
De eerste 12 jaar IVF
De Boer et al. inventariseerden de methoden en de resultaten
van IVF gedurende de eerste 12 jaar in Nederland (1983-1994).
De invoering van GnRH-agonisten (1989) en de hogere
gonadotrofinedoses leidden tot een hogere eicelopbrengst. In
de eerste jaren IVF nam het succespercentage bij de eerste
poging toe tot 1991, waarna het constant bleef. Het gemiddelde
succespercentage was 37. De kans op het ovariële hyperstimula-
tiesyndroom nam echter toe. Het percentage tweelingen was
stabiel rond 25 (bl. 1448).

Behandeling en beloop bij vrouwen met een genitale
prolaps

Broens-Oostveen et al. onderzochten de behandeling en het
beloop bij ruim 300 vrouwen met een genitale prolaps in 4 huis-
artspraktijken (bl. 1444). Een pessarium was aangemeten bij
aanvankelijk tweevijfde en uiteindelijk drievijfde van de
vrouwen. Bij ruim de helft van de vrouwen was het pessarium
na verloop van tijd verwijderd, vooral vanwege klachten of
ineffectiviteit. Van de patiënten die een operatie ondergingen,
kreeg eentiende een complicatie en een kwart een recidief.

Nieuwe diagnostische criteria voor multiple sclerose
Er zijn nieuwe, internationale, diagnostische criteria voor MS.
Centraal blijft het aantonen van disseminatie in tijd en plaats
van neurologische afwijkingen die wijzen op demyelinisatie.
MRI-bevindingen spelen nu een belangrijker rol, zodat bij veel
patiënten de diagnose eerder zal kunnen worden gesteld. Van
Oosten et al. laten dit zien bij 3 patiënten (bl. 1417).

Een zwangere met auto-immuunthyreoïditis en
recidiverend struma

In de zwangerschap is de kans vergroot dat subklinische hypo-
thyreoïdie manifest wordt. Santoe et al. beschrijven een patiën-
te die post partum tevens een primair schildklierlymfoom kreeg
(bl. 1455). Een etiologische samenhang is denkbaar.

NHG-standaard ‘Atriumfibrilleren’
In de samenvatting van de NHG-standaard over atriumfibrilleren
schrijven Van Lieshout et al. dat de huisarts alert moet zijn op
deze ritmestoornis en bij iedere bloeddrukmeting op het ritme
moet letten (bl. 1435). Een belangrijk behandeldoel is de
preventie van trombo-embolische complicaties. Herstel van
sinusritme is in het algemeen niet noodzakelijk. Bakx benadrukt
dat de huisarts bij iedere patiënt een individuele afweging moet
maken, ook omdat deze vaak ouder is dan de patiënten in de
onderzoeken die aan de standaard ten grondslag liggen
(bl. 1423). Volgens Crijns kan de standaard de basis vormen
voor innovatie van de praktijkvoering en nieuw wetenschap-
pelijk onderzoek (bl. 1425).

De psychosociale zorg na de vuurwerkramp in Enschede
De belangrijkste tekortkomingen bij de nazorg van de Bijlmer-
vliegramp (1992) waren, achteraf, de afwezigheid van
monitoring van gezondheidsklachten over langere tijd en het
ontbreken van daarmee verbonden coördinatie van de hulpver-
lening. Gersons et al. beschrijven hoe bij de opzet en de uit-
voering van de psychosociale zorg voor de getroffenen van de
vuurwerkramp in Enschede (2000) lering is getrokken uit de
vliegramp (bl. 1426).

Pleiotrope effecten van statinen
Statinen verminderen cardiovasculaire morbiditeit en mor-
taliteit niet alleen door hun effect op lipiden, maar ook door
lipideonafhankelijke, zogenaamd ‘pleiotrope’ eigenschappen.
Westerweel et al. geven een overzicht (bl. 1431). Door hun
aangrijpen op vroege fasen in de atherosclerose zouden statinen
wellicht breder preventief kunnen worden toegepast. Trials
ontbreken nog.
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Alcoholintoxicatie bij jongeren
Wilsterman et al. beoordeelden retrospectief de bevindingen bij
88 jongeren die met een alcoholintoxicatie (1‰) de spoed-
eisendehulpafdelingen in de regio Den Haag bezochten, in de
periode 1999-2001. Albers en Van der Lely beschrijven gede-
tailleerd 4 patiënten.

‘Blind’ transfusiebeleid bij patiënten met acuut ernstig
bloedverlies

Voor de behandeling van acute ernstige bloedingen is er geen
protocol voor de soort toe te dienen bloedproducten en hemo-
statica, de hoeveelheden en het beste moment van toediening.
Frölke et al. laten zien hoe het transfusiebeleid in de praktijk
kan variëren en doen een voorstel voor een gestructureerd
‘blind’ beleid bij deze patiënten.

NHG-standaard ‘Perifeer arterieel vaatlijden’
Boomsma et al. vatten de herziene standaard ‘Perifeer arterieel
vaatlijden’ van het Nederlands Huisartsen Genootschap samen.
Stalman benadrukt dat de aanpak het totale cardiovasculaire
risico betreft en Legemate vraagt aandacht voor een ruimer
gebruik van statinen en voor supervisie bij looptraining.

Rivastigmine bij patiënten met langdurig delier
Sommige vormen van delier lijken als uiteindelijke gemeen-
schappelijke pathogenetische route een acetylcholinedeficiëntie
te hebben. Dat betekent dat men een cholinesteraseremmer als
rivastigmine zou kunnen inzetten. Kalisvaart et al. behandel-
den 3 langdurig delirante ouderen die niet op antipsychotica
reageerden met rivastigmine.
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Dames en Heren,
Multiple sclerose (MS) kenmerkt zich door een grote
verscheidenheid aan klachten en symptomen. Hierdoor
kunnen er diagnostische problemen ontstaan en verkeren
patiënten bij wie deze diagnose wordt overwogen vaak
geruime tijd in onzekerheid. Door het gebrek aan diag-
nostische en therapeutische mogelijkheden moest men
dit vroeger accepteren. Intussen bestaat er ruime erva-
ring met MRI als diagnostisch instrument met een grote
sensitiviteit voor MS. En op therapeutisch gebied is het
nu mogelijk het ziektebeloop gunstig te beïnvloeden.1

Tegen deze achtergrond ontstond de behoefte de uit
1983 daterende diagnostische criteria voor MS van Poser
et al. te herzien (tabel 1).2 Dit heeft geleid tot de criteria
volgens McDonald et al. (tabel 2 en 3).3 In beide sets van
criteria gaat het om het verkrijgen van objectief bewijs
van uitbreiding (disseminatie) in tijd en plaats van neu-
rologische verschijnselen die passen bij demyelinisatie,
waarbij dus afwijkingen op meerdere tijdstippen respec-
tievelijk meerdere plaatsen worden gevonden. Andere
en betere verklaringen voor de verschijnselen dienen te
zijn uitgesloten. Voor de behoefte aan nieuwe diagnos-
tische criteria zijn vier factoren aan te wijzen. Ten eer-
ste heeft het gebruik van MRI pas na 1983 algemene in-
gang gevonden. Intussen is duidelijk dat MRI een grote
sensitiviteit heeft voor MS en, indien aan bepaalde
voorwaarden wordt voldaan, ook een grote specifici-
teit.4-6 In de tweede plaats wordt een aantal begrippen nu
ondubbelzinniger gedefinieerd, bijvoorbeeld: wat is een
‘aanval’? In de derde plaats was er behoefte aan minder
en duidelijker categorieën van diagnostische zekerheid.
Tot nu toe waren dit er 4 (zie tabel 1), intussen zijn dit
er 3: ‘MS’, ‘geen MS’ en ‘mogelijk MS’ (zie tabel 2). De
term ‘mogelijk MS’ wordt gebruikt voor patiënten met
een op MS wijzende presentatie, bij wie het onderzoek
niet op alle punten aan de diagnostische criteria voldoet.
Tenslotte ontbraken criteria voor de diagnose ‘primair
progressieve MS’.

