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Sommige aberraties worden pas tot ziek-

te als er een therapie voor is. Dankzij de 

inspanningen van het in de buurt van 

Venlo gevestigde Instituut voor Patho-

logische Onychophagie en Onychotillo-

manie (IPO) lijden nu ineens 2 miljoen 

Nederlanders aan een milde vorm van 

automutilatie: nagelbijten. Gelukkig voor 

de lijders heeft het IPO een behandeling 

ontwikkeld die een uitweg biedt uit deze 

nare gewoonte.

Blijkens een schrijven van het IPO van 

december 2006 bestaat de behandeling 

uit drie fasen: bijtpreventie, impulsbe-

heersing en genezing van de handen. Een 

centrale positie in de eerste fase wordt 

ingenomen door de zogenaamde Preven-

tor (geen condoom) dat door een oncho-

phagiedeskundige (een nieuw beroep) van 

een centrum voor pathologische Onycho-

phagie of O-centrum moet worden voor-

geschreven. Dit hulpmiddel – waarvan 

overigens volslagen onduidelijk blijft hoe 

het eruit ziet – moet worden aangeme-

ten en ingezet door een tandarts, is ver-

vaardigd van gecertificeerd materiaal en 

wordt in een gecertificeerd laboratorium 

per patiënt individueel gefabriceerd. De 

Preventor maakt het nagelbijten onmo-

gelijk, is onzichtbaar voor derden en kan 

probleemloos tijdens werk en privéleven 

gedragen worden.

Omdat nagelbijten blijkens onderzoek 

berust op een bewezen erfelijke vorm van 

een impulsstoornis in de hersenen, is 

in de tweede fase behandeling van deze 

stoornis op medisch niveau noodzakelijk. 

Gelukkig kunnen de impulscontrole en 

uiteindelijke impulsbeheersing in gemid-

deld drie tot vier weken worden gereali-

seerd en in de meeste gevallen worden 

verkregen door gedurende die periode 

dagelijks consequent de Preventor te dra-

gen. Mocht de onychophagie-deskundige 

het vermoeden krijgen dat het nagelbij-

ten een diepere psychische achtergrond 

heeft, dan wordt dit geprotocolleerd. 

Desgewenst krijgt de patiënt dan een ver-

wijsbrief voor een (niet nader omschre-

ven) specialist.

In de derde fase die gemiddeld zeven tot 

acht weken duurt, gaat het om de gene-

zing van de handen. Vanzelfsprekend kan 

ook die niet zonder professionele bege-

leiding van het genezingsproces, want 

professionele verzorging is nodig voor 

een optimaal cosmetisch resultaat. Het 

schrijven van het IPO maakt niet duidelijk 

wat dit allemaal kost.

Huisartsen worden uitgenodigd hun 

praktijkassistente te laten opleiden tot 

onychophagiedeskundige waarna men in 

een speciale ruimte in de eigen praktijk 

een franchisepraktijk of O-centrum kan 

inrichten. Op die wijze ondersteunt u de 

strijd tegen het nagelbijten (cursivering origi-

neel) en, bij voldoende toeloop, ook de 

strijd tegen de leegte in de eigen porte-

monnee. (TW)

Wie is er nog niet geautomatiseerd?

Een nieuwe volksziekte of een gat in de markt?

Internationaal vergelijkend onderzoek liet 

onlangs zien dat nog maar een paar pro-

cent van de Nederlandse huisartsen niet 

geautomatiseerd is. Rare term, ‘geauto-

matiseerd’. Ik zie een lopende band voor 

me, waar de patiënten die zich tijdig via 

internet hebben aangemeld, met strikt 

voorgeschreven onderlinge afstand op 

plaatsnemen om eerst de bloeddrukunit 

te passeren, dan door het MRI-apparaat 

voor de noodzakelijke full body scan, 

vervolgens een digitale mini mental-state 

examination. Dan rolt de band de spreek-

kamer van de huisarts in, die inmiddels 

de resultaten voor zich heeft van de 

voorgaande stations, die hij met predic-

tieregels verwerkt tot keiharde voorspel-

lingen voor een tiental fatale en minder 

fatale eindpunten. Vlotte vraagverheldering 

door middel van evidence-based stroom-

diagrammen. Digitale verbindingen met 

cardioloog en dermatoloog maken speci-

alistische diagnostiek op afstand tot een 

peuleschil. De piep bij 4 minuten en 50 

seconden leidt de afronding van het con-

sult in, een elektronische patiëntenbrief 

mét uitleg van NNT, verzending van het 

recept naar de apotheek en een vervolg-

afspraak in de elektronische agenda. En 

1984 ligt ver achter ons. (HvdW)

Prostaatkankervrees
PSA-screening bij mannen met een levens-

verwachting van minder dan 10 jaar heeft 

weinig zin en wordt dan ook in richtlijnen 

afgeraden. Toch blijkt uit Amerikaans 

onderzoek gepubliceerd in de JAMA dat 

de gezondheidstoestand voor screening 

in de VS weinig uitmaakt. Walter et al. 

deden verslag van een cohortonderzoek 

onder bijna 600.000 mannen ouder dan 

70 jaar bij wie PSA werd bepaald zon-

der dat zij klachten, prostaatcarcinoom 

of een voorgeschiedenis met verhoogde 

PSA hadden. Zij bekeken of levensver-

wachting van invloed was op het bepalen 

van de PSA. De levensverwachting werd 

ingeschat aan de hand van leeftijd en 

gezondheidstoestand van de betrokken 

mannen.

