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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 
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kan dus de vraag of laxantia effectief zijn 

bij aambeien nauwelijks beantwoorden. 

Alleen over de behandeling met vezels 

valt iets te zeggen. Van de vijf onderzochte 

uitkomstmaten verbeterde er slechts één 

(bloedverlies) significant bij het poolen 

van de resultaten. Dat gold niet voor pijn, 

jeuk, het uitstulpen van de aambeien of 

voor recidieven. Dat de reviewers via een 

kunstgreep een significante overall ver-

betering aantonen is aardig, maar voegt 

daaraan weinig toe. Bovendien beschrij-

ven ze niet erg zorgvuldig hoe het meten 

en poolen van ‘overall verbetering’ nou 

precies in zijn werk ging. Als een patiënt 

bijvoorbeeld wat meer jeuk kreeg en wat 

minder pijn, was het beeld dan verbe-

terd? We weten het niet.

Kortom, in plaats van de conclusie te trek-

ken dat we voortaan vezels moeten voor-

schrijven aan alle patiënten die zich mel-

den met aambeien, zou ik liever pleiten 

voor een goed opgezet gerandomiseerd 

experiment in de huisartsenpraktijk met 

voldoende power om dit nou eens echt 

goed uit te zoeken. Dat is dan wél weer 

het nut van deze review. Misschien iets 

voor het ZonMW/NHG-programma Alle-

daagse Ziekten?

Henk Schers

Screening en feedback bij 
depressie

Gilbody S, House AO, Sheldon TA. Screening and 

case finding instruments for depression. The Cochrane 

Database of Systematic Reviews 2005, Issue 4. DOI: 

10.1002/14651858. CD 002792.pub2.

Achtergrond Een van de strategieën om 

de kwaliteit van zorg voor depressieve 

patiënten te verbeteren, is om spreek-

uurbezoekers te screenen en de uitkomst 

daarvan aan de behandelend arts terug 

te koppelen. Het gebruik van screenings-

vragenlijsten wordt met name in de Ver-

enigde Staten sterk ondersteund van-

uit de richtlijnen voor depressie. Het is 

onduidelijk hoe effectief screening plus 

terugkoppeling is.

Doel Vaststellen van de klinische en eco-

nomische effectiviteit van screening op 

depressie met vragenlijsten in combina-

tie met feedback bij patiënten in huisart-

senpraktijken en algemene ziekenhuizen.

Zoekstrategie Men zocht naar alle RCT’s 

waarin de interventie screening plus 

terugkoppeling aan de behandelend arts 

werd vergeleken met gewone zorg. Het 

ging ofwel om vragenlijsten die de patiënt 

zelf invulde ofwel om vragenlijsten die de 

patiënt samen met een interviewer invul-

de. Onderzoek waarbij behalve screening 

en terugkoppeling ook nog andere maat-

regelen werden genomen ter verbete-

ring van de zorg, werden uitgesloten van 

deze review. Men zocht naar artikelen in 

MEDLINE, PsychLIT, EMBASE, BNI/RCN, 

CDSR en het trialregister van de Coch-

rane Depression, Anxiety and Neurosis 

Group. Daarnaast vroeg men aan eerste 

auteurs van alle ingesloten onderzoeken 

en aan experts naar nog ontbrekende of 

niet-gepubliceerde trials.

Uitkomstmaten Op artsniveau: het ver-

beteren van de herkenning van depressie 

en het verbeteren van het handelen bij 

depressie. Op patiëntniveau: het verbete-

ren van de uitkomst van depressie.

Resultaten Van de twaalf ingesloten  

trials kwamen er negen uit de eerste lijn, 

twee uit poliklinieken van algemene zie-

kenhuizen en één uit een klinische set-

ting met ouderen. De interventiegroepen 

in die trials kwamen tot stand door ran-

domisatie. Dat kon op twee manieren. In 

het eerste geval werden alle patiënten 

gerandomiseerd, onafhankelijk van de 

score op de vragenlijst en daarmee onaf-

hankelijk van de ernst (ongeselecteerd). 

In het tweede geval werden alleen patiën-

ten met een hoge score gerandomiseerd. 

In dit geval kwamen vooral patiënten met 

een hoog risico op pathologie in de inter-

ventiegroep terecht. Het ging meestal om 

spreekuurbezoekers die in de wachtkamer 

zelf de vragenlijsten invulden. De meeste 

trials gebruikten uitkomsten op artsni-

veau: opsporen van depressie en initië-

ren van een behandeling.

Het effect op herkenning van depressie. Scree-

ning plus terugkoppeling had nauwelijks 

effect op het herkennen van depressie 

(RR 1,38; 95%-BI 1,04-1,83). Uitsplitsing 

van dit overall resultaat naar de subgroe-

pen hoogrisicopopulatie en ongeselec-

teerde populatie liet zien dat screening 

plus terugkoppeling bij de hoogrisicopa-

tiënten een duidelijk effect (RR 2,66) had 

in tegenstelling tot de ongeselecteerde 

populatie (RR 1,00).

Het effect op het handelen bij depressie. Scree-

ning plus feedback ging gepaard met een 

iets hogere interventiekans (RR 1,35; 95%-

BI 0,98-1,85). Onder interventies verstond 

men onder meer het voorschrijven van 

medicatie, verwijzen voor psychotherapie 

of counseling en stoppen van depres-

sogene medicatie. De interventie ‘voor-

schrijven van antidepressiva’ kwam iets 

vaker voor (RR 1,15; 95%-BI 1,01-1,32) na 

screening plus feedback. Deze effecten op 

het handelen bij depressie waren echter 

niet consistent omdat ze sterk leunden 

op 2 van de 9 onderzoeken.

Het effect op de uitkomst bij patiënten. De gege-

vens konden niet statistisch gepooled 

worden omdat slechts vier onderzoeken 

deze uitkomst rapporteerden. Drie van de 

vier onderzoeken rapporteerden echter 

geen effect van screening plus feedback 

op patiëntgebonden uitkomsten.

Geen enkel onderzoek presenteerde 

resultaten over de kosten en baten.

Conclusies De auteurs stellen dat rou-

tinematig toepassen van screeningsvra-

genlijsten gevolgd door terugkoppeling 

slechts een minimaal effect heeft op 

opsporing, management en uitkomsten 

van depressie. Richtlijnen waarin deze 

strategie wordt aanbevolen moeten her-

zien worden omdat er geen bewijs is voor 

de effectiviteit ervan. Een strategie waar-

bij men alleen feedback geeft over hoog-

risicopatiënten is mogelijk wel effectief, 

maar dient verder te worden onderzocht 

in een grootschalige trial waarbij uitkom-

sten op patiëntniveau en kosteneffectivi-

teit zeker meegenomen moeten worden.

Commentaar
De conclusie van deze Cochrane-review 

voor de dagelijkse praktijk – screening 

plus feedback helpt niet en moet dus 

niet toegepast worden – kan ik van harte 

ondersteunen. Met de tweede conclusie 

over de noodzaak van nader onderzoek bij 