In de praktijk zullen de nieuwe criteria weinig verschil
maken voor patiënten die meerdere episoden met ge-
objectiveerde neurologische uitval doormaakten. Voor
patiënten met een eenmalige episode van neurologische
uitval, dat wil zeggen met monosymptomatische presen-
tatie (‘clinically isolated syndrome’), zijn er wel ver-
schillen: volgens de oude criteria kon na paraklinische

tests, bijvoorbeeld meting van geleidingssnelheid met
behulp van visueel geëvoceerde potentialen (VEP’s) in
combinatie met liquoronderzoek, ten hoogste de diag-
nostische categorie ‘door laboratoriumbevindingen
ondersteunde zekere MS’ (‘laboratory-supported definite
MS’) worden vastgesteld. Tot de diagnostische categorie
met de grootste zekerheid, ‘klinisch zekere MS’ (‘clini-
cally definite MS’), kon men alleen besluiten nadat de
patiënt een tweede klinische episode had doorgemaakt.
Volgens de nieuwe criteria kan één MRI-uitslag vol-
doende zijn om de diagnose ‘zekere MS’ te stellen; soms
is herhaling van het MRI-onderzoek noodzakelijk. Hoe
dit in de praktijk kan uitpakken willen wij u laten zien
aan de hand van de volgende ziektegeschiedenissen.

Patiënt A, een 29-jarige vrouw, bezocht een neuroloog
elders wegens een doof gevoel van de vingertoppen
links, dat zich in de loop van enkele dagen uitbreidde via
de arm en de romp tot in het linker been. Bij het buigen
van de nek ontstonden tintelingen langs de rugwervels
naar beneden: symptoom van Lhermitte. De klachten
herstelden spontaan. De voorgeschiedenis vermeldde
een contusio cerebri en een ribfractuur 12 jaar eerder.
Als medicatie gebruikte patiënte vitamine B12-injecties.
Bij MRI-onderzoek zonder contrastmiddel 3 maanden
na het eerste consult werd een afwijking in het cervicale
ruggenmerg op het niveau CII-Ciii gevonden; in het
brein waren er meerdere periventriculaire afwijkingen.
In het hersenvocht was er een verhoogd celaantal en
werden er oligoklonale bandjes gevonden. Patiënte had
te horen gekregen ‘waarschijnlijk’ MS te hebben. Toen
wij haar 9 maanden na het eerste consult zagen, hadden
zich geen nieuwe verschijnselen voorgedaan. Bij neuro-
logisch onderzoek vonden wij als enige afwijking een
verminderde vibratiezin aan de benen. Bij MRI-onder-
zoek, nu met intraveneus contrastmiddel, zagen wij bij
MS passende afwijkingen, waarvan er twee aankleurden
(figuur 1). Hiermee kon volgens de nieuwe criteria de
diagnose ‘MS’ worden gesteld (zie tabel 2). Gezien het
aantal afwijkingen, waarvan er bovendien een aantal
aankleurde bij MRI-onderzoek, een teken van actuele
ziekteactiviteit, werd de mogelijkheid van behandeling
met interferon beta in dit vroege stadium van de ziekte
met patiënte besproken. Zij zag echter van deze behan-
deling af, waarbij ook een gepland langdurig verblijf in
de tropen een rol speelde. Sindsdien zagen wij patiënte
niet meer terug.

Patiënt B, een 44-jarige man, zagen wij wegens een sinds
enkele weken bestaand doof gevoel in de derde en vier-
de teen rechts, soms ook in de derde en vierde vinger bei-
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derzijds. Hij vertelde sinds enkele jaren last te hebben
van woordvindstoornissen, een slechter geheugen en
moeheid. Zijn voorgeschiedenis vermeldde een pyelone-
fritis en een hartritmestoornis vier jaar eerder, waarvoor
destijds geen behandeling nodig bleek. Hij gebruikte
geen medicatie. Bij een zuster van hem werd eerder de
diagnose ‘MS’ gesteld. Hij vroeg zich af of ook hij MS had.

Bij neurologisch onderzoek was er een subjectief ver-
minderde tastzin van de derde en vierde vinger, rechts
meer dan links, en van de derde en vierde teen rechts.
Bij neuropsychologisch onderzoek konden geen taal- of
geheugenstoornissen worden geobjectiveerd. Bij MRI-
onderzoek waren er multipele cerebrale wittestofaf-
wijkingen (figuur 2), het myelum was niet-afwijkend.

1418 Ned Tijdschr Geneeskd 2004 17 juli;148(29)

TABEL 1. Voormalige diagnostische criteria voor multiple sclerose (MS) volgens Poser et al. (1983)2

MS-categorie aantal aantal aantal liquoruitslag*
aanvallen klinisch paraklinisch positief

bewezen bewezen
afwijkingen afwijkingen

klinisch zeker (‘clinically definite’) 2 2
2 1      en 1

door laboratoriumbevindingen
ondersteund zeker
(‘laboratory-supported definite’) 2 1      of 1 +

1 2 +
1 1      en 1 +

klinisch waarschijnlijk (‘clinically probable’) 2 1
1 2
1 1      en 1

door laboratoriumbevindingen
ondersteund waarschijnlijk
(‘laboratory-supported probable’) 2 +

*Oligoklonale IgG-banden in de liquor, maar niet in het serum, of een toegenomen IgG-index.

TABEL 2. Nieuwe diagnostische criteria voor multiple sclerose (MS) volgens McDonald et al. (2001)3

klinische presentatie noodzakelijke aanvullende diagnostiek

‘� 2 episoden’
� 2 afwijkingen objectiveerbaar geen
1 afwijking objectiveerbaar disseminatie in plaats, aangetoond door MRI*

of tenminste 2 MRI-afwijkingen die passen bij MS met positieve liquoruitslag†
of een tweede episode wijzend op een nieuwe afwijking

‘1 episode’
� 2 afwijkingen objectiveerbaar disseminatie in tijd, aangetoond door MRI‡

of een tweede episode
1 afwijking objectiveerbaar

(monosymptomatische presentatie)§ disseminatie in plaats, aangetoond door MRI*
of tenminste 2 MRI-afwijkingen die passen bij MS met positieve liquoruitslag

en disseminatie in tijd, aangetoond door MRI‡
of een tweede episode

‘geleidelijke progressie wijzend op MS’ positieve liquoruitslag
en disseminatie in plaats, aangetoond door tenminste 9 T2-afwijkingen in het brein

of tenminste 2 afwijkingen in het myelum
of 4-8 brein- plus 1 myelumafwijkingen
of afwijkende VEP’s met 4-8 breinafwijkingen
of afwijkende VEP’s met minder dan 4 brein- plus  1 myelumafwijking aan-

getoond door MRI
en disseminatie in tijd, aangetoond door MRI‡

of voortgaande progressie gedurende 1 jaar

VEP’s = visueel geëvoceerde potentialen.
*Volgens de criteria van Barkhof et al.,4 zie tabel 3.
†Oligoklonale IgG-banden in de liquor, maar niet in het serum, of een toegenomen IgG-index.
‡Met behulp van gadoliniumaankleuring of doordat nieuwe T2-afwijkingen aantoonbaar zijn tenminste 3 maanden na de eerste
episode.

