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Journaal

Intramusculaire injecties in de bil berei-

ken bij een belangrijk deel van de patiën-

ten de spier niet. De standaard groene 

en blauwe naalden zijn niet altijd lang 

genoeg. In onze populatie waarin over-

gewicht toeneemt, leidt dit mogelijk tot 

minder effectieve intramusculaire glutea-

le injecties. Dit concludeert Nisbet in een 

retrospectief onderzoek waarin hij 100 

volwassenen onderzocht bij wie een CT-

scan van het bekken was gemaakt.1 Met 

behulp van deze CT-scans bepaalde hij de 

afstand van het huidoppervlak tot de rand 

van de spier voor zowel de ventrogluteale 

als dorsogluteale injectieplaats (ventrale 

deel van m. gluteus tussen trochanter 

major en spina iliaca anterior superior,2 

respectievelijk bovenste-buitenste kwa-

drant van de bil).

Vetweefsel aan de ventrogluteale zijde 

bleek gemiddeld 19,0 mm diep (range 

2,5-62,6 mm). Bij 12 patiënten was de 

diepte meer dan 35 mm: de lengte van 

een groene naald. Dorsogluteaal was de 

diepte gemiddeld 32 mm (range 7,5-59,8 

mm). Bij 43 patiënten was de diepte meer 

dan 35 mm. Hierdoor zal dus 12% van de 

patiënten in feite een subcutane injectie 

krijgen bij een ventrogluteale prik en 43% 

bij een dorsogluteale. Voor blauwe naal-

den (25 mm) zijn deze percentages 26% 

respectievelijk 72%.

Helaas beschrijft de auteur noch de reden 

van de bekkenscan, noch de BMI van de 

betrokken patiënten, zodat onduidelijk 

blijft in hoeverre deze populatie represen-

tatief is. Desondanks adviseert de auteur 

om intramusculaire injecties via de bil 

waar mogelijk te vermijden. Indien een 

alternatieve route, bijvoorbeeld prikken in 

de schouder, niet mogelijk is, dient men 

bij patiënt met een gewicht tot 90 kilo een 

naald van 5-7,5 cm te gebruiken en boven 

de 90 kilo een naald van 10-15 cm.3 Of is 

Prikken in dikke billen

Fo
to

: H
ol

la
nd

se
 H

oo
gt

e/
K

la
as

 J
an

 v
an

 d
er

 W
ei

j

dit de zoveelste reden om sporten verder 

aan te moedigen? Lekker stevige billen 

door meer spier en minder vet. (LF)
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Leidt continuïteit tot vroege opsporing van diabetes?
Wat levert continuïteit van zorg op bij dia-

betespatiënten? Er is veel over geschre-

ven, maar er is geen hard bewijs dat meer 

continuïteit beter of slechter is dan geen 

continuïteit. En ook een mooi cross-secti-

oneel onderzoek uit Denemarken kan daar 

weinig aan veranderen. De onderzoekers 

spoorden ruim 1100 nieuwe diabeten op 

en gingen na of er een relatie was tussen 

de hoogte van het HbA1c bij diagnose, 

en de mate waarin de huisarts de patiënt 

kende. Wat bleek? Als dokters hun patiën-

ten beter kenden, dan was het HbA1c ten 

tijde van de diagnose significant lager. 

Dat suggereert dat continuïteit leidt tot 

een snellere diagnose. Vooral bij een 

groep laagopgeleide patiënten die wei-

nig kwamen, én die de huisarts slecht 

kende, was het HbA1c hoog bij diagnose. 

De meest eenvoudige verklaring is dat 

de huisarts mensen die nooit komen ook 

niet kent, en misschien zijn dat dezelfde 

mensen die met klachten blijven rondlo-

pen. Maar mogelijk – en dat is zeker niet 

uitgesloten – heeft het ook te maken met 

continuïteit. Het wordt wel ingewikkeld 

op deze manier: eerst mensen goed leren 

kennen en de diagnose vroeg stellen, en 

daarna zorgen dat je ze niet meer zo goed 

kent, want dat zou volgens ander onder-

zoek weer leiden tot het minder strikt 

hanteren van de richtlijnen en zelfs tot 

een slechtere regulatie van het HbA1c. 
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