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Hielbotmeting om osteo-
porose aan te tonen in de 
huisartsenpraktijk

Vraagstelling
Wat is de voorspellende waarde van een hielbot-

meting om de diagnose osteoporose te stellen?

Betekenis voor huisarts en patiënt
De NHG-Standaard Osteoporose geeft 

huisartsen het advies om bij patiën   ten 

met een risicoscore van ≥ 4 een dual-

energy X-ray-absorptiometriemeting 

(DEXA-meting) te doen om de diagnose 

osteoporose te kunnen stellen.1 Een aan-

tal huisartsen heeft (tijdelijk) de beschik-

king over de kwantitatieve echografie 

(QUS) om een hielbotmeting te maken om 

de diagnose osteoporose te stellen. Dit 

onderzoek toont aan dat hielbotmeting 

met de momenteel gebruikte afkapwaar-

den de diagnose osteoporose (die met de 

DEXA-meting is vastgesteld) niet definitief 

aantoont of uitsluit. Vertalen we de onder-

zoeksgegevens naar de huisartsenprak-

tijk in Nederland dan geldt dat met deze 

screening van de 100 vrouwen met een 

risicoscore ≥ 4 32 vrouwen een onnodig 

medicamenteuze behandeling krijgen en 5 

vrouwen geen behandeling krijgen die ze 

eigenlijk wel nodig hebben.

Op grond van onderstaande gegevens 

concluderen wij dat het gebruik van de 

hielbotmeting in de huisartsenpraktijk de 

deur opent voor zowel over- als onderbe-

handeling van patiënten met mogelijke 

osteoporose.

Korte beschrijving
Inleiding Er is een toegenomen interesse 

voor de hielbotmeting met behulp van 

kwantitatieve echografie (QUS) om te 

screenen op osteoporose. Deze vorm van 

botdensitometrie is handzaam, makkelijk 

te bedienen, brengt lage kosten met zich 

mee en de patiënt wordt niet aan ionise-

rende straling blootgesteld.

In deze meta-analyse wordt de sensitivi-

teit en de specificiteit van de hielbotme-

ting met de DEXA-meting vergeleken.2

Onderzoeksopzet In MEDLINE (1966 

tot oktober 2005), EMBASE (1993 tot 

mei 2004), Cochrane gecontroleerde tri-

als en de databank van systematische 

reviews (1952 tot maart 2004) en de Sci-

ence Citation Index (1945 tot april 2004) 

werd gezocht naar Engelstalige artikelen 

die de sensitiviteit en de specificiteit van 

de hielbotmeting vergeleken met volwas-

senen met een DEXA T-score van -2,5 of 

minder aan de heup of de wervelkolom. 

Deze gegevens werden onafhankelijk 

beoordeeld door twee auteurs.

Resultaten De auteurs vonden 1908 

potentieel relevante artikelen waarvan 

er uiteindelijk 25 aan de gestelde inclu-

siecriteria voldeden. Zij berekenden de 

sensitiviteit en specificiteit van de QUS 

bij verschillende T-scores. Bij een T-score 

van -1,0 stelden zij een sensitiviteit van 

79% (69-86) en een specificiteit van 58% 

(44-70) vast voor het identificeren van 

patiënten met een DEXA-meting van -2,5 

of minder bij de heup of wervelkolom. Bij 

een T-score van 0 steeg de sensitiviteit 

naar 93% (87-97), maar zakte de specifi-

citeit naar 24% (10-47).

Conclusie van onderzoekers De litera-

tuur die op het moment van onderzoek 

beschikbaar was laat zien dat de hielbot-

meting osteoporose onvoldoende kan 

aantonen of uitsluiten.

Bewijskracht Meta-analyse van gerando-

miseerde gecontroleerde trials (1a).3
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Bell-parese: prednisolon, 
aciclovir of een combinatie 
van beide?

Vraagstelling
In hoeverre bevordert de behandeling van een 

Bell-parese met prednisolon, aciclovir of een com-

binatie van beide het herstel?