§‘Clinically isolated syndrome’.



VEP’s en liquor waren evenmin afwijkend. De MRI-af-
wijkingen voldeden niet aan de criteria van Barkhof et
al. voor MS (zie tabel 3).4 Mede op grond hiervan werd
de diagnose ‘MS’ verworpen. Omdat de afwijkingen van
vasculaire oorsprong leken, vond verder aanvullend on-
derzoek plaats. Hierbij werd bij herhaling een positieve
uitslag voor anticardiolipine-IgG en een negatieve voor
anticardiolipine-IgM gevonden. Serologisch onderzoek
naar lupus erythematodes disseminatus en stollings-
onderzoek gaven geen afwijkingen. Wij kwamen tot de
conclusie dat patiënt een subcorticale ischemische leuko-
encefalopathie had, waarbij er mogelijk een relatie met
de anticardiolipineantistoffen bestond. De behandeling
bestond uit acetylsalicylzuur 80 mg 1 dd.

Patiënt C, een 49-jarige vrouw, kreeg in het voorjaar last
van gevoelsstoornissen van de benen, rechter duim en
pink en mictiestoornissen. In september werd zij elders

opgenomen wegens opkruipende sensibiliteitsstoornis-
sen en een ernstige tetraparese, die herstelden na be-
handeling met methylprednisolon. In december ont-
stond een neuritis optica links, die deels herstelde na be-
handeling met methylprednisolon i.v. Haar voorgeschie-
denis vermeldde erythema migrans twee jaar eerder,
waarvoor zij werd behandeld met doxycycline, later met
ceftriaxon i.v. Differentiaaldiagnostisch dacht men aan
neuromyelitis optica (ziekte van Devic) of aan MS. Toen
wij patiënte zagen, was er een geringe pupilanisocorie;
rechts was de pupil kleiner dan links. Er waren geen pa-
resen, wel een licht spastisch looppatroon. De spierrek-
kingsreflexen waren levendig en symmetrisch; er waren
geen pathologische reflexen. De koorddansersgang lukte
patiënte met veel moeite. De sensibiliteit was intact. Bij
MRI-onderzoek waren er geen cerebrale afwijkingen;
in het myelum werden uitgebreide stiftvormige afwijkin-
gen thoracaal en cervicaal gezien, die deels aankleurden
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TABEL 3. MRI-criteria voor multiple sclerose volgens Barkhof et al.4

aan 3 of 4 van onder genoemde criteria moet worden voldaan:
– 1 met gadolinium aankleurende afwijking of 9 T2-hyperintense afwijkingen indien er geen met gadolinium aankleurende
afwijkingen zijn
– tenminste 1 infratentoriële afwijking
– tenminste 1 juxtacorticale afwijking
– tenminste 3 periventriculaire afwijkingen

Nota bene: één ruggenmergafwijking mag worden meegeteld als één afwijking in de hersenen.4 5

figuur 1. MRI-opnamen van de schedel van patiënt A: (a) T1-gewogen opname na intraveneuze toediening van contrastmiddel:
er is 1 aankleurende afwijking zichtbaar (op andere sneden was nog een tweede aankleurende afwijking te zien); (b) T2-gewogen
opname met naast de aankleurende afwijking nog een aantal vooral periventriculair gelegen afwijkingen (tekeningen: mw.
M.Kunen).

a b



na intraveneuze toediening van contrastmiddel (figuur
3). Liquoronderzoek liet een lymfocytaire pleiocytose
zien, met een niet-afwijkende eiwitwaarde en IgG-
index. Serologisch onderzoek op Borrelia inclusief
PCR was negatief. Bij laboratoriumonderzoek waren
de uitslagen voor antinucleaire factor (ANF), lues en
Borrelia-antistoffen negatief. Wij stelden de diagnose
‘neuromyelitis optica’. Hierna ontstonden in april op-
nieuw klachten, passend bij een myelopathie. Wij be-
handelden patiënte opnieuw met een stootkuur methyl-
prednisolon i.v., gevolgd door azathioprine 50 mg 3 dd,
waarna zij herstelde. Sindsdien heeft zij geen nieuwe
klachten gekregen.

Bij patiënt A vermoedden wij een eerste MS-episode.
Zij voldeed na liquor- en MRI-onderzoek aan de
McDonald-criteria voor disseminatie in plaats, maar niet
aan die voor disseminatie in tijd. Een tweede scan, meer
dan 3 maanden na de eerste verschijnselen gemaakt, liet
namelijk nieuwe afwijkingen zien, waarmee dissemina-
tie in tijd was aangetoond en de diagnose ‘MS’ kon wor-
den gesteld. Volgens de oude criteria had zij moeten

wachten tot een volgende exacerbatie voordat zij in de
categorie ‘klinisch zekere MS’ (‘clinically definite MS’)
zou gaan vallen. Nu kreeg zij eerder duidelijkheid.

Patiënt B kwam met aanwijzingen voor MS, en bij op-
pervlakkige inspectie leken de MRI-afwijkingen hierbij
te passen. Bij nadere beschouwing was het klinische be-
loop met door de patiënt ervaren woordvindstoornissen
ongebruikelijk bij MS, en voldeed hij niet aan de
McDonald-criteria voor disseminatie in plaats (zie tabel
2): er waren weliswaar meer dan 9 afwijkingen, waarbij
ook juxtacorticale, maar geen periventriculaire en infra-
tentoriële. Hoewel enkele wittestofafwijkingen bij men-
sen van middelbare en bejaarde leeftijd fysiologisch
kunnen voorkomen, was het grote aantal afwijkingen bij
deze 44-jarige patiënt duidelijk pathologisch. Het MRI-
beeld paste beter bij een vasculopathie. Bovendien wer-
den er anticardiolipineantistoffen aangetoond. Patiënt
voldeed niet aan de diagnostische criteria voor het anti-
fosfolipidesyndroom.7 Er bestaan echter wel aanwijzin-
gen voor een relatie tussen multipele cerebrale witte-
stofafwijkingen en de aanwezigheid van anticardiolipi-
neantistoffen.8

Patiënt C leek in eerste instantie aan de diagnostische
criteria voor MS te voldoen. Zij had immers twee episo-
den met neurologische verschijnselen op twee verschil-
lende locaties in het centrale zenuwstelsel doorgemaakt:
disseminatie in tijd en plaats. Voordat de diagnose ‘MS’
gesteld kan worden, moeten echter andere en betere
verklaringen zijn uitgesloten. Bij deze patiënte was het
klinische beloop met een tetraparese ongebruikelijk
voor MS. Zij voldeed ook niet aan de MRI-criteria voor
MS (zie tabel 3). De afwijkingen in het ruggenmerg zijn
bij MS zelden zo uitgebreid als bij patiënt C het geval
was, zeker niet bij patiënten zonder cerebrale afwijkin-
gen. Bovendien werd in de liquor geen verhoogde IgG-
index gevonden, maar wel een pleiocytose. Dit alles
maakte het zeer waarschijnlijk dat patiënte niet leed aan
MS, maar aan neuromyelitis optica (ziekte van Devic).
Deze ziekte kan met betrekking tot kliniek, neuropa-
thologische afwijkingen en bevindingen bij aanvullend
onderzoek de laatste jaren steeds duidelijker worden on-
derscheiden van MS, en kent een andere prognose en
behandeling.9-11 Onlangs zijn 3 patiënten met neuro-
myelitis optica in dit tijdschrift besproken.12

Sensitiviteit en specificiteit van diagnostische criteria.
Voor toepassing in de klinische praktijk rijst de vraag in
hoeverre het in een vroeger stadium stellen van de diag-
nose ‘MS’ met de nieuwe diagnostische criteria op lan-
gere termijn ook juist is. In 2 recente publicaties heeft
men retrospectief de oude en de nieuwe criteria toege-
past op prospectief gevolgde patiënten met een een-
malige episode van neurologische uitval wijzend op de-
myelinisatie.13 14 Na 1 jaar voldeed 11-20% van de pa-
tiënten aan de oude criteria voor MS, en 40-48% aan de
nieuwe. Van de totale cohort had uiteindelijk na 3 jaar
follow-up 38-44% een tweede exacerbatie doorgemaakt.

