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Behandeling van obstipatie 
met laxantia in de pallia-
tieve zorg

Miles CL, Fellowes D, Goodman ML, Wilkinson S. 

Laxatives for the management of constipation in pal-

liative care patients. Cochrane Database of System atic 

Reviews 2006, Issue 4. DOI: 0.1002/14651858.

CD003448.pub2.

Achtergrond Obstipatie is een bekend 

probleem in de palliatieve zorg. Over 

de beste medicamenteuze behandeling 

bestaat onduidelijkheid. Doel van deze 

review was vast te stellen wat de effecti-

viteit is van laxantia bij obstipatie in de 

palliatieve fase en of er verschil in werk-

zaamheid bestaat tussen de meestge-

bruikte middelen.

Methode De reviewers zochten met de 

gebruikelijke Cochrane-methode naar 

RCT’s die defecatiefrequentie en het 

gemak waarmee de feces passeren als uit-

komstmaten hanteerden. Ook het bijwer-

kingenprofiel van de verschillende mid-

delen werd bekeken. Vier trials met totaal 

280 personen werden geïncludeerd.

Resultaten In één trial werd lactulose ver-

geleken met senna. Een andere trial ver-

geleek magnesiumhydroxide met paraf-

fine versus senna met lactulose. In twee 

trials werden middelen besproken die in 

Nederland niet verkrijgbaar zijn of in ieder 

geval niet kunnen worden voorgeschreven. 

Het ging om misrakasneham, een kruiden-

mengsel, en Co-danthramer, een combina-

tiepreparaat van danthron en poloxamer. 

Danthron is in Amerika en Canada uit de 

handel genomen omdat het in dierproe-

ven carcinogeen bleek te zijn.

De kwaliteit van alle trials liet te wensen 

over. Uit de trials bleek dat alle laxan-

tia slechts in beperkte mate werkzaam 

zijn; veel patiënten hadden aanvullende 

laxantia (rescue laxatives) nodig. De effecti-

viteit van deze middelen viel buiten het 

bestek van de review.

Het blijft onduidelijk welk laxans het 

beste werkzaam is, in ieder geval kon 

geen evidence gevonden worden om het 

ene middel of combinatie van middelen 

boven het ander te verkiezen.

Diarree werd gemeld als bijwerking in de 

onderzoeken naar lactulose en/of senna.

Commentaar
Obstipatie is multifactorieel bepaald en 

al deze factoren moeten geïnventariseerd 

en indien mogelijk aangepakt te worden 

om de stoelgang zo goed mogelijk te kun-

nen laten verlopen. In de palliatieve fase 

zijn de volgende factoren te onderschei-

den: bijwerkingen van medicatie (bijvoor-

beeld morfine, antidepressiva), de onder-

liggende ziekte, onvoldoende vocht- en 

vezelinname, elektrolytstoornissen, bed-

legerigheid en schaamte.

Er is onvoldoende bewijs gevonden om 

een uitspraak te doen over welk middel 

de voorkeur verdient. Met name in de 

palliatieve fase is het belangrijk dat het 

middel makkelijk te verdragen is, niet 

te vies smaakt, niet ingenomen hoeft te 

worden met grote hoeveelheid vocht en 

weinig bijwerkingen heeft. Bij patiënten 

die behandeld worden met morfine valt 

opoïdrotatie nog te overwegen.

Uit de review is duidelijk geworden dat 

men niet kan vertrouwen op de werkzaam-

heid van laxantia in de palliatieve fase. 

Daarom is het noodzakelijk om de defe-

catiefrequentie en andere observaties 

rond de defecatie te monitoren, zodat tij-

dig een interventie (klysma) of een ander 

middel voorgeschreven kan worden.

