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Boeken

Korte beschrijving
Inleiding Het rotavirus is de hoofdveroor-

zaker van dehydratie door gastro-enteritis 

bij kinderen. Men vindt virus bij de helft 

van de kinderen onder de vijf jaar die kli-

nisch behandeld worden voor diarree. Dit 

onderzoek beschrijft de werkzaamheid, 

de veiligheid en de immunogeniteit van 

het orale rotavirusvaccin bij kinderen van 

6 tot 12 weken oud.1

Patiëntenpopulatie Onderzoekers selec-

teerden 1312 gezonde kinderen in de 

leeftijd van 6 tot 12 weken oud tussen 

2002 en 2004 in de Verenigde Staten en 

Finland. Ze excludeerden alle kinderen 

die gedurende het onderzoek of in de 42 

dagen ervoor een poliovaccinatie hadden 

gekregen. Alle overige reguliere vaccina-

ties gedurende de looptijd van het onder-

zoek waren toegestaan.

Onderzoeksopzet Ze randomiseerden 

de kinderen in een groep die het werk-

zame vaccin kreeg en een placebogroep. 

Er waren 650 kinderen in de vaccinatie-

groep; 660 in de placebogroep. De drie 

orale doses dienden ze toe met tussen-

pozen van 4 tot 10 weken. Het levende 

vaccin bevatte 5 varianten van het rotavi-

rus (pentavalent vaccin).

Uitkomstmaat De effectiviteit van het 

vaccin beoordeelden de onderzoekers op 

basis van de ernst van een doorgemaak-

te rotavirusdiarree dat veroorzaakt werd 

door een variant die ook in het vaccin 

aanwezig was. De immunogeniteit werd 

gemeten aan seroconversie, gedefinieerd 

als een drie- of meervoudige titerstijging. 

De veiligheid van het vaccin werd evalu-

eerden ze gedurende 42 dagen na iedere 

vaccinatie.

Resultaten In totaal verkregen de onder-

zoeker 1244 fecesmonsters van 457 kinde-

ren. Hiervan waren 222 (17,8%) monsters 

van 125 (27,4%) kinderen rotavirus-posi-

tief. In totaal werden 69 kinderen geïnfec-

terd, van wie er 15 het vaccin ontvingen, 

met één van de serotypend; 66 kinderen 

waren geïnfecteerd met serotype G1 (13 

kinderen uit de vaccingroep), en 3 kinde-

ren (2 kinderen uit de vaccingroep) raak-

ten geïnfecteerd met serotype G3.

Effectiviteit Na vaccinatie bleek de effecti-

viteit van het vaccin 72,5% (95%-BI 51-86). 

Bij matig-ernstige diarree was de effectivi-

teit 76,3% (95%-BI 52-89). Ernstige gastro-

enteritis kwam zelfs helemaal niet meer 

voor; in de controlegroep wel, al waren het 

maar 6 patiënten. Het vaccin reduceerde 

de incidentie van rotavirus, los van het 

serotype, met 72,7% (95%-BI 52-85).

Immunogeniteit Van de gevaccineerde 

kinderen kreeg 56,7% na de derde vac-

cindosis een tenminste drievoudige titer-

stijging. In de placebogroep was dit 2,7%. 

Van de kinderen in de vaccingroep had 

95,5% een tenminste drievoudige titer-

stijging van het immunoglobuline A. In 

de placebogroep was dit 12,3%

Veiligheid De onderzoekers vonden 

geen significant verschil voor wat betreft 

diarree, prikkelbaarheid of spugen bin-

nen zeven dagen na vaccinatie. Wel was 

er in de vaccingroep na de eerste dosis 

een significante temperatuurstijging te 

zien ten opzichte van de placebogroep. 

Slechts twee kinderen (0,3%) hadden 

hoge koorts. Ze konden geen enkele 

gerapporteerde ernstige bijwerking rela-

teren aan het vaccin.

Conclusie De onderzoekers concluderen 

dat het pentavalente vaccin goed verdra-

gen werd, dat het effectief is en voldoende 

immunogeniteit bevat, wanneer de vacci-

natiereeks plaatsvindt op een leeftijd van 

6 tot 12 weken.
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Nog een zakboekje?

Van den Beuken-van Everdingen M, Janssen-Jongen 

M. Het Palliatief Formularium, een praktische lei-

draad. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2007. 199 

pagina’s, € 17,50. ISBN 978-90-313-50124.

De behandeling van symptomen bij men-

sen met kanker is een belangrijke pallia-

tieve taak van de huisarts. Amper twintig 

jaar geleden wist de huisarts niet hoe hij 

zijn patiënt het beste kon helpen omdat 

er weinig literatuur over deze klachten 

bestond. Gelukkig is onze kennis op 

dit gebied toegenomen en toegankelijk 

geworden. In 2006 verscheen een stan-

daardboek van de IKC’s Palliatieve zorg: 

richtlijnen voor de praktijk en huisartsen 

ontvingen gratis het daarbij behorende 

Zakboekje palliatieve zorg. Sinds kort zijn de 

meeste van deze richtlijnen te raadplegen 

op www.pallialine.nl. En recent kwam de 

derde editie uit van het door het IKLim-

burg geredigeerd palliatief formularium: 

ook een praktische leidraad in zakformaat 

bedoeld voor huis- en verpleeghuisart-

sen, apothekers en specialisten met bij-

zondere interesse in palliatieve zorg. De 

redactie bestaat uit twee consulenten 

palliatieve zorg en apothekers, een huis-

arts ontbreekt.