De beide studies komen goed overeen voor sensitivi-
teit en specificiteit van de nieuwe criteria voor ‘klinisch
zekere MS’ na 3 jaar, wanneer men die criteria toepast
12 maanden na de eerste neurologische symptomen, dus

1420 Ned Tijdschr Geneeskd 2004 17 juli;148(29)

figuur 2. MRI-opname (‘fluid-attenuated inversion recovery’-
(FLAIR)-opname) van patiënt B met wittestofafwijkingen die
niet periventriculair zijn gelegen (tekening: mw.M.Kunen).
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figuur 3. MRI-opnamen van het myelum van patiënt C: (a) T2-gewogen opname met stiftvormige gebieden met hoge signaal-
intensiteit in het cervicale en thoracale ruggenmerg; het grootste gebied bevindt zich op niveau CII-Cvi; (b) T1-gewogen MRI na
intraveneuze toediening van contrastmiddel; op niveau Civ-Cvii is hypo-intensiteit van het centrale merg zichtbaar; voorts zijn er
boven en onder 2 puntvormige aankleuringsgebieden (tekeningen: mw.M.Kunen).
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vóór een tweede klinische episode, die nu nog als
gouden standaard wordt gehanteerd. Die sensitiviteit
en specificiteit bedragen 74-83 respectievelijk 83-86%.
Problemen met deze 2 studies zijn het niet-prospectieve
karakter en de korte follow-up, terwijl ook geen valide-
ring van de criteria in een minder geselecteerde patiën-
tenpopulatie heeft plaatsgevonden. Hierbij kan vermeld
worden dat de specificiteit van het MRI-onderzoek kan
worden verhoogd door ook het myelum af te beelden,
waardoor het onderscheid met andere neuro-inflamma-
toire en cerebrovasculaire aandoeningen beter wordt.6

Uit een andere, wél prospectieve studie naar het na-
tuurlijke beloop van MS met monosymptomatische pre-
sentatie met een follow-up van 14 jaar, blijkt dat van de-
genen met MRI-afwijkingen bij presentatie uiteindelijk
88% een tweede klinische episode krijgt, en zelfs 98%
een tweede klinische episode en/of MRI-tekenen van
ziekteactiviteit.15 Hoewel in deze studie niet expliciet
naar de waarde van de nieuwe McDonald-criteria werd
gekeken, kan wel geconcludeerd worden dat het hebben
van MRI-afwijkingen bij MS met monosymptomatische
presentatie een sterk voorspellende waarde heeft voor
het later ontstaan van zekere MS.

Dames en Heren, op grond van bovenstaande gegevens
kunnen wij stellen dat door het integreren van MRI-
diagnostiek de McDonald-criteria kunnen helpen de
diagnose ‘MS’ sneller dan voorheen op betrouwbare wij-
ze te stellen. De door de meeste patiënten als zeer ver-
velend ervaren periode van diagnostische onzekerheid
wordt zodoende voor velen bekort. Het is onduidelijk of
het stellen van de diagnose meteen behandelconsequen-
ties heeft. Weliswaar is in twee studies aangetoond dat
het starten van een behandeling met interferon beta na
een eerste demyeliniserende episode een tweede aanval
kan uitstellen, en daarmee derhalve ook de diagnose
‘MS’ volgens de oude criteria, maar wat de langetermijn-
effecten ten aanzien van invaliditeit zijn is niet onder-
zocht.16 17 Tenslotte kan het systematisch toepassen van
de nieuwe criteria helpen het ten onrechte stellen van de
diagnose ‘MS’ te voorkomen.

Dr.B.Jelles, neuroloog, gaf commentaar op eerdere versies van
dit manuscript.

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen
gemeld.

abstract
New diagnostic criteria for multiple sclerosis in clinical practice.
– In two women, aged 29 and 49 years respectively, and a man
aged 44 years, neurological signs pointed to multiple sclerosis
(MS). In 2001, an international panel of experts revised the
diagnostic criteria for multiple sclerosis (MS), which had been
in use since 1983. As before, the fundamental diagnostic cri-
terion remains dissemination in time and place of neurological
abnormalities suggestive of demyelination. In contrast to the
old criteria, the new criteria give diagnostic rules for the diag-
nosis of primary progressive MS. An even more important step
is the further integration of MRI results in the new diagnostic
criteria. This allows neurologists to diagnose MS earlier in the

disease course, as was the case in the first woman: three months
after the first symptoms a new MRI scan revealed dissemina-
tion in time. Recent research has shown, that MRI scans are re-
liable and can be used in clinical practice. If used correctly, the
reliability of the diagnosis will also improve. The male patient
had word-finding problems that do not fit with MS, and there
were more than 9 MRI abnormalities, including juxtacortical,
but no periventricular and infratentorial abnormalities. He had
a vasculopathy. The second woman had dissemination in time
and place, but there was a better explanation for the symptoms:
neuromyelitis optica.
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De nieuwe NHG-standaard ‘Atriumfibrilleren’ is het re-
sultaat van een gedegen speurtocht naar de wetenschap-
pelijke kennis die op dit moment beschikbaar is over
de diagnostiek en de behandeling van atriumfibrilleren.1

Het begrippenkader is helder geformuleerd, met name
bij de diagnostiek, waarbij onderscheid wordt gemaakt
tussen een eerste aanval van atriumfibrilleren, paroxis-
maal atriumfibrilleren en chronisch atriumfibrilleren.
Dit is belangrijk, omdat het diagnostisch traject bij deze
aandoening bijna altijd bij de huisarts begint.

Acuut atriumfibrilleren. Bij een eerste aanval wordt in
de standaard geadviseerd 2 dagen af te wachten, omdat
spontane overgang naar een sinusritme dikwijls plaats-
vindt. Snelle verwijzing binnen 48 uur wordt alleen bij
jonge patiënten (arbitrair � 65 jaar) nodig geacht, om-
dat een behandeling met cardioversie binnen die perio-
de zonder antistolling kan worden ingesteld. Nog maar
kort geleden werd cardioversie beschouwd als de beste
behandeling bij atriumfibrilleren.2 Daar is op grond van
recent onderzoek verandering in gekomen,3 zodat nu
frequentiecontrole in plaats van ritmecontrole als de
beste behandeling wordt beschouwd. Op dit moment
zijn er onvoldoende wetenschappelijke argumenten om
snelle cardioversie toe te passen. Daarmee vervalt snel-
le cardioversie als argument voor een spoedverwijzing.
Alleen als een jonge patiënt met een eerste episode van
atriumfibrilleren zich presenteert, is cardioversie geïndi-
ceerd, voorafgegaan door een maand antistollingsthera-
pie.4 Indien de huisarts, om welke reden ook, toch be-
sluit om ‘jonge’ mensen snel te verwijzen, is niet de leef-
tijd, maar de algemene gezondheidstoestand van de
patiënt de bepalendste factor.

