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De berichten, commentaren en reacties 

in het Journaal richten zich op de weten-

schappelijke en inhoudelijke kanten van 

het vak. Bijdragen van lezers zijn welkom 

(redactie@nhg.org). De bijdragen in deze 

aflevering zijn van Koos Jongebreur, Ben 

Ponsioen, Henk Schers, Henk van Weert 

en Tjerk Wiersma.

Gebakken lucht?
Bij ernstige COPD kan het nodig zijn om 

de patiënt conform de richtlijnen conti-

nu zuurstof toe te dienen. In de UK past 

men regelmatig intermitterend of ‘zo 

nodig’ gebruik van zuurstof toe bij COPD-

patiënten om hun inspanningsvermogen 

te verbeteren. Evidence based richtlijnen 

voor dit beleid ontbreken echter.

De indruk bestaat dat een aantal COPD-

patiënten baat heeft bij ‘zo nodig’ gebruik 

van zuurstof. In een dergelijke groep van 

twintig matig tot ernstige COPD-patiën-

ten, werd het effect van zuurstof ‘zo nodig’ 

(O2, cilinder A) vergeleken met dat van 

perslucht (cilinder B). De onderzoekers 

vroegen de deelnemers om twee activitei-

ten uit te voeren waarbij ze gewend waren 

zuurstof te gebruiken, bijvoorbeeld trap-

lopen, buiten wandelen of stofzuigen. De 

ene keer gebruikten ze cilinder A en de 

andere keer B (cross-over). De objectieve 

uitkomstmaat was de hersteltijd, geme-

ten aan de hand van percutane zuurstof-

saturatie en hartfrequentie. De subjec-

tieve uitkomstmaat was het oordeel van 

de patiënt over: 1) de vraag of A dan wel 

B het beste had geholpen en 2) de vraag 

of de minste van de twee opties (A of B) 

het beter had gedaan dan ‘niets’.

Er was weinig verschil in hersteltijden 

tussen gebruik van A en B. Zeven patiën-

ten die perslucht terecht hadden aange-

wezen als het toegediende middel waren 

van mening dat dit toch beter had gehol-

pen dan ‘niets’. Vijf van de twintig wezen 

zuurstof aan als het werkzame middel bij 

één van beide activiteiten, vijf deden dit 

goed bij beide activiteiten.

Deze laatste subgroep van vijf patiënten, 

die A en B bij beide activiteiten dus cor-

rect hadden aangewezen, had een kortere 

hersteltijd, die statistisch niet significant 

Zelfmanagement helpt niet bij ouderen
Het aantal mensen met chronische aan-

doeningen neemt toe en de vergrijzing 

van onze populatie vordert snel. De vraag 

rijst of we ook in de toekomst nog kunnen 

voldoen aan de zorgbehoefte van onze 

patiënten. Daarom willen onderzoekers 

mensen leren om weer meer voor zichzelf 

te zorgen. Maar lukt dat ook?

Een aantal Engelse onderzoekers beke-

ken of een generiek zelfzorg ondersteu-

ningsprogramma effectief is bij chronische 

aandoeningen als artrose, CVA, long-

aandoeningen en hartziekten. Het pro-

gramma bestond uit zes groepssessies 

onder leiding van leken waarin aandacht 

werd besteed aan ontspanning, dieet, 

lichaamsbeweging, moeheid en pijnbe-

leving. Vervolgens keken de onderzoekers 

of bepaalde patiëntkenmerken de effec-

tiviteit van het programma konden voor-

spellen. Patiënten meldden zich vrijwillig 

aan voor het onderzoek.

Uit de analyses blijkt dat patiënten, ver-

geleken met de controlegroep, inderdaad 

vooruit gingen na het programma op de 

gebieden van zelfredzaamheid, energiek-

heid en kwaliteit van leven. Vooral de 

mensen die bij aanvang laag scoorden 

verbeterden. Er was qua effectiviteit geen 

verschil tussen de verschillende aandoe-

ningen. Mogelijk is er dus weinig plaats 

voor ziektespecifieke programma’s, maar 

dat zou nader onderzocht moeten wor-

den. Een niet onbelangrijke bevinding 

was dat mensen onder de 40 jaar veel 

sterker profiteerden van het programma 

dan 60-plussers, die eigenlijk niet voor-

uitgingen. In het kader van de vergrijzing 

is dat een weinig opbeurende gedachte. 

Maar misschien verwachten we te veel 

van onze ouderen en geloven we te veel 

in de maakbaarheid van onze gezond-

heid. Mogen zelfredzaamheid, kwaliteit 

van leven en mate van energiekheid ook 

ergens ophouden? (HS)

Reeves D, et al. Predicting who will benefit from an 

expert patients programme self-management course. 

Br J Gen Pract 2008;58:198-203.
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maar klinisch wellicht wel relevant was.

Grotere onderzoeken zijn uiteraard wen-

selijk. Maar voorlopig laat dit charmante 

minionderzoek zien hoe aandacht voor de 

individuele, fysiek beperkte COPD-patiënt 

leidt tot betere zorg, en dat gebruik van 

de uiterst eenvoudige percutane zuurstof-

saturatiemeting bevorderlijk is voor dit 

zorgproces. (BP)

Quantrill SJ, et al. Short burst oxygen therapy after 

activities of daily living in the home in chronic obstruc-

tive pulmonary disease. Thorax 2007;62:702-5.
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