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Dysurie met negatieve 
nitriettest

In het Journaal van nummer 11 (H&W 

2005;48;540) beschrijft u de resultaten 

van een RCT waarin de antibiotische 

behandeling van vrouwen met mictie-

klachten wordt onderzocht. U kopt: ‘Dys-

urie met negatieve nitriettest sneller over 

met antibiotica’. Bekend is dat de nitriet-

test een hoge specificiteit combineert 

met een relatief lage sensitiviteit; in de 

NHG-Standaard wordt dan ook aanbevo-

len om na een negatieve nitriettest een 

dipslide in te zetten. De bevindingen van 

het Nieuw-Zeelandse onderzoek zijn denk 

ik vooral opmerkelijk omdat bij alle geïn-

cludeerde vrouwen niet alleen de nitriet-

test negatief was – zoals u schrijft – maar 

ook de leukotest.

Bart van Pinxteren

Traumatisch hersenletsel

In de kernpunten van hun artikel over 

patiënten met traumatisch hersenletsel 

(H&W 2005;48:576-80) stellen Vugts et al. 

dat bij een (dreigend) sociaal-maatschap-

pelijk disfunctioneren verwijzing geïndi-

ceerd is. Hoewel dit punt in de tekst van 

het artikel wordt afgezwakt tot de moge-

lijkheid om te verwijzen (‘de huisarts kan 

verwijzen’), wordt het mij niet duidelijk 

wat de revalidatiearts kan bereiken. De 

auteurs presenteren een scala aan moge-

lijke behandelingen die de revalidatiearts 

kan geven en melden dat er speciale pro-

gramma’s voor deze patiëntengroep zijn 

ontwikkeld. De verwijzing naar twee wei-

nig toegankelijke referenties (een boek en 

een tijdschrift dat ik niet terug kan vin-

den) helpen mij daarbij niet verder. Wat 

is de waarde van dergelijke programma’s? 

Is er een onderbouwing van die behan-

delingen? Wellicht dat de auteurs ook de 

door henzelf gestelde titelvraag nog kun-

nen beantwoorden.

Marco Blanker

Antwoord
We schreven ons artikel om huisartsen 

meer bekend te maken met de (mogelijke) 

restverschijnselen en de maatschappe-

lijke gevolgen van traumatisch hersenlet-

sel en om hen handvatten te bieden om 

patiënten met traumatisch hersenletsel 

te herkennen. Een uitvoerige beschrijving 

van de verschillende revalidatieprogram-

ma’s paste niet in dat kader. We verwezen 

daarom naar literatuur (het boek) waarin 

een overzicht (inclusief wetenschappe-

lijke onderbouwing) wordt gegeven van 

de (cognitieve) revalidatieprogramma’s 

in Nederland. Het kan zijn dat dergelijke 

literatuur voor een huisarts minder toe-

gankelijk is. Internationaal is er al veel 

informatie beschikbaar die voor ieder-

een toegankelijk is.1,2 Nadere informatie 

over cognitieve revalidatieprogramma’s 

is te krijgen via revalidatieartsen die 

werkzaam zijn in ziekenhuizen bij u in de 

buurt. Uitgebreide informatie over het 

bovenregionale revalidatieprogramma 

‘Brain Integration’3,4 kunt u krijgen via 

revalidatiecentrum Groot Klimmen-

daal, afdeling Niet Aangeboren Hersen-

letsel (026-3526114; mail: g.geurtsen@ 

grootklimmendaal.nl).

Zoals collega Blanker terecht opmerkt, 

staat in de conclusie dat de huisarts 

kán verwijzen naar een revalidatiearts. 

In het artikel geven we onder het kopje 

behandeling aan dat de huisarts door 

voorlichting en/of inschakeling van fysio-

therapeut, maatschappelijk werk of psy-

choloog het reïntegratieproces kan stu-

ren. Afhankelijk van de affiniteit die de 

huisarts met de doelgroep heeft en zijn 

(on)mogelijkheden om de behandeling te 

sturen, kan hij de patiënt voor evaluatie 

en behandeling verwijzen naar de revali-

datiearts. De visie van de revalidatieart-

sen moge duidelijk zijn: (dreigend) maat-

schappelijk disfunctioneren bij patiënten 

met traumatisch hersenletsel is een indi-

catie voor verwijzing voor cognitieve reva-

lidatieprogramma’s! Het is echter aan de 

huisarts om samen met de patiënt (cave: 

mogelijk beperkt ziekte-inzicht) te bepa-

len of de impact op het maatschappelijk 

functioneren dusdanig is dat verwijzing 

noodzakelijk is. Met betrekking tot de 

titelvraag is het aan de lezer om te bepa-

len of deze, na het lezen van het artikel, 

tot de conclusie komt dat in zijn praktijk 

de gevolgen van traumatisch hersenlet-

sel onderschat en/of onderbehandeld 

worden.

Martin Vugts
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