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Somatische fixatie

In hun artikel Somatische fixatie (H&W 

2007;50(1):11-15) pleiten Lucassen et al. 

voor meer (wetenschappelijke) aandacht 

voor preventie van somatische fixatie. 

Daarbij stellen ze dat het begrip ‘soma-

tiseren’ het best uit het medisch taal-

gebruik zou kunnen worden verwijderd, 

omdat dit exclusief naar een ‘neiging van 

de patiënt’ zou verwijzen.

Ik vind het begrip somatisatie zoals 

gedefinieerd door McWinney,1 echter 

zeer bruikbaar in het beschouwen van 

(huisarts)consulten, bijvoorbeeld in 

het kader van de huisartsenopleiding. 

McWinney definieert somatisatie als 

‘Het overmatig aandacht schenken aan 

somatische aspecten van complexe pro-

blemen’, hetgeen dus niet alleen bij de 

patiënt, maar ook zeker bij de dokter of 

de omgeving van de patiënt kan liggen. 

Daarnaast is dit begrip goed hanteerbaar 

omdat het niet een ‘neiging’ of karakter-

eigenschap beschrijft, maar juist con-

creet, waarneembaar gedrag, zowel van 

patiënt als van de dokter. Dit geeft kan-

sen voor verandering en daarmee voor 

preventie van somatische fixatie.

Wanneer het begrip somatiseren op deze 

wijze is gedefinieerd moeten we dus juist 

koesteren.

F. Schreuder

McWhinney IR. Textbook of Family Medicine. 2nd ed. 

New York: Oxford University Press, 1997.

Antwoord
Wij zijn het volledig eens met collega 

Schreuder als hij voorstelt voor ‘soma-

tisatie’ de definitie van McWhinney te 

gebruiken. Aldus gedefinieerd ligt de 

verantwoordelijkheid of de ‘schuld’ voor 

de gang van zaken niet eenzijdig bij de 

patiënt, maar ook bij de arts en de omge-

ving van de patiënt. Dat somatisatie een 

gemeenschappelijk probleem van dokter 

en patiënt is, vinden wij een typisch huis-

artsgeneeskundig standpunt.

We hebben onze opmerking gemaakt 

omdat de term ‘somatisatie’ helaas ook 

vaak gebruikt wordt als karakteristiek van 

de patiënt. Zie bijvoorbeeld de definitie 

van Lipowski: ‘Somatization is a tendency 

to experience and communicate somatic 

distress and symptoms, unaccounted 

for by pathological findings, to attribute 

them to physical illness, and to seek 

medical help for them’. Ook de omschrij-

vingen van de somatoforme stoornissen 

in de DSM hebben eenzijdig betrekking 

op de patiënt.

Het ging ons primair om de benadering 

van het probleem en niet zozeer om de 

exacte term.

P. Lucassen, T. olde Hartman, M. Borghuis

Voortschrijdend inzicht

Met interesse las ik het journaalstukje 

(H&W 2006;49(13):646) over de review 

van Hayward et al. in Annals of Internal 

Medicine. Daarin wordt kennelijk openlijk 

getwijfeld aan de zinnigheid van onze 

NHG-Standaard Cardiovasculair risico-

management: ‘Ik zou het zeer plezierig 

vinden als we nu eens andere normen 

bedenken om de kwaliteit van onze pre-

ventieve zorg te meten dan de waan van 

de dag met telkens veranderende lab-

waarden.’ En: ‘Wellicht kunnen we daar 

[het streven naar heel lage LDL-spiegels, 

red.] straks weer mee ophouden.’

De review waaraan wordt gerefereerd zet 

kritische kanttekeningen bij de metho-

dologie van RCT’s zoals het intention-

to-treatprincipe en kaart ook andere 

problemen met onderzoekopzet en sta-

tistische bewerkingen aan. Dat is op zich 

niets bijzonders. De auteurs vragen zich 

ook terecht af of je alleen het LDL-c als 

onafhankelijke risicofactor verantwoor-

delijk mag houden voor het succes van 

de statines. Bij zulke langlopende RCT’s 

speelt op de achtergrond immers ook de 

introductie van ACE-remmers en plaat-

jesremmers mee. Ook wijst het artikel op 

de relatief kleine winst die nog behaald 

wordt bij extreem lage LDL-c-gehaltes.  

 

Zo worden in de review patiëntengroepen 

met een hoog en een laag risico onderling 

vergeleken. De relatieve winst op eind-

punten neemt bij lage LDL-c-gehaltes 

logaritmisch af en dit gebrek aan effect 

is bij laagrisicopatiënten het sterkst aan-

wezig. In Nederland houden wij een norm 

van 2,5 mmol/l aan, maar in de USA is dit 

al 1,8 mmol/l. Het is dus maar de vraag of 

wij in deze trend mee moeten gaan.

Dat het goed is om bij patiënten met een 

hoog risico op diabetes en hart- en vaat-

ziekten het LDL-c te verlagen, daar twij-

felen ook de auteurs niet aan. Tussen de 

regels van het review heen is wel te lezen 

dat dit niet moet leiden tot draconisch 

lage waarden en sterke medicalisering. 

Ik vind het van een gerespecteerd weten-

schappelijk tijdschrift als H&W dat door 

veel huisartsen gelezen wordt te kort door 

de bocht om bovenstaande uitspraken 

te doen. Dat leidt tot verwarring onder 

de praktiserende medici die net aan de 

strenge standaard voor cardiovasculair 

risicomanagement gewend beginnen te 

raken.

Mattees van Dijk

Commentaar
We begrijpen de verwarring die het com-

mentaar teweeg heeft gebracht. Toch zul-

len we moeten leren leven met het feit 

dat richtlijnen veranderen. Hoe degelijk 

ook, de NHG-Standaard Cardiovasculair 

risicomanagement is niet in graniet uit-

gehouwen en zal vast wel weer eens wor-

den aangepast. Voortschrijdend inzicht 

heet dat tegenwoordig.

Redactie




