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functie. Wij adviseren daarbij niet alleen 

serumcreatinine te meten, maar ook het 

albumineverlies in de urine. Albuminurie 

is zelfs een betere voorspeller van een 

slechte renale prognose dan de GFR zelf. 

Een groot voordeel is dat ook mensen 

worden opgespoord met een hoog car-

diovasculair risico en dat eiwitverlies in 

de urine direct leidt tot een behandelad-

vies. Door het gebruik van ACE-remmers 

neemt het renaal eiwitverlies beduidend 

af.4 Deze gegevens vormen ook de aanlei-

ding voor de campagne van de Nierstich-

ting van september 2006 om Nederlan-

ders de mogelijkheid te bieden zelf hun 

urine op eiwit te onderzoeken.
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Antwoord
De Jong en collega’s wijzen op nog een 

andere belangrijke test voor het opspo-

ren van chronische nierinsufficientie, te 

weten albuminurie als teken van nier-

schade. Huisartsen gebruiken deze test al 

bij de jaarlijkse controle van diabetespa-

tiënten. De in juli 2006 herziene versie 

van de NHG-Standaard Cardiovasculair 

risicomanagement raadt deze test tevens 

aan bij alle patiënten met hypertensie.1 

Bij aangetoonde albuminurie kan de 

huisarts proberen ernstige nierinsuffi-

ciëntie en hart- en vaatziekten te voorko-

men door preventief te behandelen, bij-

voorbeeld met een ACE-remmer.

Een verminderde nierfunctie is niet 

alleen van belang in het kader van pre-

ventie, maar ook voor de praktijk van 

alledag. De huisarts kan door een goede 

registratie van een matig tot ernstig ver-

laagde klaring complicaties voorkomen, 

zoals decompensatio cordis als gevolg 

van NSAID-gebruik bij een slechte nier-

functie. Zo zal hij bij een verlaagde GFR 

de dosis van medicatie aanpassen, bij-

voorbeeld colchicine bij jicht.

Huisartsen ervaren nieren en (het bereke-

nen van) de nierfunctie vaak als een las-

tig terrein. Het doel van ons retrospectief 

onderzoek was om zichtbaar te maken 

dat een verminderde nierfunctie vrij een-

voudig is op te sporen in de huisartsen-

praktijk met behulp van de metingen die 

huisartsen al jaren verrichten.2 Wij hopen 

met dit onderzoek de huisarts en praktijk-

ondersteuner te prikkelen tot structurele 

registratie van de nierfunctie.

De ontwikkelingen in de eerste lijn met 

betrekking tot nierinsufficiëntie gaan 

snel. Steeds meer huisartsen controleren 

al jaarlijks de urine van hun diabeten op 

albuminurie. De hulp van vele praktijkon-

dersteuners zal er waarschijnlijk aan bij-

dragen dat dit ook bij mensen met hyper-

tensie jaarlijks gebeurt. Nu veel huisart-

senlaboratoria automatisch de klaring 

berekenen, is het voor de huisarts ook 

makkelijker om de nierfunctie te monito-

ren. Zo krijgt de huisarts met meting van 

albuminurie en klaring zicht op de preva-

lentie van chronische nierinsufficiëntie in 

de eigen praktijk.
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Minder pijn met muziek
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Achtergrond Dat muziek ons door het 

smartelijke leven heen kan helpen, op de 

been houden en emoties oproept, is geen 

nieuwtje.

In de geneeskunde wordt muziek met 

name in de psychiatrie gebruikt om de 

zielenpijn wat te verzachten, maar het is 

onvoldoende onderzocht of muziek ook 

lichamelijke pijnen kan verminderen.

Doel In deze review wordt de effectiviteit 

van muziek bij de behandeling van acute 

pijn, chronische pijn en pijn bij kankerpa-

tiënten onderzocht.

Zoekstrategie en uitkomstmaten 

Steeds zochten twee van de auteurs in de 

Cochrane Library, MEDLINE, EMBASE, 

PsycINFO en LILACS naar RCT’s die het 

effect van muziek op elke vorm van pijn 

bij kinderen en volwassenen tot onder-

werp hadden. De auteurs legden geen 

beperkingen op aan de taal waarin publi-

caties geschreven waren. Ze keken met 

name naar het gemiddelde verschil in 

pijnintensiteit, naar het aantal patiënten 

dat minstens 50% minder pijn aangaf bij 

het beluisteren van muziek en eventueel 

de (verminderde) behoefte aan morfine-

tabletten. Om nader te onderzoeken in 

hoeverre er sprake zou zijn van statis-

tische heterogeniteit verdeelden ze de 

pijnpatiënten in groepen met acute pijn, 

chronische pijn, kinderen, volwassenen 

et cetera. Ook behandelden ze onderzoe-

ken waarin de patiënten zelf hun muziek 

mochten uitkiezen apart. Onderzoeken 

die muziek vergeleken met andere vor-

men van kunstzinnige behandeling om de 

pijn te verminderen, sloten ze uit.

Resultaten Uiteindelijk bleken 51 onder-

zoeken (1867 patiënten, 1796 controles) 

te voldoen aan de insluitingscriteria.

In de onderzoeken naar de gemiddelde 

pijnintensiteit (31 onderzoeken) bleek 

een enorm variatie in het effect van 



588 49(11) oktober  2006 H u i s a r t s  &  W e t e n s c h a p

muziek (grote heterogeniteit). Deze vari-

atie bleef bestaan als je de onderzoeken 

indeelde in ‘pijngroepen’ (acuut, chro-

nisch, kanker, kind/volwassene). Alleen 

in de groep van postoperatieve patiën-

ten bleek een klein statistisch significant 

effect te bestaan: op een schaal van 0-10 

bleek de pijnintensiteit met 0,5 eenhe-

den te verminderen wanneer patiënten 

luisterden naar muziek. Het maakte daar-

bij niet uit of patiënten zelf hun muziek 

uitkozen.

