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om eerst te komen tot een goede meting 

en registratie van die symptomen. In 

ieder geval is het laatste het middel waar-

mee we het moeten doen in de huisart-

senpraktijk. De constatering dat dit niet 

voldoet is mij een beetje te simpel.

Thys van der Molen

Zorg beter voor kwetsbare 
oudjes

Melis RJF. Caring for vulnerable older people who live in 

the community; about effective interventions and effec-

tive methods for their evaluation [Proefschrift]. Nijme-

gen: Radboud Universiteit, 2008. ISBN 978-90-90 

22666-8.

In dit proefschrift worden de resultaten 

van de EASY care Study beschreven naar 

de meerwaarde van het verpleegkundig 

huisbezoek aan kwetsbare ouderen. Melis 

toont aan dat door deze nieuwe vorm van 

zorg het welzijn van de ouderen verbetert 

en hun zelfredzaamheid behouden blijft. 

Bovendien blijkt de nieuwe zorg kostenef-

fectief.

In dit onderzoek werden de deelnemende 

ouderen gedurende 21 maanden inge-

sloten door 55 huisartsen en at random 

verdeeld over twee groepen. De ene 

groep (n = 85) werd door een speciaal 

getrainde geriatrische verpleegkundige 

thuis bezocht – maximaal 6 bezoeken in 

3 maanden –, de andere groep (n = 66) 

niet. Beide groepen kregen gebruikelijke 

zorg van de huisarts.

De patiënten werden ingesloten als zij 70 

jaar of ouder waren, zelfstandig woonden 

en recent de huisarts geraadpleegd had-

den voor een probleem op het gebied van 

cognitie, gedrag, dementie, stemmings-

stoornissen, mobiliteit, vallen of voe-

ding, als de patiënt verpleegkundige zorg, 

coördinatie van zorg en/of therapeutische 

monitoring of casemanagement nodig 

had en als ze voldeden aan criteria van 

niet optimale cognitie, zelfredzaamheid 

en welbevinden (MiniMental State ≤ 26 

punten, GARS ≥ 25 en MOS-20 welbevin-

den ≤ 75). Voor elk van de gezondheids-

problemen werd een protocol ontwikkeld 

om de activiteiten te structureren zonder 

van inflammatie, zoals BHR. Dat laatste 

kan in ieder gaval nog niet uit haar onder-

zoek worden geconcludeerd.

Tijdens het onderzoek werd ook de inha-

latietechniek van de kinderen gemeten 

en de kinderen werden zo nodig opnieuw 

geïnstrueerd. Na een jaar werd gekeken 

of deze instructie had bijgedragen aan 

een verbeterde techniek. Veel kinderen 

maakten fouten bij het inhaleren maar 

het goede nieuws is dat meer dan 80% 

van de kinderen bij de meerderheid van 

de inhalatoren de essentiële handelingen 

goed verrichten. Ook bleek dat instructie 

wel degelijk de techniek duidelijk ver-

beterde. Alleen de dosisaerosol zonder 

voorzetkamer werd door maar 20% van 

de kinderen juist gebruikt. Hoewel ook 

dit iets verbeterde na een jaar is dit een 

extra reden om altijd een voorzetkamer 

voor te schrijven bij een dosisinhaler.

Commentaar
Het is een mooi proefschrift geworden 

waarbij de rauwe werkelijkheid of weer-

barstigheid van de huisartsenpraktijk 

goed naar voren komt. In de dagelijkse 

praktijk kan je van alles willen maar zijn 

de resultaten ondanks heel veel inzet 

soms pover. Solitaire interventies zoals 

sturen van een folder en nascholing heb-

ben vaak geen invloed op uitkomstmaten. 

Dat is direct ook mijn commentaar op de 

onderzoeksopzet; ook tijdens de opzet 

van het onderzoek was dit al bekend. 