Korte beschrijving
Inleiding De aangezichtsverlamming van 

Bell is een acute, idiopathische, unila-

terale paralyse van de n. facialis. Deze 

zogenaamde Bell-parese maakt 75% van 

het totale aantal facialisverlammingen 

uit. De incidentie is geschat op zo’n 11 tot 

40 personen per 100.000, meestal tussen 

de 30 en 45 jaar. De uitval treedt acuut 

op, maar kan in de dagen erna nog toene-

men. Het grootste deel van de patiënten 

herstelt volledig na een doorgemaakte 

unilaterale facialisparalyse. Een kleinere 

groep (tot 30%) houdt klachten zoals een 

scheef gezicht, tranen tijdens het kauwen, 

synkinesieën rond de mondhoek tijdens 

het lachen of knipogen, psychologische 

POEM

We moeten echter 78-125 patiënten een 

jaar behandelen om 1 CVA te voorkomen. 

De totale sterfte wordt niet verlaagd door 

orale anticoagulantia en ook op het ont-

staan van invaliditeit was het verschil met 

trombocytenaggregatieremmers niet-sig-

nificant. Het advies orale anticoagulantia 

te gebruiken, lijkt gereserveerd te moeten 

worden voor patiënten met een sterk ver-

hoogd risico. We kunnen dus gewoon de 

adviezen van de NHG-Standaard blijven 

volgen. Patiëntvriendelijkheid en andere 

bijwerkingen dan bloedingen zijn door 

de auteurs buiten beschouwing gelaten 

maar kunnen in de dagelijkse praktijk een 

belangrijke rol spelen.

Sari Koop, Niels Verdoes
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Mijn oorlog, mijn hart

Frits Meijler. Mijn oorlog, mijn hart. Houten: 

Prelum, 2007. 390 pagina’s, € 29,50. ISBN 

97-890-856-205-25.

Niet iedereen zal de energie kunnen 

opbrengen om zijn memoires te schrij-

ven en ze daarna ook nog aan de open-

baarheid prijs te geven. Meijler, 82 jaar 

oud, deed dat gelukkig wel. Op 17-jarige 

leeftijd verloor hij beide ouders in een 

concentratiekamp. Hijzelf kon op tijd 

onderduiken bij een familie die hun eigen 

leven daarmee op het spel zetten. De 

spreuk van Simon Wiesenthal – Überleben 

ist ein Privileg das verpflichtet – was Meijlers 

drijfveer om zijn ervaringen in de Tweede 

Wereldoorlog en daarna de diensttijd 

in Indonesië te beschrijven. Zijn oorlog 

duurde van 1935-1949.

Het is een indrukwekkend persoonlijk 

verhaal; het is ongelooflijk om te lezen 

wat iemand op zijn 24ste allemaal al 

heeft meegemaakt. ‘Door mijn oorlogs-

ervaringen geloofde ik nooit meer op 

gezag, en dat is een goede basis gebleken 

voor wetenschappelijk onderzoek’, 

schrijft Meijler.

In het tweede deel van het boek, mijn 

hart, beschrijft hij zijn indrukwekkende 

loopbaan als cardioloog. Het geeft een 

inkijk in de wereld van de experimentele 

cardiologie waaraan we zoveel kennis 

te danken hebben. Maar ook de conflic-

ten rondom de hartchirurgie in Utrecht 

komen aan bod en de talrijke contacten 

die Meijler had met wereldberoemde 

cardiologen.

Dit is een boeiend boek dat meeslepend 

is geschreven over belangrijke episodes 

uit de vorige eeuw.

Klaas Reenders

Stoma’s en sonden

Muris JWM, Mathus-Vliegen EMH, Voorn ThB, redac-

tie. Gastro-enterologie. Serie Praktische Huisartsge-

neeskunde. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2007. 

237 pagina’s, € 60. ISDN 978-90-313-3931-0.

