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Ingezonden

Onderscheid etiologie 
luchtweginfecties

Hopstaken et al. stellen dat virale en bac-

teriële lageluchtweginfecties met behulp 

van klinische gegevens niet van elkaar te 

onderscheiden zijn.1 Uit ons onderzoek 

komen daarentegen wel een aantal onaf-

hankelijke variabelen naar voren die voor 

een bacteriële oorzaak (koorts, hoofdpijn, 

cervicale lymfklieren) en voor een virale 

oorzaak (diarree, rhinitis) pleiten.2 Op 

basis hiervan hebben wij een klinische 

beslisregel geformuleerd. Wij zijn ons  

er terdege van bewust dat wij hiermee 

geen 100% zekerheidsvoorspelling kun-

nen doen of we met een bacteriële dan 

wel met virale etiologie te maken heb-

ben. Het is uitsluitend als hulpmiddel 

bedoeld, meer niet. In onze beslisregel 

zijn wij er immers van uitgegaan dat het 

van klinisch belang is om een afweging 

te maken of er sprake is van een bacte-

riële etiologie en of we een antibioticum 

moeten inzetten. Hopstaken et al. heb-

ben vooral gekozen of de lageluchtweg-

infectie ‘viraal’ of ‘niet-viraal’ is. Dit is 

een ander uitgangspunt. Het is immers 

niet ondenkbaar dat in de groep waarbij 

geen verwekker gevonden werd, wel dege-

lijk virale verwekkers aanwezig zijn. Onze 

beslisregel dient overigens, zoals we in 

ons artikel al meldden, in een andere 

populatie gevalideerd te worden. Princip-

eafspraken hierover zijn reeds gemaakt. 

Voorts willen wij nog opmerken dat bepa-

ling van de CRP inderdaad geen toege-

voegde waarde heeft, zoals wij in een 

review aangetoond hebben.3 Hiertoe wer-

den overigens ook de onderzoeksgege-

vens van Hopstaken et al. geïncludeerd.
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Antwoord
Wereldwijd zijn twee onderzoeken naar 

de etiologie van lageluchtweginfecties 

(LLWI) bekend die in de huisartsenprak-

tijk zijn verricht. Het is bijzonder dat 

beide onderzoeken in Nederland zijn ver-

richt en ook nog eens in hetzelfde jaar in 

Huisarts en Wetenschap zijn gepubliceerd.1,2 

De conclusies van de auteurs verschillen 

echter. Dit nodigt, ondanks verschillen 

in onderzoeksmethoden en uitvoering, 

inderdaad uit tot het onderzoeken van de 

mogelijkheid om een gezamenlijke ana-

lyse te verrichten. Het onderscheid bac-

terieel of viraal is overigens niet zaligma-

kend. Er zijn vooralsnog geen bewijzen 

dat behandeling van acute bronchitis met 

antibiotica opweegt tegen de nadelen 

hiervan.3 De patiënt dient daarom cen-

traal te blijven staan in onze consulten, 

niet de diagnose.4
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Standpunt DiHAG over 
insulinetherapie in de huis-
artsenpraktijk

Jaarlijks komt 5 tot 10% van een eerste-

lijnspopulatie patiënten met diabetes 

type 2 (DM2) in aanmerking voor behan-

deling met insuline. Sinds de herziene 

NHG-Standaard DM2 uit 1999 zijn er 

voor de eerste lijn richtlijnen voorhanden 

om patiënten zelfstandig in te stellen op 

insuline in de eerste lijn. In de nieuwe 

NHG-Standaard (zie elders in dit num-

mer) worden de richtlijnen en handvat-

ten nog uitvoeriger beschreven. Het komt 

dan ook steeds vaker voor dat de huisarts 

over gaat tot behandeling met insuline.

