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Ingezonden

Vooralsnog geen visites 
door apotheker

Wiersma trekt in een journaalbericht de 

adviesrol van apothekers in twijfel aan 

de hand van een tweetal onderzoeken in 

de BMJ.1-3 Het betrof onderzoeken over 

huisvisites om voorlichting te geven over 

leefstijl en medicatiegebruik aan patiën-

ten met hartfalen.

Naar ons idee zeggen de genoemde 

onderzoeken weinig over de mogelijkhe-

den om huisvisites toe te passen, omdat 

de apothekers in deze trials ingehuurd 

waren en zij geen enkele relatie had-

den met de patiënten en huisartsen en 

daardoor geloofwaardigheid misten. Dit 

laatste is vooral van belang bij de veelal 

oudere patiënten. De apothekers toon-

den daarnaast onvoldoende communi-

catieve vaardigheden. Ze informeerden 

bijvoorbeeld niet naar de ervaringen van 

de patiënt met de medicijnen en bleven 

adviezen geven volgens hun eigen pro-

tocol. Bovendien vond er onvoldoende 

afstemming plaats met de huisarts van 

de patiënt.

In Nederland vindt momenteel een soort-

gelijk onderzoek plaats, waarbij lokale 

apothekers op huisbezoek gaan bij hun 

eigen patiënten met polyfarmacie. Essen-

tieel hierbij is dat het huisbezoek op basis 

van een goede samenwerking met de huis-

arts en met instemming van de patiënt 

plaatsvindt. Na het huisbezoek wordt de 

medicatielijst met de huisarts doorgeno-

men en wordt overlegd of er wijzigingen 

in de medicatie wenselijk zijn. Deze apo-

thekers hebben eerst training gekregen in 

communicatieve vaardigheden, zodat het 

thuisgesprek in overeenstemming met 

de behoeften en verwachtingen van de 

patiënt plaatsvindt. Wij verwachten dat 

deze gezamenlijke aanpak van huisarts en 

apotheker wel tot gunstige effecten op de 

gezondheid van patiënten kan leiden.

Er is dus alle reden om de resultaten van 

het lopende Nederlandse onderzoek af te 

wachten.

Henk-Frans Kwint, Adrianne Faber, Marcel 

Bouvy, Anne-Margreeth Krijger, apotheker/

onderzoekers. Pim Assendelft, 

Just Eekhof, huisarts/onderzoekers.
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Antwoord
Dat de resultaten van het Engelse onder-

zoek de kwestie van het apothekersbe-

zoek niet definitief beslissen, blijkt naar 

mijn idee voldoende uit de titel van het 

journaaltje – Vooralsnog geen visites door de 

apotheker – en uit de slotzin: ‘hoewel niet 

uitgesloten kan worden dat een andere 

aanpak wel tot gunstige effecten op de 

gezondheid van patiënten aanleiding zal 

geven’.

Tjerk Wiersma

Huisartsinterventie bij 
overspannenheid

Een tijd geleden las ik het artikel over 

de aanpak van overspanning (H&W 

2007;50:238-44). Het is voor een huisarts 

prettig om te lezen dat hij het zo gek nog 

niet doet: afgezet tegen een intensief 

behandelprotocol is er geen verschil op 

harde eindpunten zoals werkhervatting of 

klachtenreductie!

Ik was wel verrast doordat ik onder het 

kopje ‘verklaringen’ de naar mijn gevoel 

meest voor de hand liggende mogelijk-

heid niet tegenkwam: bij elke vorm van 

gesprekstherapie spelen aspecifieke 

effecten een grote rol. Hierbij denk ik in 

de eerste plaats aan het ‘narratieve ele-

ment’: iemand moet gewoon zijn verhaal 

kwijt aan een aandachtige luisteraar.

Daarbij speelt het ‘structureren van het 

verhaal’ in het gesprek mede een rol. 