Het nieuwe leerboek Gastro-enterologie 

geeft een volledig overzicht van de voor 

problemen en pijn.1,2 De behandeling is 

tot op heden niet eenduidig. Prednisolon 

en aciclovir worden vaak voorgeschreven, 

afzonderlijk of in combinatie. Het bewijs 

voor de effectiviteit hiervan is echter 

zwak.1

Patiëntenpopulatie Vanaf juni 2004 tot 

en met juni 2006 selecteerden de onder-

zoekers alle patiënten van 16 jaar en 

ouder met een unilaterale facialisparese 

(of paralyse) zonder onderliggende oor-

zaak. Uiteindelijk sloten ze 551 patiën-

ten in voor randomisatie. Hiervan zijn 55 

patiënten vroegtijdig uit het onderzoek 

gestapt, waardoor er nog 496 patiënten 

overbleven voor het beoordelen van de 

eindresultaten. De man-vrouwverdeling 

was ongeveer gelijk. De gemiddelde leef-

tijd was 44,0 +/- 16,4 jaar. De ernst van 

de facialisparalyse bij de start van het 

onderzoek was matig tot ernstig.

Interventie Alle geïncludeerde patiënten 

met een Bell-parese werden binnen 72 uur 

na het begin van de symptomen at random 

10 dagen achtereen behandeld met pred-

nisolon 2dd 25 mg, aciclovir 5dd 400 mg, 

prednisolon in combinatie met aciclovir 

of een placebo. Na 3-5 dagen, 3 maanden 

en (als er na 3 maanden nog geen volle-

dig herstel was) na 9 maanden werden de 

patiënten wederom onderzocht.

Primaire uitkomstmaat De primaire uit-

komstmaat was het herstel van de aan-

gezichtsfuncties, gescoord volgens de 

‘House-Brackmann scale’.

Resultaten Het percentage patiënten 

waarbij na 3 maanden herstel van de 

aangezichtsfuncties was opgetreden was 

83,0% in de prednisolongroep, vergele-

ken met 63,6% van de patiënten die geen 

prednisolon hadden gekregen (OR 2,44; 

95%-BI 1,55-3,84). Na 9 maanden waren 

deze percentages 94,4% (wel predniso-

lon) versus 81,6% (geen prednisolon) (OR 

3,32; 95%-BI 1,72-6,44) In de aciclovir-

groep was er bij 71,2% herstel opgetreden 

ten opzichte van 75,7% van de patiënten 

die geen aciclovir hadden gekregen (OR 

0,86; 95%-BI 0,55-1,34). Na 9 maanden 

waren deze percentages 85,4% (wel aci-

clovir), versus 90,8% (geen aciclovir) (OR 

0,61; 95%-BI 0,33-1,11). Van de patiën-

ten die beide medicijnen hadden gekre-

gen was na 3 maanden bij 79,7% herstel 

opgetreden (OR 1,73; 95%-BI 0,96-3,12); 

bij 92,7% na 9 maanden (OR 1,76; 95%-BI 

0,74-4,16)Conclusie van de onderzoe-

kers Bij patiënten met een Bell-parese 

verbetert een vroege behandeling met 

prednisolon de kans op compleet herstel 

na 3 en na 9 maanden. Er is geen bewijs 

aangetoond voor de meerwaarde van een 

behandeling met aciclovir alleen, dan wel 

in combinatie met prednisolon.

Bewijskracht Dubbelblind, placebogecon-

troleerde, gerandomiseerde trial (1b).3

Chantal Timmermans en

Arie Knuistingh Neven
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Treatment with prednisolone or Acyclovir in Bell’s 

Palsy. N Engl J Med 2007;57:1598-1607.

 2 Hijdra A, Koudstaal PJ, Roos RAC. Neurologie. 

Maarssen: Elsevier gezondheidszorg, 3e druk, 

2003.

 3 www.infopoems.com/levels.html.

Boeken

Betekenis voor huisarts en patiënt
Tot op heden is de behandeling van 

patiënten met een Bell-parese niet een-

duidig. Dit onderzoek laat zien dat behan-

delen met prednisolon in een vroeg sta-

dium bewezen effectief is ten aanzien van 

het herstel van de aangezichtsfuncties na 

drie en negen maanden. Aciclovir alleen 

en de combinatie van prednisolon met 

aciclovir leveren geen duidelijke meer-

waarde op.1
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