De Diabetes Huisartsen Adviesgroep 

(DiHAG) heeft een standpunt ingenomen 

onder welke voorwaarden men insuline-

therapie in de huisartsenpraktijk kan in-

zetten. Dit standpunt is voorgelegd aan 

de Sectie Praktijkondersteuners van de 

LVW, de EADV en de NVDA. Hier beschrij-

ven we de belangrijkste punten (zie voor 

het hele standpunt www.dihag.nl):

  De huisarts is eindverantwoordelijk 

voor de insulinetherapie. De huisarts 

moet kennis van en ervaring met 

insulinetherapie hebben. Als in een 

samenwerkingsverband met meerdere 

huisartsen wordt gewerkt (bijvoor-

beeld in een HOED), dan heeft ten 

minste één huisarts die kennis en 

bekwaamheid.

  Er moet een protocol over insuline-

therapie in de praktijk aanwezig zijn. 

De verschillende handelingen zijn in 

procedures (bijvoorbeeld peninstruc-

tie) beschreven. Het verdient de voor-

keur de insulinetherapie af te stem-

men met een van de diabetologen uit 

de regio, bijvoorbeeld in het kader 

van het FTO.

  Om ervaring te houden is het nodig 

om tenminste 10 patiënten per jaar in 

te stellen.

  Er moeten afspraken worden gemaakt 

over de continuïteit van de bereik-

baarheid in verband met vragen en 

problemen waar de patiënt tijdens de 

eerste fase van het instellen op insu-

line mee geconfronteerd kan worden.

  De praktijkondersteuner dient de offi-

ciële beroepsopleiding aan één van 

de Hogescholen te hebben gevolgd. 

De praktijkondersteuner moet aanvul-

lende kennis en vaardigheden hebben 

op het gebied van insulinetherapie, 

bovenop de kennis en vaardighe-

den vastgelegd in de competenties 
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medisch-inhoudelijke eindtermen. De 

praktijkondersteuner heeft hiervoor 

een post-POH-certificaat. Daarnaast 

blijft na- en bijscholing op dit terrein 

van belang.

  Bij insulinetherapie is het verstandig 

om goede samenwerkingsafspraken 

te maken met andere zorgverleners 

die bij de diabeteszorg zijn betrok-

ken, bijvoorbeeld de diëtiste en de 

podotherapeut en de diabetesver-

pleegkundigen in de regio. Wat zijn 

aanvullende bekwaamheden en vaar-

digheden? Welke afspraken kunnen 

samen gemaakt worden?

Om huisartsen en praktijkondersteuners 

te scholen, startte begin 2006 de lande-

lijke cursus ‘Insulinetherapie in de eerste 

lijn’. De Stichting Langerhans verzorgt de 

cursus, onder auspiciën van de EADV en 

de DiHAG. De cursus is voor huisartsen 

en praktijkondersteuners. Meer informa-

tie hierover op www.langerhans.com.

Namens de DiHAG, B. Bakker,

G.S. Eisma, S.T. Houweling,

M. van Kruijsdijk, E.C. Romijn

Cochrane-reviews

Laxantia bij aambeien

Alonso-Coello P, Guyatt G, Heels-Ansdell D, Johanson 

JF, Lopez-Yarto M, Mills E, Zhou Q. Laxatives for the 

treatment of hemorrhoids. The Cochrane Database of 

Systematic Reviews 2005, Issue 4. CD004649. DOI: 

10.1002/14651858.

Achtergrond Onze behandeladviezen voor 

patiënten met klachten van aambeien zijn 

eenvoudig. Behalve de lokale toediening 

van zalven, crèmes en zetpillen adviseren 

we vooral om te bewegen, genoeg te drin-

ken en om voldoende vezels te gebruiken. 

Over de effectiviteit van deze interventies 

is echter weinig bekend, en dat geldt dus 

ook voor de effectiviteit van laxantia bij 

aambeien.

Doel Beoordelen of het gebruik van 

laxantia bij aambeien effectief is.

Strategie Volgens de geijkte Cochra-

ne-procedure zochten de auteurs naar 

gepubliceerde en ongepubliceerde RCT’s 

(inclusief quasi-RCT’s en cross-overtrials), 

die het gebruik van laxantia vergelijken 

met placebo of geen behandeling.

Uitkomstmaten De gekozen uitkomst-

maten waren: verbetering van klachten, 

recidiefklachten van aambeien, noodzaak 

tot chirurgie, verandering in de mate van 

uitstulping, en bijwerkingen.

