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Waar elf jaar geleden een patiënt met ern-

stige herniaklachten nog bedrust mocht 

houden1 en tegenwoordig in Nederland 

(en de US) relatief nog altijd vaak geope-

reerd wordt voor deze aandoening, is 

er nu een goed Nederlands onderzoek 

gepubliceerd waarin wordt bewezen dat 

niet-opereren vergeleken met wel opere-

ren na een jaar exact hetzelfde resultaat 

biedt wat betreft pijn en ongemak.2 Wel 

ging na operatie de (been)pijn eerder 

over en achtten de patiënten zich sneller 

hersteld.

Wat was het geval? Patiënten met ern-

stige herniaklachten (maar zonder cauda 

equina syndroom of ernstige pareses) 

die 6 tot 12 weken hadden aangehou-

den, werden at random in twee therapie-

groepen ingedeeld. De ene groep werd 

geopereerd, de andere kreeg 6 maanden 

conservatieve behandeling. Deze opzet 

Roken minder populair onder jongeren

Jongeren kijken minder naar films. Dat 

zou de conclusie kunnen zijn als je het 

persbericht van Stivoro leest: ‘Roken 

onder jeugd daalt gestaag’. In het vorige 

nummer van Huisarts 

en Wetenschap meld-

den wij immers dat 

jongeren worden aan-

gezet tot roken, omdat 

zij dit hun filmhelden 

ook zien doen. Het kan 

natuurlijk zijn dat de 

NHG-Standaard ‘Stop-

pen met roken’ nu al 

zijn vruchten afwerpt.

Stivoro laat jaarlijks 

het rookgedrag bij jon-

geren onderzoeken en 

daaruit blijkt dat het 

aantal jongeren dat 

wel eens heeft gerookt 

in de afgelopen tien 

jaar is gedaald van 

50% naar 42%. Het 

percentage 15-19-ja ri-

gen dat nooit heeft gerookt is geste-

gen van 33% in 1997 naar 38% in 2007. 

Bovendien gaan jongere kinderen (10-12 

jaar) steeds minder experimenteren: in 

1997 had 18% wel eens gerookt, in 2007 

was dit 10%. Bemoedigende cijfers dus, 

al vindt Stivoro dat er nog veel winst te 

behalen valt. Zo blijken VMBO-leerlingen 

twee keer zoveel dagelijks te roken als 

VWO-leerlingen. Kwestie van het VMBO 

weer opheffen? Of toch maar een verbod 

invoeren om op het schoolplein te roken? 
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Hernia: opereren of niet en wanneer?
lukte heel aardig: 283 gerandomiseerde 

patiënten bleken gelijkelijk over de groe-

pen verdeeld. 89% van alle ‘chirurgie’pa-

tiënten werd daadwerkelijk binnen twee 

weken geopereerd (microdiskectomie) en 

van de conservatieve groep maakte 61% 

de conservatieve behandeling af maar 

onderging 39% alsnog een operatie na 

mediaan 15 weken. Herstel in de geope-

reerde groep trad eerder en sneller op 

wat betreft de pijn in het been: mediane 

hersteltijd bedroeg in de chirurgiegroep 4 

en in de andere groep 12 weken.

Wat kunnen we hieruit leren voor de 

praktijk? Het blijkt dat een gehernieerde 

discus in de loop van de tijd krimpt, waar-

door in 75% van de hernia’s binnen drie 

maanden verbetering optreedt.3 Als daar-

na toch nog ernstige pijn resteert, maar de 

patiënt goed met zijn pijn kan omgaan en 

wil wachten met een operatieve ingreep, 

is dat alleszins verantwoord. Het verschil 

in pijn en ongemak tussen de twee groe-

pen werd mettertijd steeds kleiner en 

was na zes maanden al gering. De kans 

op volledig herstel wordt niet door uitstel 

van de beslissing beïnvloed. Nuttig om te 

weten voor de goed geïnformeerde, maar 

ongeduldige herniapatiënt! Hier ligt in 

ieder geval een terrein braak voor goede 

voorlichting door de huisarts. Zouden er 

dan op den duur minder hernia’s worden 

geopereerd? (AC)
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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 

Jan van Bergen/Femke Koedijk, Arnoust 

Chavannes, Susan Umans en Tjerk 

Wiersma.
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