Tineke Brinks

Integrale zorg voor kwets-
bare patiënten

Huyse FJ, Stiefel FC, guest editors. Integrated care 

for the complex medically ill. Medical Clinics of North 

America 2006;90:4. ISSN 0025-7125; ISBN 1-

4160-3888-4

Anders dan de bibliografische gegevens 

doen vermoeden is dit een boek van 

zo’n 240 pagina’s over integrale zorg voor 

patiënten met complexe problemen, 

bestaande uit 12 bijdragen van Neder-

landse en buitenlandse experts. In de 

integrale zorg staat niet het medische 

maar het biopsychosociale ziektemodel 

centraal waarin recht gedaan wordt aan 

case complexity en care complexity.

Het boek begint met een aantal hoofd-

Boeken

stukken waarin de epidemiologische, con-

ceptuele, klinische, wetenschappelijke en 

zorgverleningsaspecten van de patiënt 

met complexe medische problemen aan 

bod komen. Dan volgen bijdragen over 

wat complexiteit in de dagelijkse zorgver-

lening betekent, hoe patiënten met com-

plexe problemen kunnen worden geïden-

tificeerd en welke modellen van integrale 

zorg bestaan.

Frailty, meestal vertaald als ‘kwetsbaar-

heid’, impliceert vrijwel altijd ook multi-

morbiditeit en beperkingen in de activi-

teiten van het dagelijks leven en is een 

goede indicator voor complexe proble-

men bij een patiënt. Voor de complexi-

teit van problemen, en daarmee ook de 

behoefte aan integrale zorg, zijn meet-

instrumenten ontwikkeld (bijvoorbeeld 

INTERMED) die zorgverleners inzicht 

geven in de complexiteit en die de biolo-

gische, psychologische en sociale aspec-

ten uiteenrafelen. Deze instrumenten 

kunnen helpen om een individueel inte-

graal zorgplan op te stellen. Voorbeelden 

van de toepassing van INTERMED zijn in 

dit boek te vinden.

Enkele bijdragen gaan over het samen-

gaan van somatische en psychische aan-

doeningen – met name depressie. Hieruit 

doemt het beeld op dat, als psychische 

aandoeningen al herkend worden, gefrag-

menteerde zorg meestal geen goede 

resultaten oplevert.

De modellen voor integrale zorg die in 

het boek aan bod komen zijn meestal 

afkomstig uit intramurale settings; van 

integrale eerstelijnszorg worden alleen 
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enkele Amerikaanse voorbeelden bespro-

ken.

Het succes van integrale zorg staat of valt 

met goede communicatie tussen zorgver-

lener en patiënt, maar zeker ook tussen 

zorgverleners onderling. Ook hieraan is 

dus een hoofdstuk gewijd.

Algemeen wordt aangenomen dat patiën-

ten met complexe problemen baat heb-

ben bij integrale zorg; wetenschappelijk 

is het bewijs hiervoor echter nog niet 

geleverd. Deels is dit te wijten aan de 

matige kwaliteit van het tot nu toe uitge-

voerde zorgonderzoek.

Het boek biedt een breed overzicht over 

de huidige inzichten in integrale zorg 

voor patiënten met complexe proble-

men. De nog ontbrekende evidence over de 

effectiviteit van integrale zorg breekt ech-

ter ook de auteurs op. Het zijn stuk voor 

stuk doordachte bijdragen, maar door het 

ontbreken van wetenschappelijk bewijs 

blijven het opinies van bevlogen experts. 

Daar is niets mis mee; de auteurs en gast-

redacteuren laten merken open te staan 

voor wetenschappelijke discussie, alleen 

al door de publicatie van deze bundel.

Integrale zorg in de eerste lijn komt er 

in dit boek bekaaid af. Systematische 

gedachtenvorming en onderzoek hiernaar 

in de eerste lijn staat nog in de kinder-

schoenen, terwijl in Nederland de eerste 

lijn toch de bakermat van integrale zorg 

is (wie herinnert zich nog het home-team?). 

Hiervoor kan dit boek dan ook zeker een 

inspiratiebron zijn. Aanbevolen voor een-

ieder die zich interesseert voor de achter-

gronden van integrale zorg voor patiën-

ten met complexe problemen.