Chronisch atriumfibrilleren. Bij chronisch atrium-
fibrilleren is het ingewikkelder: dikwijls gaat het om een
bejaarde patiënt bij wie atriumfibrilleren bij toeval
wordt ontdekt of om een bejaarde patiënt die zich tot
de huisarts wendt met aspecifieke klachten, die voor de
patiënt geen aanleiding vormen tot direct bezoek, maar
het gevolg zijn van een geleidelijke toename van klachten
bij al bekende comorbiditeit. Het eerste dilemma voor
de huisarts is de vraag of de huidige klachten zijn toe
te schrijven aan atriumfibrilleren. Daarbij kijkt de huis-
arts ook naar de cardiale en de pulmonale voorgeschie-
denis.

Klachten die in de standaard worden genoemd als
samenhangend met atriumfibrilleren – hartkloppingen,
duizeligheid, dyspnoe of angineuze klachten – kunnen
ook passen bij hartfalen of chronisch obstructieve long-
ziekte (COPD). Tenminste 40% van de patiënten met
atriumfibrilleren heeft ook episoden met hartfalen in
de anamnese, al komen deze aandoeningen niet altijd
op hetzelfde moment voor: hartfalen is een risicofactor
voor het krijgen van atriumfibrilleren, maar atrium-
fibrilleren is ook een risicofactor voor het ontstaan
van hartfalen.5 COPD komt bij 20% van de mannen en
10% van de vrouwen met atriumfibrilleren voor
(dr.E.H.van de Lisdonk, schriftelijke mededeling; 2004).
Indien de huisarts op grond van anamnese en onder-
zoek de klachten van de patiënt toeschrijft aan
atriumfibrilleren, is behandeling alleen mogelijk als de
ventrikelfrequentie verhoogd is. Indien dat niet het
geval is, heeft de huisarts geen verdere behandelings-
mogelijkheden dan zich opnieuw af te vragen of de
klachten worden veroorzaakt door hartfalen of door
andere aandoeningen. Daarmee wordt een directe rela-
tie gesuggereerd tussen een verhoogde ventrikelfre-
quentie en klachten. Dat is verwarrend en kan de huis-
arts op een dwaalspoor brengen. In de praktijk leidt dat
dikwijls tot polyfarmacie, zoals digoxine in combinatie
met diuretica of angiotensineconverterend-enzym(ACE)-
remmers. In twijfelgevallen is een eenmalige diagnos-
tische verwijzing naar de cardioloog waarschijnlijk effec-
tiever.

Paroxismaal atriumfibrilleren. Omdat de groep pa-
tiënten met atriumfibrilleren divers is, heeft dat ook con-
sequenties voor de behandeling en een juiste schatting
van het risico van trombo-embolische complicaties.
De medicamenteuze behandeling van atriumfibrilleren
komt in de standaard uitgebreid aan bod. Bij preventie
van paroxismaal atriumfibrilleren bij patiënten die fre-
quent aanvallen hebben met klachten, wordt medica-
menteuze therapie geadviseerd. De standaard adviseert
daarbij dat de huisarts deze behandeling niet zelf instelt,
omdat contra-indicaties voor het gebruik van anti-
arrhythmica uitgesloten moeten worden. Gelet op litera-
tuurgegevens is dit een erg defensieve opstelling: in
gerandomiseerde klinische trials over behandeling met
sotalol was de kans op ernstige bijwerkingen bij het
gebruik van dit middel erg klein.6 7 Daarbij waren pa-
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tiënten met hartfalen en een verlengde QT-tijd uitgeslo-
ten van deelname. Een huisarts die zelf ECG’s kan ma-
ken en interpreteren kan bij een overigens gezonde pa-
tiënt met paroxismaal atriumfibrilleren betrekkelijk vei-
lig starten met de behandeling met sotalol. Alleen indien
er tekenen zijn van hartfalen of een verlengde QT-tijd,
dient verwijzing plaats te vinden.

behandeling
Controle van de ventrikelfrequentie. Bij chronisch atrium-
fibrilleren wordt in de standaard gestreefd naar het
verlagen van de ventrikelfrequentie tot onder de 90 sla-
gen/min. Omdat er geen bewijs is dat dit leidt tot verla-
ging van morbiditeit of sterfte, is het belangrijkste doel
bij de behandeling van atriumfibrilleren het vermin-
deren van de klachten. Indien aangenomen wordt dat
de klachten worden veroorzaakt door de verhoogde ven-
trikelfrequentie, is behandeling aangewezen en wordt
een β-blokker als eerste keus geadviseerd, waarbij de
huisarts de keuze wordt gelaten tussen atenolol of me-
toprolol. Het gebruik van β-blokkers bij het verlagen
van de ventrikelfrequentie is onomstotelijk bewezen, er
is echter geen bewijs dat de inspanningstolerantie door
de behandeling van β-blokkers verbetert.8 Indien wordt
gekozen voor een β-blokker, gaat mijn voorkeur uit naar
metoprolol boven atenolol. Atenolol wordt via de nie-
ren geëlimineerd en er zijn met name bij ouderen aan-
zienlijke verschillen in farmacokinetiek tussen hydro-
fiele en lipofiele farmaca, wat leidt tot verschil in respons
en zo tot verschil in bijwerkingen tussen atenolol
(hydrofiel) en metoprolol (lipofiel).9 Bovendien sluit
het gebruik van metoprolol beter aan bij de richt-
lijn ‘Hartfalen’ (www.cbo.nl), waarin het gebruik van
β-blokkers met lipofiele eigenschappen wordt geadvi-
seerd.

Antistolling. Bij de behandeling met antithrombotica
wordt de keuze gemaakt op basis van op dit moment be-
schikbaar wetenschappelijk onderzoek. Op grond van
de literatuur wordt de suggestie gewekt dat er vaak spra-
ke is van onderbehandeling met cumarinederivaten bij
patiënten met chronisch atriumfibrilleren. Daarbij zijn
enkele kanttekeningen te plaatsen, met als belangrijkste
bezwaar dat juist de ‘typische’ patiëntenpopulatie in de
huisartspraktijk met atriumfibrilleren sterk is onderver-
tegenwoordigd in onderzoekspopulaties.10 In onderzoe-
ken is het percentage deelnemers ouder dan 75 jaar niet
hoger dan 20, terwijl dat in de huisartspraktijk meer dan
50 bedraagt. De lijst van contra-indicaties voor cuma-
rinederivatengebruik is onvolledig. Een diastolische
bloeddruk � 110 mmHg is een contra-indicatie, maar
komt bij de bejaarde patiënt zelden voor. Een systo-
lische bloeddruk � 180 mmHg komt echter frequent
voor en is in veel gerandomiseerde klinische trials een
reden om patiënten met chronisch atriumfibrilleren uit
te sluiten voor cumarinederivatenbehandeling, wat leidt
tot een sterke selectie van deelnemers. Overigens dient
hierbij te worden opgemerkt dat een afkappunt voor de
bloeddruk bij patiënten met atriumfibrilleren arbitrair
is, als men zich realiseert dat een exacte bloeddrukme-
ting bij deze patiënten onmogelijk is, omdat iedere hart-

slag zijn eigen bloeddruk heeft. Het is raadzaam de
bloeddruk een aantal malen te meten om een nauw-
keuriger schatting te kunnen maken. Verder is het bloe-
dingsrisico in de oudste leeftijdscategorie gerelateerd
aan een aantal andere factoren die in onderzoeken met
overwegend jongere deelnemers niet worden genoemd,
zoals gehoor- en visusproblemen, polyfarmacie en occult
bloedverlies.11 De stelling ‘altijd cumarinederivaten-
behandeling tenzij’ gaat niet in alle gevallen op voor de
bejaarde patiënt in de huisartspraktijk. Het risico op
bloedingen neemt toe met de leeftijd, maar leidt in geen
enkel onderzoek tot heldere conclusies of aanbevelin-
gen door het ontbreken van hoogbejaarde deelnemers.
Daarnaast zijn er aanzienlijke verschillen, voor wat be-
treft het gebruik van cumarinederivaten bij atriumfibril-
leren, tussen wat de dokter vindt en de patiënt wil, in het
bijzonder bij ouderen.12