Groep A en B zijn daarom geen echte 

interventiegroepen maar meer contro-

legroepen. Liever had ik gehad dat deze 

controlegroepen ook daadwerkelijk usual 

care vertegenwoordigden. Verder lijkt het 

in de diverse hoofdstukken of de auteurs 

een zekere vooringenomenheid hebben 

tegen het meten van symptomen en voor 

het meten van BHR. Juist dat laatste is 

erg lastig in de praktijk en het eerste erg 

makkelijk. Hoewel hun meest intensieve 

interventiegroep advies kreeg op grond 

van BHR is het niet vergeleken in een 

onderzoek met begeleiding op grond van 

symptomen. Het is nu dus nog te kort 

door de bocht om BHR tot gouden stan-

daard voor de begeleiding te verkiezen 

boven symptomen. Mijn voorstel zou zijn 

teerden 362 kinderen het onderzoek, wat 

op zich een groot compliment waard is. 

Weinig onderzoekers weten het klaar te 

spelen om een zo grote groep kinderen 

in de huisartsenpraktijk een jaar lang te 

vervolgen na een interventie.

Helaas zijn de resultaten enigszins voor-

spelbaar. Door het onderzoek zelf waren 

alle collega’s meer gespitst op de behan-

deling van astma. Kinderen in de drie 

groepen verbeterden iets op ten minste 

een van de parameters. Verder was er een 

duidelijke trend van een grotere verbe-

tering in de groep die individueel advies 

kreeg. Bij deze groep verbeterde de BHR 

statistisch highly significant zoals de auteur 

zegt, maar de klinische relevantie hiervan 

is mij minder helder. Deze grotere verbe-

tering hing samen met het intensievere 

gebruik van inhalatiecorticosteroïden 

door de kinderen.

Een van de hoofdstukken gaat verder in op 

de relatie tussen BHR en symptomen. De 

conclusie van dit hoofdstuk is dat symp-

tomen geen goede voorspeller zijn van 

BHR en dat een deel van de kinderen met 

ernstige BHR geen of weinig symptomen 

rapporteert. Hoewel dit ook al bekend 

is uit onderzoeken die bij volwassenen 

zijn gedaan, vind ik de aanbeveling aan 

het eind van dit hoofdstuk erg voorbarig. 

De auteur stelt dat symptomen blijkbaar 

onvoldoende worden gerapporteerd en 

stelt daarom voor om deze kinderen te 

behandelen op geleide van een marker 
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controlegroep zaten. De huisarts werkte 

met de verpleegkundige samen en op 

deze manier werd contaminatie (het over-

nemen van elementen uit de interventie- 

in de controlegroep) voorkomen.

Commentaar
Het is een mooi proefschrift, waarbij 

zes van de negen hoofdstukken gepubli-

ceerd zijn. Een kanttekening is dat de 

meetinstrumenten niet duidelijk genoeg 

beschreven zijn. Het is niet te vinden uit 

hoeveel items de Mental Health schaal 

van de MOS-20 bestond, welk score-

verloop die schaal kent en op hoeveel 

punten elke item gescoord wordt. Melis 

gaat in zijn beschouwing ook niet in op 

de vraag of de genoemde verbetering van 

schaalpunten klinisch relevant zijn.

Verder viel het mij erg tegen dat gedu-

rende bijna 2 jaar in de groeiende groep 

kwetsbare ouderen met moeite 150 kwets-

bare ouderen door 55 huisartsen konden 

worden ingesloten. Een afdoende verkla-

ring wordt niet gegeven.

Betty Meyboom-de Jong

kwetsbare oudere had een mantelzor-

ger – veranderde niet significant. Echter, 

mantelzorgers die met de oudere samen-

woonden leken door de huisbezoeken 

minder belasting te ervaren terwijl de 

mantelzorgers die apart woonden moge-

lijke een verslechtering ervoeren door de 

huisbezoeken.

De verpleegkundige huisbezoeken kost-

ten ongeveer € 1000 per deelnemer. De 

totale zorgkosten waren in 6 maanden 

ongeveer € 750 hoger. In de interventie-

groep werden minder kosten gemaakt 

voor ziekenhuisopname en opname in 

het verpleeghuis, en meer voor ambu-

lante voorzieningen zoals thuiszorg, deel-

tijdbehandeling en tafeltje dekje.

