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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.
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significant vaker voor in de groep met 

afwachtend beleid (risicoverschil –39%; 

95%-BI –44 - –34) en in de medicamen-

teuze groep (risicoverschil –30%; 95%-BI 

–35% - –25).

Conclusie van de onderzoekers Er is 

een kleine kans op een gynaecologische 

infectie na een miskraam. Het maakt 

daarbij niet uit of voor een afwachtend, 

medicamenteus of invasief beleid wordt 

gekozen. Het risico op een ongeplande 

ziekenhuisopname of chirurgische curet-

tage is significant hoger bij een afwach-

tend en medicamenteus beleid. Het is 

goed mogelijk in overleg met de patiënt 

voor een afwachtend beleid te kiezen 

indien de arts de iets grotere kans op 

een eventuele opname of chirurgische 

ingreep bespreekt.

Bewijskracht Gerandomiseerd onder-

zoek (1b).2

Bente Ongkiehong en Just Eekhof

 1 Trinder J, Brocklehurst P, Porter R, Read M, Vyas 

S, Smith L. Management of miscarriage: expec-

tant, medical, or surgical? Results of randomised 

controlled trial (miscarriage treatment (MIST) 

trial). BMJ 2006;332:1235-8

 2 www.infopoems.com/levels.html
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Allergische aandoeningen

Roecken M, Grevers G, Burgdorf W. Nederlandse 

redactie: R. Gerth van Wijk. Allergische aandoeningen. 

Diagnose, behandeling en preventie. Maarn: Prelum 

Uitgevers, 2006. 216 pagina’s, € 59,90. ISBN 90-

8562-012-9.

Allergische aandoeningen vormen een 

breed scala aan intrigerende ziektebeel-

den. Het is moeilijk om een dergelijke 

diversiteit aan aandoeningen goed in één 

boek tot in detail te beschrijven. Toch is 

dat de auteurs van dit boek goed gelukt. 

Dat is met name te danken aan de hoog-

leraar visuele communicatie die voor de 

verhelderende illustraties heeft gezorgd. 

Naast iedere pagina met tekst staat een 

pagina met zeer uitnodigende prachtige 

schema’s en tekeningen, waardoor het 

een plezier is om dit boek niet alleen te 

lezen, maar vooral ook te bekijken. Voor 

de Nederlandse uitgave heeft de allergo-

loog Gerth van Wijk een beperkt aantal 

zaken gereviseerd. Dit omdat de auteurs 

Duits zijn, en de nomenclatuur en het kli-

nisch handelen daar enigszins afwijken 

van de Nederlandse situatie.

Het boek bestaat uit vijf hoofdstukken. 

Hoofdstuk 1 behandelt de nomenclatuur, 

de epidemiologie en de pathofysiologie. 

In hoofdstuk 2 komt de diagnostiek aan 

bod: niet alleen bekende onderwerpen 

als huidtests, RAST-tests en plakproe-

ven, maar ook diverse alleen in de kliniek 

toepasbare tests. Daarnaast beschrijven 

ze eenvoudige tests voor fysische urtica-

ria die ook goed in de huisartsenpraktijk 

toegepast kunnen worden. Hoofdstuk 3 

beschrijft de verschillende behandelmo-

gelijkheden in algemene zin: preventie, 

medicatie en immunotherapie. In hoofd-

stuk 4 beschrijven ze per vakgebied de 

diverse allergische aandoeningen, waar-

bij ze per ziektebeeld de pathofysiologie, 

diagnostiek en behandeling bespreken. 

Naast de veel voorkomende inhalatie- en 

voedselallergieën komen hier ook alle 

minder vaak voorkomende allergieën aan 

bod, zoals diverse vasculitiden, genees-

middelreacties, eosinofiele aandoenin-

gen, aspergillose, allergische alveolitis 

en beroepsallergieën. Ze behandelen 

zelfs pernicieuze anemie en coeliakie, in 

feite ook immunologische ziekten. Tot 

slot bestaat hoofdstuk 5 uit een aantal 

tabellen met diagnostische classificaties, 

diagnostische strategieën (bijvoorbeeld 

diverse reeksen te testen contactallerge-

nen) en behandelingen.

Toch is de praktische informatie in dit 

boek voor de huisarts van beperkte rele-

vantie. Zo beschrijven ze bijvoorbeeld 

bij de diagnostiek van allergische rhini-

tis dat een zorgvuldig otorinolaryngolo-

gisch onderzoek, inclusief endoscopisch 

onderzoek van het neusslijmvlies, nodig 

is voor de diagnose. Andere bronnen 

(diverse NHG-Standaarden, boeken over 

acute geneeskunde) geven meer en bete-

re op de huisartsenpraktijk afgestemde 

informatie. Voor de student die meer wil 

weten over de pathofysiologische achter-

gronden, en de huisarts die bovengemid-

deld geïnteresseerd is in achtergronden 

van alles – maar dan ook alles – wat met 

allergieën te maken heeft, biedt dit boek 

beslist veel leesplezier.

Marcel Crobach

Vergeten hoofdstuk

Binjamin Heyl. Het vergeten hoofdstuk binnen de 

geschiedenis van de gezondheidszorg, 1933-1945. 

Nieuwerkerk a/d IJssel: Service Post, 2006. 351 pagi-

na’s, € 24,95. ISBN 90-5656-02-24.

Heyl heeft dit boek over de geschiedenis 

van de gezondheidszorg tussen 1933 en 

1945 geschreven om de lezers ervan te 

laten leren. Want zo lang hulpverleners 

niet duidelijk omschrijven wat zij ver-

staan onder de plicht om zwakkeren en 

kwetsbaren te beschermen is herhaling 

van wat toen is gebeurd niet uitgesloten.

Het boek begint met de Duitse discussie 

over ‘Lebensunwerte Leben’. Gedwongen 

sterilisatie bij verstandelijk gehandicap-

ten is in de twintigste eeuw in tal van 

landen, ook Nederland, onderwerp van 

discussie geweest. In Duitsland werd ech-

ter vanaf 1933 gezinspeeld op euthanasie 

voor deze groep. Centraal in die discus-

sie stonden neodarwinistische noties als 

‘goed is wat de soort ten goede komt en 

wat nuttig is voor de gemeenschap’. Aan 

de gezondheid van het volk als geheel 

werd meer belang gehecht dan aan de 

zorg voor de individuele zieke.

In 1935 spraken nazistische artsen en 