Een NHG-standaard biedt een unieke kans om duidelijk
te maken dat de huisarts een populatie ouderen met
atriumfibrilleren behandelt, die in veel opzichten afwijkt
van cardiologische of van onderzoekspopulaties. Dat
komt in deze standaard onvoldoende tot uiting. Het doel
van de NHG-standaard is richtlijnen te geven voor de
huisarts, waarbij het beleid in samenspraak met de pa-
tiënt wordt vastgesteld. Daarbij hoort ook dat de huis-
arts, gegeven alle omstandigheden, een patiënt een be-
handeling aanbeveelt en daarbij soms tot andere con-
clusies komt dan in de richtlijnen wordt geadviseerd.
Het is goed om expliciet te vermelden dat, voor wat be-
treft de oudere patiënt met atriumfibrilleren in de huis-
artspraktijk, ‘evidence’ voor de juiste behandeling be-
perkt aanwezig is en dat het niét voorschrijven van
cumarinederivaten bij de bejaarde patiënt met atrium-
fibrilleren een gerechtvaardigde keuze kan zijn, geba-
seerd op een zorgvuldige afweging die de huisarts samen
met de patiënt maakt. Ook dat gegeven hoort bij een
NHG-standaard en voorkomt dat de suggestie wordt
gewekt dat de patiënt met atriumfibrilleren dikwijls een
behandeling wordt onthouden.

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen
gemeld.

abstract
The practice guideline ‘Atrial fibrillation’ from the Dutch
College of General Practitioners; a response from the perspec-
tive of general practice. – The practice guideline ‘Atrial fibrilla-
tion’ (AF) from the Dutch College of General Practitioners is
a clearly written survey on the diagnosis and treatment of AF
in general practice. Rapid cardioversion is no longer an indica-
tion for acute referral in AF. As AF, heart failure and COPD
often occur simultaneously among elderly people, the exact
cause of the symptoms can be unclear. In these complicated
cases, with the risk of polypharmacy, a single consultation be-
tween general practitioner and cardiologist would be more ef-
fective. For control of the rate of ventricular contraction during
the treatment of AF, lipophilic β-blockers are preferable to
hydrophilic β-blockers because the pharmacokinetics in elderly
people are substantially different. When there is a high risk of
thrombo-embolic complications with AF, treatment with cou-
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marin derivatives is advised. However, little research has been
done on this subject among elderly people in a general prac-
tice setting. In this age group, the risk of complications due to
treatment with coumarin derivatives is sometimes higher than
the advantages it offers. This is why the GP should always con-
sider carefully whether or not elderly people with AF should
be treated with coumarin derivatives.
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Aanvaard op 18 februari 2004

Het herseninfarct vormt de grootste bedreiging bij
atriumfibrilleren. De incidentie van het herseninfarct
kan teruggebracht worden door tijdige opsporing van
atriumfibrilleren gevolgd door antitrombotische behan-
deling op basis van risicostratificatie. Doordat klachten
van aritmie ontbreken, is het herseninfarct bij veel pa-
tiënten het eerste symptoom. De NHG-standaard stelt
dat preventie van trombo-embolische complicaties een
belangrijk behandeldoel is.1

De standaard breekt terecht een lans voor de actieve
opsporing van atriumfibrilleren in de huisartspraktijk en
adviseert bij het meten van de bloeddruk acht te slaan
op het ritme en de wisselende systolische en diastolische
bloeddruk. Deze wordt veelal gemeten door de praktijk-
assistent. Instructie aan alle ‘bloeddrukmeters’ luidt
daarom het advies. Voeg daarbij (nog niet in de richtlijn)
een ECG-apparaat om het ritme bij gebleken irregula-
riteit vast te leggen en dit deel van de diagnostiek is com-
pleet.

De NHG-standaard adviseert – net als de richtlijn van
de cardiologen2 – antistolling zodra er risicofactoren
zijn voor een herseninfarct. De richtlijn voor cardiolo-
gen hanteert daarnaast leeftijdscriteria van 75 jaar
(daarboven altijd anticoagulantia voorschrijven) en van

60-65 jaar (daarboven anticoagulantia voorschrijven in
geval van coronarialijden of diabetes mellitus). Ten aan-
zien van het niet gebruiken van een leeftijdscriterium
zouden de huisartsen wel eens gelijk kunnen krijgen,
maar vooralsnog is niet bekend welke patiënten boven
75 jaar zonder andere risicofactoren voor een her-
seninfarct werkelijk een laag embolierisico hebben.
Andersom moet nog blijken welke patiënten jonger dan
60-65 jaar met coronarialijden en diabetes mellitus
antistolling dienen te gebruiken. Het verfijnen van de
risicostratificatie met bijvoorbeeld transoesofageale
echocardiografie of MRI gaat in dit verband wellicht
perspectieven bieden. Ongeacht deze kanttekening biedt
de NHG-standaard een compleet advies aangaande anti-
stolling.

Terecht stelt de NHG-standaard op grond van bewijs
uit klinische trials vast dat cardioversie (ritmecontrole)
geen voordelen geeft boven frequentiecontrole.3 De
standaard adviseert daarom tegen cardioversie ten voor-
dele van behandeling met een β-blokker, verapamil of
diltiazem, eventueel aangevuld met digoxine. In de be-
treffende trials werden echter niet de patiënten met de
meeste symptomen ingesloten.4 Bij hen lijkt verwijzing
op haar plaats en daarbij vormt het voorgestelde leef-
tijdscriterium van 65 jaar slechts een relatieve norm.

Zie ook de artikelen op bl. 1423 en 1435.
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Bovendien kunnen vitale ouderen die weinig klachten
van aritmie lijken te hebben, baat hebben bij ritme-
controle, aangezien zij pas weten hoe symptomatisch zij
waren na de conversie. Daarom voeren veel cardiologen
bij twijfel minimaal één keer een cardioversie uit.

De NHG-standaard ‘Atriumfibrilleren’ komt uit op het
juiste moment. Vele nieuwe studies hebben belangrijk
bewijs aangedragen voor optimale diagnostiek en thera-
pie. De samenstellers van deze nieuwe richtlijn voor de
huisarts hebben deze informatie verwerkt in een prakti-
sche leidraad. Door deze aanpak is een bruikbare richt-
lijn totstandgekomen. De standaard zal de basis kunnen
vormen voor nieuw wetenschappelijk onderzoek alsme-
de innovatie van de praktijkvoering. In dit verband mag
bijvoorbeeld verwacht worden dat in de toekomst elek-
trocardiografie alsmede echocardiografie bij deelpopu-
laties een grotere rol gaan spelen, zeker als blijkt dat de
actieve opsporing van patiënten met atriumfibrilleren de
moeite loont.