Daarnaast gaat het om effecten als het 

‘geven van hoop’ en het benadrukken van 

de kracht van ‘patiënten’.

In beide groepen werden deze aspecifie-

ke zaken aangeboden, mag worden aan-

genomen. Het hoort nu eenmaal bij de 

standaardwerkwijze van zowel huisartsen 

als maatschappelijk werkenden.

Een interessante conclusie zou dan vol-

gens mij ook kunnen zijn dat er maar zo 

opvallend wéinig van deze aspecifieke 

aandacht nodig is om mensen met een 

overspanning weer terug te brengen naar 

het pad van herstel (ongeveer 2,5 con-

sult bij de huisarts!). Meer van hetzelfde 

brengt wel meer tevredenheid, maar of 

dat opweegt tegen de investering is een 

vraag die ik in de beschouwing mis.

Gert Roos

Antwoord
Roos stelt dat ‘de huisarts het zo gek nog 

niet doet’ bij de begeleiding van over-

spannen patiënten. En inderdaad, het 

feit dat overspannen patiënten in ons 

onderzoek niet sneller herstelden en kor-

ter verzuimden met de begeleiding van 

een getrainde maatschappelijk werker 

(gemiddeld 4,5 keer 50-60 minuten) dan 

met 2,3 consulten van de huisarts zegt 

wel iets over wat de huisarts kan bewerk-

stelligen. Daarbij moeten we overigens 

nogmaals benadrukken dat eenderde van 

de patiënten uit de controlegroep naar 

een psychosociale hulpverlener werd ver-

wezen.

De impliciete conclusie dat overspannen 

patiënten voldoende zouden hebben aan 

2,3 consulten van hun huisarts om weer 

op te knappen, kunnen wij echter niet 

delen. Immers, gemiddeld duurde het in 

beide groepen meer dan 100 dagen voor-

dat men ook maar gedeeltelijk het werk 

weer hervatte, en was 1 op de 5 patiën-

ten na een heel jaar nog niet aan het 

werk. We denken dat deze uitkomst van 

overspanning voor verbetering vatbaar is 

en dat het mogelijk zou moeten zijn om 

praktisch iedereen binnen een half jaar 

weer aan het werk te krijgen.1 De winst 

die hier te behalen is, vereist vermoede-

lijk een verbeterde samenwerking met de 

bedrijfsarts.2

Om ten slotte in te gaan op Roos’ laatste 

zin, zijn wij van mening dat meer patiënt-
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tevredenheid geen goede reden is om 

alle overspannen patiënten naar het alge-

meen maatschappelijk werk te sturen.

Evelien Brouwers, Bea Tiemens, 

Berend Terluin, Peter Verhaak
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POEM

Langetermijneffecten van 
leefstijlinterventies bij 
patiënten met een gestoor-
de glucosetolerantie

Vraagstelling
Zijn leefstijlinterventies bij patiënten met een 

gestoorde glucosetolerantie nog zodanig effectief 

nadat de begeleiding gestopt is dat men daarmee 

de kans vermindert om diabetes mellitus te krij-

gen?

Korte beschrijving
Inleiding Eerdere onderzoeken hebben 

laten zien dat leefstijlinterventies bij 

mensen met een gestoorde glucoseto-

lerantie diabetes mellitus (DM) kunnen 

voorkomen of uitstellen. Het is echter 

niet bekend of deze risicoreductie aan-

houdt als men stopt met de actieve dieet- 

en sportbegeleiding. In dit onderzoek 

werd gekeken of leefstijlinterventies op 

de lange termijn effectief blijven.1

Patiëntenpopulatie De populatie bestond 

uit 522 mannen en vrouwen met over-

gewicht (gemiddelde BMI 31,1) en een 

gestoorde glucosetolerantie.