Resultaten De auteurs lazen na screening 

van de samenvattingen van 206 artikelen 

slechts 18 artikelen integraal. Uiteinde-

lijk includeerden zij 7 trials in de review 

– allemaal over het effect van vezelbehan-

deling. De auteurs vonden geen onder-

zoeken naar de effectiviteit van andere 

laxantia. De meeste onderzoeken waren 

van matige kwaliteit. Het was vaak ondui-

delijk hoe patiënten werden toegewezen 

aan de behandelgroepen en er werden 

geen gevalideerde vragenlijsten gebruikt. 

Van 6 van de 7 onderzoeken benader-

den de reviewers de auteurs voor nadere 

informatie. Van 3 onderzoeken bleef het 

onduidelijk of de behandelaars geblin-

deerd waren. De kleinste trial randomi-

seerde 28, de grootste 92 patiënten. De 

geïncludeerde patiëntenpopulaties ver-

schilden aanzienlijk, evenals de gehan-

teerde uitkomstmaten en de duur van de 

follow-up.

De auteurs poolden de resultaten van de 

onderzoeken naar de uitkomstmaat alge-

mene verbetering en vonden een 53% 

reductie in het risico op geen verbetering 

of geen vermindering van klachten. Met 

andere woorden: de kans om te verbe-

teren na 3 en 6 maanden was toegeno-

men bij gebruik van vezels. De auteurs 

hanteren zelf overigens het lastige rela-

tieve risico op ‘niet verbeteren’: RR 0,47; 

95%-BI 0,32-0,68. Voor de uitkomstmaat 

bloedverlies vond men bij de gepoolde 

analyse een significant verschil tussen 

placebo en vezels (RR 0,50; 95%-BI 0,28-

0,89). Dat gold niet voor de gepoolde 

resultaten voor prolaps (RR 0,79; 95%-BI 

0,37-1,67), jeuk (RR 0,71; 95%-BI 0,24-

2,10) en pijn (RR 0,33; 95%-BI 0,07-1,65). 

Het aantal recidieven werd slechts in één 

onderzoek gemeten; dit onderzoek com-

bineerde rubberbandligatie met vezels.

Conclusies Vezels zijn effectief bij de 

behandeling van hemorroïden. Er is een 

positief effect op het bloedverlies, alsme-

de op het ‘algemene klachtenpatroon’.

Commentaar
Elke dag verschijnt er inmiddels wel een 

nieuwe Cochrane-review. Van de ruim 

4000 reviews die inmiddels beschikbaar 

zijn, verschenen er 89 in het laatste kwar-

taal van 2005. De meeste zijn voor de 

huisarts nauwelijks interessant (accu-

punctuur voor schizofrenie), of bij voor-

baat twijfelachtig (antibiotica bij kinderen 

met ‘natte’ hoest), maar sommige reviews 

kunnen ons in de dagelijkse praktijk wat 

verder brengen. In het laatste kwartaal 

van 2005 was dat bijvoorbeeld met deze 

uit Spanje afkomstige review het geval. 

Aambeien komen vaak voor en we geven 

patiënten met deze kwaal regelmatig het 

advies om vezels of andere laxantia te 

gebruiken.

Helaas, het viel toch wat tegen. De gevon-

den onderzoeken waren van matige kwali-

teit en het betrof slechts kleine aantallen 

patiënten. De auteurs beschrijven voor de 

meeste onderzoeken niet of het verwezen 

patiënten betreft. Vaak lijkt het daar wel 

op. De auteurs verdienen hulde voor hun 

pogingen om aanvullende informatie te 

verzamelen van zes van de zeven onder-

zoeken. Eén onderzoeksteam bleek de 

gegevens niet bewaard te hebben, en vijf 

van de zeven onderzoeken werden langer 

dan twintig jaar geleden gepubliceerd. 

Dat rechtvaardigt enige scepsis ten aan-

zien van de betrouwbaarheid van de als-

nog achterhaalde gegevens. Deze review 