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen
gemeld.

abstract
The practice guideline ‘Atrial fibrillation’ from the Dutch
College of General Practitioners; a response from the perspec-
tive of cardiology. – Stroke is the most important complication
of atrial fibrillation. The new practice guideline ‘Atrial fibrilla-
tion’ from the Dutch College of General Practitioners strongly
advocates active detection of atrial fibrillation and antithrom-
botic treatment guided by stroke-risk stratification in order to

decrease the risk of stroke. The stratification scheme it pro-
poses skips age as a parameter. Instead, the general practitioners
propose exclusive use of clinical risk factors such as previous
stroke, hypertension, heart failure, coronary artery disease and
diabetes. The practice guideline advocates abandoning rhythm
control unless the patient is symptomatic and physically fit. The
guideline also advocates referral to a cardiologist of a physi-
cally fit patient who is younger than the arbitrary age of 65
years. In summary, the new guideline is timely and appears
after many new studies have provided important evidence for
the optimal diagnosis and treatment of this frequent type of
arrhythmia. This guideline will contribute significantly, not
only to the improvement of daily clinical practice but also to
scientific research. Both electrocardiography and echocardio-
graphy can be expected to play a larger role in the future in the
patient with atrial fibrillation who is first seen by the general
practitioner.
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Aanvaard op 4 mei 2004

Bij de vuurwerkramp in Enschede, op 13 mei 2000, ver-
loren 22 mensen het leven en liepen bijna 1000 mensen
verwondingen op. Een complete stadswijk veranderde
in een oogwenk in een brandende ruïne, waaruit in pa-
niek verkerende en bloedende mensen een veilig heen-
komen zochten. Over de lichamelijke traumaopvang is
eerder in dit tijdschrift bericht.1 De omvangrijke psy-
chosociale nazorg die in Enschede door de gemeente, lo-

kale organisaties en de landelijke overheid tot stand is
gebracht, vormt het onderwerp van deze bijdrage. Bij de
opzet van de nazorg is gebruikgemaakt van de opgeda-
ne ervaringen met de Bijlmer-vliegramp in 1992.2-4

fasen na een ramp
Impactfase. Na een ramp is een patroon te onderschei-
den van fasen, waar de psychosociale hulpverlening op
moet inspelen. Direct in aansluiting op een ramp start de
impactfase. Dit betreft de eerste 24-36 uur. Deze fase
wordt gekenmerkt door gedrag dat gericht is op overle-
ving en door ongeloof en verbijstering over het gebeur-
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de. Omstanders en reddingswerkers bieden steun en
hulp. Geleidelijk aan ontstaat een toenemende behoef-
te om veel en steeds weer over de ramp te vertellen,
waarbij emoties als woede en verdriet vrijkomen.

‘Honeymoon’-fase. De daaropvolgende fase wordt
‘honeymoon’-fase genoemd. Deze wordt gekenmerkt
door gevoelens van intense verbondenheid tussen ge-
troffenen en niet-getroffenen. Hiërarchische structuren
maken plaats voor lotgenootschap en massale, spontane
vaak overactieve hulpverlening. Autoriteiten beloven
iedereen te helpen. Het effect is dat getroffenen zich
ondanks hun gebrekkige situatie niet aan hun lot over-
gelaten voelen. Dit wordt mede gevoed door de media-
aandacht en door de herdenkingen.

Desillusiefase. Na ongeveer drie weken volgt onver-
mijdelijk de desillusiefase, wanneer de niet-getroffenen
weer overgaan tot ‘de orde van de dag’. De getroffenen
beleven dat als ‘aan je lot overgelaten worden’. Met
het woord ‘desillusie’ wordt het schrille contrast met de
voorgaande fase benadrukt. Ook de dan pas intens be-
leefde vermoeidheid draagt hieraan bij. De bureaucra-
tie, nodig om flexibel in te kunnen spelen op de behoef-
ten van de getroffenen, sluit zich geleidelijk weer en
keert terug naar de formele structuren van daarvoor.
Getroffenen lopen het risico om te verworden van
slachtoffers tot klagers, alsof men op profijt uit zou zijn
in plaats van schadeherstel.

Reïntegratiefase. Pas in de laatste fase, de reïntegra-
tiefase, zijn de getroffenen weer in staat hun bestaan te
hervinden en op te bouwen. De overgang van de desil-

lusie- naar de reïntegratiefase is zeer afhankelijk van de
gevolgen van de ramp en van de aanpak om deze gevol-
gen in te perken. Een waarschuwing is bijvoorbeeld de
nasleep van de Buffalo Creek-dambreuk (West Virginia,
VS) in 1972. Na 14 jaar had 23% van de overlevenden
nog dezelfde klachten als direct na de ramp en 4% rap-
porteerde zelfs meer klachten.5 Verondersteld werd dat
het verlies van het gemeenschapsgevoel hiervoor ver-
antwoordelijk was. De eens zo hechte gemeenschap, nog
steeds wonend in tijdelijke opvangkampen, bleek niet
meer in staat de gebruikelijke onderlinge sociale steun
op te brengen. Normvervaging, criminaliteit, alcohol- en
drugsproblemen waren toegenomen en er ontbrak een
beeld van een gezamenlijke toekomst.6

gevolgen voor de getroffenen
De direct in het oog springende gevolgen van rampen
zijn verwoesting, dood en verderf, lichamelijke verwon-
dingen en de zichtbare tekenen van paniek en verbijste-
ring. Het zijn regelmatig voorkomende beelden op de
televisie en in de kranten.

Minder zichtbaar zijn de psychosociale gevolgen, de
combinatie van psychische en sociale problemen na ram-
pen. Tot de sociale gevolgen behoren het verlies van
familieleden, van huis en bezittingen, het contact met
buurtgenoten, financiële schade, het verlies van een
bedrijf, de onmogelijkheid om onderwijs te volgen, bij-
voorbeeld als gevolg van concentratiestoornissen. De
psychische gevolgen bestaan uit het verlies van veilig-
heid en controle over het dagelijkse bestaan, de emotio-
nele gevolgen zoals verdriet en woede over het gebeur-
de en de symptomen van psychische stoornissen die
door de ramp kunnen worden opgeroepen. De bekend-
ste stoornissen zijn: acute stressstoornis die wordt ge-
kenmerkt door dissociatieve verschijnselen, posttrauma-
tische stressstoornis (PTSS), depressie en soms toename
van alcohol- en drugsafhankelijkheid.

Deze gevolgen kunnen zich voordoen bij nabestaan-
den en bij direct door de ramp getroffenen, maar ook bij
de indirect getroffenen. Tot deze laatste groep behoren
de ‘ooggetuigen’, die zelf niet direct in levensgevaar
zijn geweest, zoals omstanders en voorbijgangers. Ook
hulpverleners die na een ramp beroepshalve worden
ingeschakeld, zoals reddingswerkers, politie, brandweer,
militairen, vrijwilligers en medisch personeel, behoren
tot de indirect getroffenen. Dit betekent dat de groep
direct en indirect getroffenen na een ramp erg groot kan
zijn.

