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Rubrieken in dit nummer
Huisartsenzorg in cijfers 537

Ingezonden 586

POEM 588

Boeken 589

Antwoorden Kennistoets 592

Oproepen voor deelname aan weten-
schappelijk onderzoek in H&W
Tot nu toe deden we niets met verzoeken 

van onderzoekers om in H&W op te roe-

pen tot deelname aan onderzoek. We wil-

len dergelijke oproepen voortaan plaatsen 

als het onderwerp van het onderzoek huis-

artsgeneeskundig relevant is, de medewer-

king van huisartsen ook echt vereist is en 

de oproep zich op huisartsen en niet op 

patiënten richt. Onderzoek dat huisartsen 

in een beperkte regio nodig heeft, is niet 

geschikt voor een oproep in een landelijk 

medium als H&W. Het onderzoek moet 

worden uitgevoerd door erkende onder-

zoeksinstituten en goedgekeurd zijn door 

een medisch-ethische toetsingscommis-

sie tenzij er een ontheffing van toetsing is 

afgegeven. Overigens behoudt de redactie 

zich het recht voor om een oproep niet te 

plaatsen. Wetenschappers die gebruik wil-

len maken van deze mogelijkheid kunnen 

een verzoek daartoe sturen aan de redac-

tie (zie ook www.henw.org). (RN)
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Geruststelling werkt niet bij  
onverklaarde klachten
Patiënten met onverklaarde lichamelijke 

klachten herinneren zich weinig van de 

uitleg die dokters geven tijdens het con-

sult. Dat is de uitkomst van een oorspron-

kelijk Duits onderzoek bij 85 patiënten.

De onderzoekers rekruteerden 33 patiën-

ten met onverklaarde lichamelijke klach-

ten en, ter vergelijking, 22 patiënten met 

een depressie en 30 gezonde deelnemers. 

Ze testten bij alle deelnemers de mate 

van somatisatie en het geheugen. Daarna 

moesten de deelnemers naar drie bandjes 

luisteren. Op één bandje deelde een dokter 

de uitslagen mee aan een patiënt met buik-

klachten (medische situatie). Op de andere 

twee bandjes stond een sociale situatie 

(ongerustheid vanwege het uitblijven van 

een uitnodiging voor een barbecue) en een 

neutrale situatie (ongerustheid vanwege 

een kapotte auto). Op elk bandje werden 

twee duidelijk negatieve verklaringen voor 

het medische probleem gegeven, zoals ‘De 

oorzaak van uw klachten is beslist geen gas-

tro-enteritis’ en twee wat minder duidelijke 

maar hoog onwaarschijnlijke verklaringen, 

zoals ‘We denken niet dat u darmkanker 

heeft, dat is erg onwaarschijnlijk’.

Na het beluisteren van de bandjes moesten 

de deelnemers de waarschijnlijkheid van 

een aantal specifieke medische oorzaken 

van de buikklachten aangeven. Patiënten 

met onverklaarde lichamelijke klachten 

overschatten de waarschijnlijkheid van een 

specifieke medische oorzaak. De depressie-

ve en gezonde deelnemers herinnerden zich 

de waarschijnlijkheid van een specifieke oor-

zaak veel beter. Er was geen verschil tussen 

de drie groepen in herinnering van oorzaken 

in de sociale en neutrale situatie. Ten slotte 

reageerden patiënten met onverklaarde 

lichamelijke klachten veel emotioneler op 

de medische situatie dan de andere deel-

nemers. We wisten al dat geruststellen een 

belangrijke vaardigheid is voor huisartsen 

en dat velen dit moeilijk vinden. Effectief 

geruststellen is bovendien extra moeilijk 

bij patiënten met onverklaarde lichamelijke 

klachten. We moeten de techniek van het 

effectief geruststellen veel prominenter op 

de opleidings- en onderzoeksagenda zetten. 

(ToH)
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