Onderzoeksopzet De onderzoekers ran-

domiseerden de deelnemers in een inter-

ventiegroep (n = 265, 66% vrouw) en een 

controlegroep (n = 257, 69% vrouw). De 

interventiegroep kreeg intensieve geïndi-

vidualiseerde sport- en dieetbegeleiding; 

de controlegroep slechts globale monde-

linge en schriftelijke gezondheidsadvie-

zen. Na de interventieperiode kregen alle 

deelnemers hun glucosewaarden en de 

uitkomsten tot dusver bekend te horen. 

De onderzoekers vroegen alle deelnemers 

deel te nemen aan de post-interventiepe-

riode. De deelnemers werden hierbij jaar-

lijks gecontroleerd. Er werd geen actieve 

begeleiding meer gegeven.

Primaire uitkomstmaat Het primaire 

eindpunt was het ontwikkelen van DM2. 

Aangezien het onderzoek werd gestart 

vóór de ontwikkeling van de huidige crite-

ria, werd DM2 gedefinieerd als een nuch-

tere glucose van 7,8 mmol/l of hoger, dan 

wel een postprandiale waarde van 11,1 

mmol/l.

Resultaten Het totale aantal patiënten 

met DM2 gedurende de totale follow-up 

van 7 jaar was 75 in de interventiegroep 

en 110 in de controlegroep. De hazard 

ratio was 0,57 (95%-BI 0,43-0,76). Het 

aantal mensen dat behandeld moest wor-

den om een nieuwe casus van diabetes te 

voorkomen, werd berekend op 22 per jaar. 

In de post-interventieperiode van gemid-

deld 3 jaar werd bij 31 patiënten (n = 221) 

in de oorspronkelijke interventiegroep 

DM2 gevonden; dit was bij 38 patiënten 

(n = 185) in de controlegroep. De hazard 

ratio was 0,61 (95%-BI 0,38-0,98).

Conclusie van de onderzoekers Inten-

sieve leefstijlinterventie heeft ook op de 

lange termijn nog een reducerend effect 

op de ontwikkeling van DM2. Na intensie-

ve leefstijlinterventie blijken de effecten 

door te werken, ook nadat de interventie 

is gestaakt. De hoge diabetesincidentie, 

zelfs in de interventiegroep, geeft aan 

dat de preventie wellicht uitgebreid zou 

moeten worden naar alle hoogrisicoper-

sonen, zelfs voordat er sprake is van een 

gestoorde glucosetolerantie.

Bewijskracht Randomized controlled trial 

(b).2
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Wat is een POEM?
Een POEM (Patient Oriented Evidence that 

Matters) is een evidence-based referaat 

van een wetenschappelijk artikel. De fei-

telijke informatie uit het artikel geven we 

daarbij zo helder, objectief en transparant 

mogelijk weer. Daarnaast vertalen we de 

uitkomsten van het artikel naar de huis-

arts die een patiënt voor zich heeft, zo 

mogelijk met NNT of andere getallen die 

voor de individuele patiënt inzichtelijk 

zijn. We vergelijken de resultaten met hui-

dige richtlijnen of de gangbare werkwijze.

Betekenis voor huisarts en patiënt
Diabetes mellitus is een steeds groter 

wordend probleem. Vanwege de ernst van 

de aandoening, is het van groot belang 

om bij mensen met een verhoogd risi-

co dit risico te beperken. Hierbij is een 

belangrijke rol weggelegd voor huisartsen 

en praktijkondersteuners. De NHG-Stan-

daard Diabetes mellitus type 2 geeft aan 

dat men patiënten moet adviseren om 

te stoppen met roken, meer te bewegen 

en zonodig af te vallen. Er wordt niet 

aangegeven hoe persoonlijk of specifiek 

deze adviezen moeten zijn en op welke 

wijze patiënten hierbij begeleid moeten 

worden. Volgens de onderzoekers is dit 

echter van groot belang omdat men bij 

goede en persoonlijke begeleiding betere 

en langdurige resultaten behaalt.
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