De verpleegkundige huisbezoeken lever-

den 22% meer succesvol behandelde 

deelnemers op. Succesvol behandeld 

waren die deelnemers van wie de zelfred-

zaamheid niet achteruitging en het wel-

bevinden verbeterde. Number Needed to 

Treat (NNT) was ongeveer 5.

Melis bespreekt ook in twee hoofdstukken 

de methode van pseudoclusterrandomi-

satie, waardoor de huisartsen niet wisten 

of patiënten in de interventiegroep of de 

de flexibiliteit van zorg op maat te ver-

liezen.

Na 3 maanden was de zelfredzaamheid 

met 2,2 punten toegenomen op de Gro-

ninger Activiteiten Schaal (GARS) en met 

5,8 punten op de Mental Health schaal 

van de MOS-20. Die verschillen bleven 

ook na 6 maanden bestaan.

De mantelzorgbelasting van de 110 deel-

nemende mantelzorgers – niet iedere 

Boeken

Worstelen met 
 zelfbeschikking

Ton Vink. Wordt Vervolgd. Zelfbeschikking onder druk. 

237 pagina’s, € 19,90. Budel: Damon, 2008. ISBN 

978-90-5573-880-9.

De zelfgekozen dood van Hugo Claus 

heeft in België de discussie over de gren-

zen van de euthanasiewetgeving opnieuw 

doen oplaaien, maar in Nederland blijft 

het betrekkelijk stil. Waarschijnlijk omdat 

Claus’ zelfgekozen dood binnen de Neder-

landse wet mogelijk is. Dit boekje van Ton 

Vink kan de discussie in Nederland weer 

aanzwengelen, maar zal dat naar alle 

waarschijnlijkheid niet doen.

Vink is filosoof en geniet landelijke 

bekendheid als counselor verbonden aan 

de Stichting de Einder. Deze stichting zet 

zich in om het zelfgekozen levenseinde 

mogelijk te maken. Vinks stelling luidt 

dat zelfbeschikking rond het einde van 

het leven onder druk staat: hoewel de 

Nederlandse euthanasiewet door velen 

als een bewijs van het belang van zelf-

beschikking wordt gezien, betoogt Vink 

overtuigend dat de wet juist een krachtig 

staaltje paternalisme is. Mensen mogen 

verzoeken om levensbeëindiging maar ze 

mogen er niet zelf over beschikken, want 

dat doet in eerste instantie de wet, en in 

tweede instantie de arts. Er is, met andere 

woorden, geen recht op euthanasie en dat 

zou er volgens Vink wel moeten zijn als 

we zelfbeschikking serieus nemen. Vink 

toont zich, begrijpelijk, een voorstander 

van de pil van Drion, door de NVVE met 

een Olivier B. Bommel-term omgedoopt 

in ‘laatstewilpil’.

Het interessantste deel uit Vinks boek 

is het filosofische hoofdstuk over zelf-

beschikking, en vooral het stuk waarin 

hij de vraag stelt of wij onszelf eigenlijk 

wel goed genoeg kennen om over zulke 

belangrijke zaken als het levenseinde 

te kunnen beschikken. Inderdaad is ons 

vermogen tot zelfkennis teleurstellend, 

aldus Vink, maar het is nog slechter om 

dit soort beslissingen aan anderen over 

te laten, want die kennen ons zeker niet 

beter dan wij onszelf kennen. De voor de 

hand liggende conclusie om zelfbeschik-

king als een illusie te beschouwen trekt 

hij niet.

Ik kon erg moeilijk door het boek heen 

komen. Niet dat Vink ongelijk heeft – hier 

en daar is het beslist overtuigend –, maar 

hij schrijft zijn gelijk zo drammerig op dat 

ik veel zin kreeg om het met hem oneens 
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