling met corticosteroïden en dagelijks 

gebruik van een leukotriënenreceptoran-

tagonist (zafirlukast). Na één jaar was de 

piekstroomwaarde in de ochtend (de pri-

maire uitkomstmaat) hetzelfde in de drie 

groepen, en ook het aantal exacerbaties 

verschilde niet.

De auteurs laten echter in hun conclusie 

belangrijke resultaten links liggen. Zo is 

het aantal symptoomvrije dagen bij de 

dagelijkse steroïdgebruikers bijna een 

maand meer dan in de groep zo-nodig-

gebruikers. Ook op basale klinische uit-

komstmaten zoals bronchiale hyperreac-

tiviteit en percentage eosinofielen in het 

sputum deden dagelijkse corticosteroïd-

gebruikers het beter. Het is opvallend dat 

deelnemers met een onderhoudsbehan-

deling corticosteroïden minder sympto-

men en meer klachtenvrije dagen rappor-

teren dan de zo-nodig-gebruikers, terwijl 

de kwaliteit van leven niet significant 

verschilt tussen beide groepen. Mogelijk 

De berichten, commentaren en reacties 

in het Journaal richten zich op de weten-

schappelijke en inhoudelijke kanten van 

de huisartsgeneeskunde. Bijdragen van 

lezers zijn welkom (redactie@nhg-nl.org). 

De bijdragen in deze speciale aflevering 

zijn van haio’s die deelnamen aan onze 

cursus Schrijven voor haio’s.

leven milde astmatici net zo blij en geluk-

kig met als zonder klachten.

Dit onderzoek duurde slechts één jaar. 

Langetermijneffecten van alleen-zo-

nodig steroïdgebruik kunnen onmogelijk 

worden voorspeld. Laten we ons voorlo-

pig maar houden aan nationale en inter-

nationale richtlijnen: mild persisterend 

astma behoeft onderhoudsbehandeling 

met inhalatiecorticosteroïden. (Victor 

van der Meer)

Boushey HA, et al. Daily versus as-needed cor-

ticosteroids for mild persistent asthma. N Engl J 

Med;352:1519-28.

Corticosteroïden voortaan alleen bij klachten van mild 
astma?

Psychische klachten kosten de 
dokter tijd
Patiënten met een psychisch of sociaal 

probleem komen bijna twee keer zo vaak 

bij de huisarts als patiënten met alleen 

somatische diagnosen. Zij bezoeken het 

spreekuur ruim tweemaal zo vaak voor 

somatische klachten als voor psychische 

of sociale problematiek. Dat vonden Zan-

tinge et al. bij huisartsen die meededen 

aan de Tweede Nationale Studie.

De onderzoekers vergeleken in de 99 deel-

nemende huisartsenpraktijken de groep 

met een psychische of sociale diagnose 

(n=37.189) met de groep patiënten met 

alleen een somatische diagnose (n=189.731). 

Patiënten uit de eerste groep waren gemid-

deld ouder en vaker vrouw. Zij bezochten de 

huisarts bijna twee keer zo vaak als mensen 

met alleen somatische diagnosen (7,5 versus 

4,1 maal per jaar). Tijdens deze consulten 

stelde de huisarts 1,5 keer vaker een somati-

sche dan een psychische of sociale diagnose 

(6,3 versus 2,3).

De onderzoekers geven een aantal moge-

lijke verklaringen voor dit gevonden ver-

schil. Zo kan de oorzaak bij patiënten die 

met een somatische klacht bij de huisarts 

komen, een onderliggend psychisch of soci-

aal probleem zijn. Wanneer dit niet boven 

tafel komt, registreert de huisarts deze 

klacht onterecht onder een somatische 

ICPC-code. Daarnaast komt er bij patiën-

ten met psychische of sociale problematiek 

vaak somatische comorbiditeit voor. Het 

omgekeerde geldt ook: somatische ziekten 

hebben nogal eens psychische of sociale 

problemen tot gevolg. Tot slot zijn mensen 

die voor een psychische of somatische aan-

doening toch al vaak bij de huisarts komen 

in de gelegenheid om meer problemen te 

bespreken. Dit kan leiden tot een verhoog-

de registratie van zowel psychische, sociale 

als somatische diagnosen.

Dit onderzoek laat opnieuw zien dat het 

begeleiden van patiënten met psychische 

en/of sociale problematiek veel tijd kost. 

Met een multidisciplinaire benadering kan 

de huisarts de werkbelasting beperken. 

SPV’ers kunnen een deel van de begelei-

ding van patiënten met psychische of soci-

ale problemen op zich nemen. (Els Licht)

Zantinge E, et al. The workload of GPs: patients with 

psychological and somatic problems compared. Family 

Practice 2005;22:293-7.

Zelfhulp depres-
sieve ouderen
‘Probeer de ander niet ervan te overtui-

gen dat het (wel) goed met hem gaat. 

Indien dat het geval was, zou hij het zelf 

ook wel weten.’ Dit is een van de 46 tips 

die het Kenniscentrum Ouderenpsychia-

trie in een klein boekje bij elkaar bracht. 

Het zijn simpele gedragsmatige raadge-

vingen voor depressieve ouderen en hun 

naasten met een mooie onderverdeling 

in het soort raad: wel doen of niet doen. 

Wie weet werkt het als huisartsen er ook 

enkele uit het hoofd leren. (JZ)

Buijssen H. 46 tips voor depressieve ouderen. Te 

bestellen bij info@ouderenpsychiatrie.nl. € 5 per stuk.