Zesenvijftig procent van de mannen bleek 

op PSA te zijn gescreend. Hoewel er bij 

oudere mannen minder tests werden 

aangevraagd was deze daling minder dan 

op basis van het stijgen van de jaren ver-

wacht zou mogen worden. Verder bleek 

de gezondheidstoestand weinig relatie 

te hebben met het bepalen van de PSA. 

Zo werd onder de 85-plussers 34% van de 

mannen met een goede gezondheidstoe-
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De berichten, commentaren en reacties 

in het Journaal richten zich op de weten-

schappelijke en inhoudelijke kanten van 

de huisartsgeneeskunde. Bijdragen van 

lezers zijn welkom (redactie@nhg-nl.org). 

De bijdragen in deze aflevering zijn van 

Ted van Essen, Lieke Franken, Lea Jabaaij, 

Patrick Jansen, Tjerk Wiersma, René Wol-

ters en Hans van der Wouden.

Patiënten met psychische problemen verhogen de werk-
druk niet

stand getest en zelfs 36% van de groep 

met een slechte gezondheidstoestand. 

Huwelijkse status en woonregio bleken 

sterkere voorspellers voor de bepaling 

van het PSA dan de gezondheidstoe-

stand.

Verklaringen voor deze resultaten worden 

gezocht in de druk vanuit de media ten 

aanzien van PSA-tests, de (Amerikaanse) 

angst voor juridische procedures bij het 

missen van een diagnose en het feit dat 

mannen in een matige conditie een hoge-

re medische consumptie hebben en snel-

ler een bloedonderzoek ondergaan.

Als mogelijke barrières voor verandering 

zien de auteurs het ontbreken van para-

meters om in de dagelijkse praktijk tot 

een adequate schatting van de levens-

verwachting te komen en de eventuele 

weerstand bij de artsen om deze toe te 

passen. (RW)

Niet alle huisartsen zijn even dol op patiën-

ten met psychische problemen. Veel huis-

artsen vinden dat deze patiënten oneven-

redig veel tijd kosten: ze komen vaker en 

de consulten duren ook nog langer. Maar 

of deze patiënten de werkdruk van huis-

artsen werkelijk doen stijgen, was eigen-

lijk niet zo duidelijk. Tot voor kort. Geheel 

tegen de verwachting van de onderzoekers 

– en waarschijnlijk van veel huisartsen – is 

dit niet het geval. Tenminste niet bij de 

huisartsen die in 2001 deelnamen aan de 

Tweede Nationale Studie naar ziekten en 

verrichtingen in de huisartspraktijk. Huis-

artsen die vinden dat psychische proble-

men expliciet tot hun takenpakket beho-

ren, stellen bij hun patiënten vaker de diag-

nose ‘psychische problemen’ of ‘sociale 

problemen’. Maar dit leidt niet tot meer 

patiëntencontacten of een langere werk-

week (objectieve werkdruk). En belangrijk: 

deze huisartsen melden geen hogere sub-

jectieve werkdruk. De onderzoekers maten 

dit door te vragen naar tevredenheid met 

de beschikbare tijd en emotionele uitput-

ting, een component van burn-out.

Hoe verklaren de onderzoekers deze ver-

rassende bevindingen? Gemiddeld regis-

treert een huisarts bij ‘slechts’ 9% van alle 

contacten een P- of Z-diagnose. Een aan-

tal van zulke contacten achter elkaar kan 

de subjectieve en/of objectieve werkdruk 

verhogen. Maar een dergelijke dag hoeft 

niet exemplarisch te zijn voor een gemid-

delde werkweek en vertaalt zich dus niet 

in een hoge overall werkdruk. Misschien 

compenseren huisartsen de werkdruk die 

deze patiënten veroorzaken op andere ter-

reinen. Een andere verklaring is dat alleen 

huisartsen met veel tijd en energie open-

staan voor de psychische en sociale pro-

blemen van patiënten.

Hoe het ook zit, het beeld dat de patiënt 

met psychische problemen vanzelfsprekend 

leidt tot een hoge werkdruk, hebben de 

onderzoekers aan diggelen gegooid. (LJ)

Zantinge EM, et al. Does the attention general prac-

titioners pay to their patients’ mental health problems 

add to their workload? A cross sectional national sur-

vey. BMC Family Practice 2006;7:71.

Doordrukken?
Weet u waarom er een lipje aan de doordrukstrips van sommige 

medicijnen zit? Omdat het niet de bedoeling is om de tabletten 

door de folie heen te drukken. Aan dat lipje mankeert vaak wat, 

meldt het Nederlands Instituut voor verantwoord medicijngebruik 

DGV. En de gebruiksinstructie ontbreekt vaak.

Op www.meldpuntmedicijnen.nl kunnen gebruikers problemen 

met medicijnen melden. In 2 jaar tijd is dat 3100 keer gebeurd. 

Meestal zijn het meldingen van bijwerkingen, die gelijk doorgaan 

naar Lareb. Maar ook over praktische zaken klaagden ruim 400 

gebruikers. De desbetreffende lipjesfabrikant heeft toegezegd de 

verpakking te verbeteren en te vermelden dat het lipje is om aan 

te trekken. Je moet er maar opkomen. (TvE)
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