De auteurs vonden 4 onderzoeken, die 

nagingen hoe hoog het percentage 

patiënten is bij wie je met muziek een 

pijnintensiteitsdaling van minstens 50% 

kan bereiken. De muziekluisteraars had-

den 70% meer kans op zo’n resultaat 

dan de patiënten die de muziek moesten 

ontberen. De onderzoeken die de morfi-

nebehoefte van postoperatieve patiënten 

maten met en zonder muziek gaven een 

minimaal verschil te zien: 1 mg morfine 

minder voor de muziekluisteraars.

Conclusie De conclusie van de auteurs is 

dat luisteren naar muziek de intensiteit 

van de pijn en morfinebehoefte maar een 

heel klein beetje vermindert. De klinische 

betekenis is onduidelijk.

Commentaar
In hoeverre we hier nu van harde evi-

dence-based resultaten kunnen spreken, 

is maar de vraag. Slechts 13 van de 51 

onderzoeken bleken voldoende statis-

tisch onderbouwd te zijn. Bovendien was 

er in de meeste onderzoeken statistische 

heterogeniteit die niet verklaard kon wor-

den.

Een andere reden om de resultaten van 

deze review met enige argwaan te bekij-

ken is dat het volgens de reviewers niet 

uitmaakt of de patiënt zelf de muziek 

heeft uitgezocht of zomaar iets te horen 

krijgt. Elk mens met boerenverstand zal 

begrijpen dat iedereen zijn eigen muziek 

met de daarbij horende emoties verkiest 

en van de ene soort muziek hoofdpijn 

krijgt, terwijl de andere soort muziek juist 

helend werkt – hoewel we misschien een 

uitzondering voor Mozart en Bach moeten 

maken. De reviewers stellen hier muziek 

gelijk aan muzak.

Getuigt het niet van weinig inzicht in het 

menselijke gevoelsleven, ja is het eigen-

lijk niet onbetamelijk en platvloers een 

systematische review over dit onderwerp 

te fabriceren?

Mijn wat emotioneel getinte conclusie: 

lieve collega-huisartsen, trek je niets 

aan van dit wanproduct in de overigens 

vaak prachtige Cochrane-reeks. Blijf je 

patiënten adviseren om eens dit of dat 

stuk muziek te beluisteren. Wij kennen 

onze patiënten, hun context en soms hun 

gevoelsleven. Het adviseren om te luiste-

ren naar een stukje muziek (evenals het 

meegeven van een gedicht) kan helend 

zijn, of het nu evidence-based is of niet.

Henk Thiadens

POEM

Het risico op een infectie 
na een miskraam

Vraagstelling
Geeft een afwachtend beleid na een miskraam een 

verhoogde kans op infectie?

Korte beschrijving
Inleiding Na het constateren van een 

miskraam wordt, als de vrouw dat wenst, 

een curettage uitgevoerd. In hoeverre dit 

invasieve beleid gerechtvaardigd is met 

het oog op infectiegevaar, werd onder-

zocht in de Miscarriage treatment trial 

(MIST).1 In dit gerandomiseerde onder-

zoek werd het optreden van een infectie 

bij vrouwen met een miskraam verge-

leken bij drie verschillende vormen van 

beleid: afwachtend, medicamenteus (het 

toedienen van mifepriston en misopros-

tol) en invasief (curettage).

Patiëntenpopulatie Vrouwen met een 

miskraam bij een amenorroeduur ≤13 

weken.

Onderzoeksopzet Twaalfhonderd vrou-

wen met een miskraam werkten aan het 

onderzoek mee. Van deze groep werd bij 

399 een afwachtend beleid gevoerd, bij 

398 vrouwen een medicamenteus beleid 

en 403 ondergingen een curettage.

Uitkomstmaat De primaire uitkomstmaat 

was het optreden van gynaecologische 

infectie binnen 14 dagen na de start van 

het onderzoek. In dit onderzoek moesten 

2 of meer van de volgende 4 symptomen 

aanwezig zijn om van een gynaecologi-

sche infectie te kunnen spreken: puru-

lente vaginale fluor, temperatuur >38 ºC, 

gevoelige uterus bij onderzoek van de 

buik en leukocytose.

Resultaten Een gynaecologische infec-

tie trad in 2-3% van de gevallen op. Er 

werd geen significant verschil gezien in 

het optreden van infecties tussen de 3 

deelnemende groepen. Het aantal niet 

geplande ziekenhuisopnames was verge-

leken met de chirurgische groep signifi-

cant hoger in de groep met afwachtend 

beleid (risicoverschil –41%; 95%-BI –47 

- –36) en in de medicamenteuze groep 

(risicoverschil –10%; 95%-BI –15 - –6). 

Ongeplande chirurgische curettage kwam 

ten opzichte van de chirurgische groep 

Betekenis voor huisarts en patiënt
Een miskraam is de uitstoting van het 

zwangerschapsproduct voor de 16e week 

van de amenorroe. Tien procent van alle 

zwangerschappen eindigt in een mis-

kraam. Bij elke miskraam bestaat er een 

risico op infectie. De NHG-Standaard 

Miskraam adviseert om bij vrouwen bij 

wie geen echoscopie werd uitgevoerd 

een afwachtend beleid te volgen. Bij 

vrouwen bij wie met een echo is aange-

toond dat het vruchtje niet levensvatbaar 

is, bespreekt de huisarts voor- en nadelen 

van een afwachtend beleid en van verwij-

zing voor curettage. De uitkomsten van 

het onderzoek ondersteunen het advies 

af te wachten, mits acute zorg binnen 24 

uur bereikbaar is.