François Schellevis

Transculturele psychiatrie

Frank Kortman. Transculturele psychiatrie – van prak-

tijk naar theorie. Assen: Van Gorcum, 2006. ISBN 

90-232-4252-1. 144 pagina’s, € 23,50

Patiënten en hulpverleners uit verschil-

lende culturen vinden elkaars denkbeel-

den en gedrag vreemd en afkeurenswaar-

dig, kennen elkaars leefwereld slecht 

en hanteren vooroordelen en negatieve 

overdrachtsgevoelens in hun contacten. 

Dat levert relationele moeilijkheden en 

professionele problemen op. Hulpverle-

ners krijgen bij allochtonen en migranten 

te maken met vreemde klachten en een 

ander ziektegevoel dan ze gewend zijn. 

Migranten voelen zich nogal eens blij-

vend ontheemd door een taalbarrière, 

grote afstand tot familie in het land van 

herkomst en druk van die familie, en het 

gevoel niet te kunnen voldoen aan de 

eisen van het gastland. Discriminatie en 

racisme leiden tot frustratie en woede, 

die geen uitweg kan vinden en daardoor 

ontstaat angst voor persoonlijke en soci-

ale desintegratie. De condition migrante, 

een permanente staat van ontreddering 

is het gevolg. In de gezondheidszorg voelt 

de migrant zich als patiënt niet gehoord, 

begrepen en gerespecteerd. Er ontstaat 

vaak geen goede werkrelatie met de psy-

chiater door een moeizame interactie 

– het diagnostische referentiekader van 

de westerse psychiater spoort niet met 

het ziekte-idioom van de niet-westerse 

patiënt.

Kortman analyseert deze patstelling met 

de termen universalistisch versus relati-

vistisch, die absoluut of communicatief 

gehanteerd kunnen worden. Het zal dui-

delijk zijn, dat, wanneer men uitgaat van 

de overtuiging dat de eigen waarheid en 

normaliteit absoluut en universeel gel-

dig is, er sprake is van fundamentalisme, 

zonder zicht op uitweg uit een patstelling 

op relationeel en professioneel gebied. 

Ook absoluut relativisme leidt tot herha-

ling van zetten in discussies als die over 

toelaatbaarheid van eerwraak of vrou-

wenbesnijdenis. Kortman propageert 

communicatief relativisme als het gaat 

om het verbeteren van de werkrelatie en 

(communicatief) universalisme als het 

gaat om het zoeken naar compromissen 

bij professionele problemen. Hij werkt 

dit laatste uit voor de diagnostiek, de 

farmacotherapie en psychotherapie in de 

transculturele psychiatrie. Bij relationele 

problemen is er vooral sprake van gebrek 

aan kennis van arts en patiënt van elkaars 

cultuur, van verschillende doelen, spelre-

gels en modellen. De nogal eens aanbe-

volen ‘matching’ – geef migranten een 

hulpverlener uit het land van herkomst 

– is maar zeer ten dele een oplossing 

voor professionele problemen, want we 

hebben dan toch te maken met een ‘wes-

ters’ opgeleide psychiater, die te maken 

krijgt met patiënten uit meestal lagere 

sociale klassen, die zijn professionaliteit 

niet vanzelfsprekend accepteren.

Kortman haalt vrijwel alle casuïstiek uit 

ervaringen in derdewereldlanden, met 

name Ethiopië, waar hij als psychiater en 

opleider werkte. De vraag is of het niet 

eigenlijk en vooral om de psychopatholo-

gie in de context van de migratie gaat. Of 

mijn medische kennis in het binnenland 

van Suriname adequaat is, vind ik minder 

interessant dan of ik in staat ben mensen 

van zeer diverse pluimage in een achter-

standswijk van Amsterdam te begrijpen 

en te helpen.

Al met al een bijzonder helder en beknopt 

geschreven en heel leerzaam boek. Lijkt 

mij verplichte literatuur voor de opleiding 

tot huisarts en zeer aan te bevelen voor 

huisartsen die zich vaak afvragen wat ze 

‘hier nou weer mee moeten’ wanneer ze 

geconfronteerd worden met onbegrepen 

klachten en ziektegedrag van patiënten 

uit andere windstreken.

Douwe de Vries
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