Het boekje is mooi vormgegeven en de 

hoofdstukken zijn duidelijk ingedeeld: 

prevalentie, etiologie, niet-medicamen-

teuze en medicamenteuze behandeling.

Het bespreekt alle symptomen en bijna 

alle middelen die je bij een symptoom 

kunt voorschrijven. De beschrijvingen zijn 

zeer gedetailleerd en deze editie besteedt 

vooral veel aandacht aan de dosering. De 

hand van de apotheker is duidelijk merk-

baar. Dat blijkt ook uit de uitvoerige waar-

schuwing dat een kwart van de middelen 

in de palliatieve zorg off-label zijn en 

dat de voorschrijvende arts zijn patiënt 

daarover moet informeren. In ieder geval 

moet het off-label gebruik goed geregis-

treerd worden.
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Bij de symptomen die multi-causaal zijn, 

zoals misselijkheid en dyspneu wordt per 

oorzaak de mogelijke behandeling in een 

apart overzicht aangegeven. Dat is heel 

plezierig. Het is minder plezierig dat de 

besproken middelen vervolgens niet per 

groep maar alfabetisch behandeld wor-

den, dat is onhandig voor de zoekende 

dokter.

Achter in het boek (pagina 190) staat bij 

het hoofdstuk over continue subcutane 

infusie een overzicht welke middelen al 

of niet met elkaar in een infuus gemengd 

kunnen worden.

Inhoudelijk verschilt dit formularium nau-

welijks van het zakboekje van het IKC dat 

elke huisarts hopelijk al in zijn zak of dok-

terstas heeft. De meerwaarde zou kunnen 

zijn dat de doseringen en bijwerkingen 

uitvoeriger zijn. Het is echter te hopen 

dat dit de laatste editie is en IKL zich ook 

integreert in het landelijk zakboekje.

Klaas Reenders

Gifmenger tegen wil en 
dank

Roy van Delden. Gifmenger tegen wil en dank. Getui-

genissen van een euthanasie-arts. Amsterdam: Uit-

geverij Thoeris, 2007. 224 pagina’s, € 18,50. ISBN 

978-90-72219-26-8.

Dit boek bevat een vijftal ziekte- en over-

lijdensgeschiedenissen die een beeld 

moeten geven van de euthanasiepraktijk 

van zo’n twintig tot dertig jaar geleden. 

Het laat met name de emotionele proble-

men van de dokters zien die bij de uitvoe-

ring betrokken waren. In deze periode was 

euthanasie nog strafbaar en waren de cri-

teria op basis waarvan justitie euthanasie 

gedoogde nog relatief weinig uitgekris-

talliseerd. Dit riep vanzelfsprekend veel 

onzekerheid bij de hulpverleners op.

De deels fictieve en af en toe specta-

culaire casussen zijn onderhoudend 

geschreven en lezen vlot. Aan bod komen 

zelfbereide euthanasiedrankjes waarbij 

de dokter zijn hele voorraad potentieel 

letale medicatie door elkaar husselt en 

probeert op te lossen in jonge jenever, 

en verstikking met een kussen als het 

desondanks toch allemaal te lang duurt. 

Deze casussen vormen de opmaat tot het 

meest spectaculaire slotstuk. Dat handelt 

over de strijd van de dokter met een meer-

voudig geopereerde transseksueel bij wie 

de dokter eerst thuis geïnfecteerde testi-

kels verwijdert (die achteraf van kunststof 

blijken te zijn geweest). De patiënt wendt 

later een gestaag voortschrijdende spier-

ziekte voor om euthanasie af te dwingen. 

Hij slaagt daar overigens niet in, omdat 

hij overlijdt door versterving.

Onderliggend thema is de moeite die 

de huisarts heeft met de euthanasiever-

zoeken en de uitvoering daarvan. Steeds 

weer wil de dokter om de hete brij heen 

lopen om uiteindelijk weer tegen wil en 

dank te worden meegezogen door de 

manipulaties van de patiënten. Daar ligt 

ook de belangrijkste zwakte van het boek. 

Waarom laat een dokter die denkt ‘nooit 

meer’ bij zijn eerste casus zich niet lang 

daarna opnieuw tot een amateuristisch 

uitgevoerde euthanasie verleiden door 

het simpele dreigement met een sprong 

van een flat? Waarom verwijdert een 

huisarts geïnfecteerde testikels, terwijl 

hij wel weet dat een dergelijke ingreep 

in de thuissituatie beslist niet gebruike-

lijk is? Diverse malen ontmoeten we een 

huisarts die zijn eigen grenzen niet weet 

te bewaken en die vooral slachtoffer lijkt 

te zijn van omstandigheden die patiënten 

hebben gecreëerd. Door de nadruk op 

de slachtofferrol van de huisarts wordt 

enigszins uit het oog verloren of er bij de 

opgevoerde patiënten wel daadwerkelijk 

sprake is van ondraaglijk en uitzichtsloos 

lijden.

Euthanasie is en blijft voor een arts 

beslist geen sinecure. Maar met euthana-

sieverzoeken van door pijn of ander licha-

melijk ongemak wanhopige patiënten die 

geen andere uitweg meer hebben, zullen 

ook de artsen van toen minder moeite 

hebben gehad dan Van Delden het ons 

doet voorkomen. Maar onderhoudend 

blijft het allemaal wel.

Tjerk Wiersma