In New York is nu onderzoek opgezet naar de ge-
zondheidsgevolgen van de aanslag op het World Trade
Center bij 100.000 tot 200.000 personen. Er wordt daar-
bij ook nog een buitenste kring van getroffenen onder-
scheiden. Hiertoe behoren naasten, familieleden en an-
deren zoals leerkrachten, geestelijken en winkeliers die
intensief met de verhalen van de getroffenen geconfron-
teerd worden en degenen die dagelijks de plek van een
ramp passeren. Ook autoriteiten behoren tot deze bui-
tenste kring. Van hen wordt verwacht dat zij de ge-
meenschap weer leiden in de richting van herstel. Men
spreekt daarom ook wel over een ‘getroffen gemeen-

samenvatting
– Bij de opzet en de uitvoering van de psychosociale zorg voor
de getroffenen van de vuurwerkramp in Enschede (2000) is
lering getrokken uit de Bijlmer-vliegramp (1992). Daar bleek
dat vele jaren na de ramp zich nog psychische en lichamelijke
gezondheidsklachten kunnen voordoen.
– De belangrijkste tekortkomingen bij de nazorg van de
Bijlmer-ramp waren het ontbreken van de monitoring van de
gezondheidsklachten over langere tijd en een daarmee ver-
bonden coördinatie van de hulpverlening.
– In Enschede is een informatie- en adviescentrum (IAC) voor
een periode van 3-5 jaar opgericht, dat verantwoordelijk is voor
het verminderen van de gevolgen van de ramp. Het IAC dient
op de hoogte te blijven van het wel en wee van de getroffenen,
hen van gewenste informatie te voorzien en waar nodig hulp-
verlening voor hen te regelen. In totaal hebben 13.000 ge-
troffenen gebruikgemaakt van de diensten van het IAC.
– Daarnaast is een bewonersvereniging in het leven geroepen
om de getroffenen een duidelijke spreekbuis te geven bij het
herstel van hun situatie.
– Een gespecialiseerd GGZ-team is opgericht om met de ramp
samenhangende stoornissen zoveel mogelijk evidence-based te
kunnen behandelen; circa 1300 mensen hebben zich inmiddels
laten behandelen.
– Het longitudinale onderzoek ‘Gezondheidsmonitoring ge-
troffenen vuurwerkramp Enschede’ is opgezet om de gevolgen
van de ramp in kaart te brengen en aanbevelingen te kunnen
doen aan hulpverleningsinstellingen. Dit zal ook inzicht moe-
ten geven in hoeverre deze aanpak als geheel de langetermijn-
gevolgen heeft kunnen beperken.



schap’ die moet proberen de gevolgen van de ramp te
beperken en een veilig bestaan te hervinden.

ervaringen met de psychosociale zorg na de
bijlmer-vliegramp

De Bijlmer-vliegramp in 1992 vormde voor zowel de
landelijke als de lokale overheid en de hulpverleningsor-
ganisaties in Amsterdam een nieuwe ervaring.7 De ge-
meente Amsterdam heeft samen met lokale organisaties
een nazorgplan opgezet en uitgevoerd.8 Getroffenen
werden in een sporthal opgevangen. Van daaruit werd
hulp geboden voor tijdelijk onderdak en geld. Psy-
chosociale zorg werd geboden door vrijwilligersorgani-
saties, het maatschappelijk werk, huisartsen, geestelij-
ken en door de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). De
GGZ zorgde in het bijzonder voor de acute opvang,
voorlichting, consultatie en bijscholing over onder meer
PTSS, een specifieke psychiatrische stoornis die kan
ontstaan na ingrijpende, bedreigende ervaringen. Ken-
merkend voor PTSS zijn herbelevings-, vermijdings- en
verhoogde activatieverschijnselen. In de eerste maan-
den na de ramp maakten honderden getroffenen ge-
bruik van kortdurende individuele opvang en groepsop-
vang. Later werden honderden getroffenen behandeld
voor PTSS. Politieagenten en brandweerlieden werden
binnen de eigen organisatie opgevangen door middel
van ‘debriefing’. Dit is een vorm van acute opvang die
vaak wordt toegepast bij reddingswerkers binnen enke-
le dagen na een ramp. In groepsbijeenkomsten besteedt
men aandacht aan de nare ervaringen, angsten en emo-
ties en wordt voorlichting gegeven over mogelijke post-
traumatische klachten.

Anderhalf jaar na de ramp bleek er grote tevreden-
heid over de nazorg te zijn, hoewel 24% van de ge-
troffenen nog last had van PTSS.9 In de daaropvolgende
jaren ontstond echter geleidelijk een beeld van een te-
kortschietende hulpverlening. Dit beeld werd sterk
beïnvloed door berichten over lichamelijke klachten bij
reddingswerkers en bij KLM-medewerkers die werk-
zaam geweest waren in de hal waar de resten van het
toestel waren opgeslagen. De klachten werden door be-
trokkenen toegeschreven aan de onbekend gebleven la-
ding van het vliegtuig en aan het verarmde uranium in
de staart van het toestel. Op verzoek van het ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) werd
daarom in 1997 door het AMC een telefonische enquê-
te uitgevoerd waaruit bleek dat honderden mensen nog
last hadden van PTSS en van een combinatie van licha-
melijke klachten.10 Hierop besloot het parlement in 1998
tot het uitvoeren van een parlementaire enquête, onder
meer om na te gaan of de gezondheidsklachten het
gevolg van de ramp waren. Het rapport van de enquê-
tecommissie leidde tot het instellen van een hulpfonds
voor de getroffenen en tot het alsnog doen van onder-
zoek naar de mogelijke gezondheidsgevolgen van de
ramp. Dit ‘Medisch onderzoek vliegramp Bijlmermeer’
werd uitgevoerd bij 4806 bewoners en 2499 hulpverle-
ners. Omdat het niet lukte een passende controlegroep
voor de bewoners samen te stellen kon alleen bij de ge-
troffen hulpverleners worden vastgesteld dat zowel psy-

chische als lichamelijke gevolgen statistisch significant
meer voorkwamen vele jaren na de ramp. Er was geen
aantoonbaar verband met vastgestelde afwijkingen in
bloed en urine. Verder werd een advies- en behandel-
centrum GGZ voor de bewoners en getroffenen opge-
richt. Hier zijn nog circa 200 getroffenen behandeld.

De belangrijkste les die van de Bijlmer-vliegramp
geleerd is, is het besef dat een ramp nog vele jaren li-
chamelijke en psychische gezondheidsschade tot gevolg
heeft. Herstel van controle na een ramp blijkt voor de
gezondheidsgevolgen een zaak van lange adem te zijn.
De landelijke overheid heeft steeds afwachtend ge-
reageerd op de berichten over gezondheidsgevolgen en
was daardoor steeds te laat met het nemen van maat-
regelen. Het ontbreken van een monitoring van de ge-
zondheidstoestand van de getroffenen over meerdere ja-
ren is hier debet aan. Er bestond wel een team van de
GG&GD dat contact hield met de getroffenen om te
zien of zij hulp nodig hadden en die kregen. Maar er wer-
den niet systematisch gegevens verzameld. Gebleken is
dat daardoor de hulpvraag van getroffenen op de lange
termijn is onderschat. Er bestond geen bekendheid met
het beeld van de onverklaarde lichamelijke klachten en
de nazorg was daar te lang niet op ingericht.11 Ook ont-
brak er een langetermijncoördinatie van de hulpverle-
ning die mogelijk beter had kunnen inspelen op de
complexe psychosociale problemen van rampgevolgen,
migratieproblemen, illegaliteit en een voorgeschiedenis
van uitgebreide psychosociale problemen.

Inmiddels is ook meer bekend over de effectiviteit
van verschillende methoden. Zo is gebleken dat de-
briefing het ontstaan van PTSS niet kan voorkómen en
dat sommige deelnemers zelfs meer klachten kunnen
krijgen.12 13 Voor de behandeling van PTSS zijn nu evi-
dence-based protocollen beschikbaar.14

de psychosociale zorg op lange termijn na
de vuurwerkramp in enschede

Controleherstel. In Enschede is de landelijke overheid
van meet af aan actief geweest bij de opzet van de psy-
chosociale zorg, in de hoop hiermee de lessen van de
Bijlmer-vliegramp in praktijk te kunnen brengen. Het
kernwoord is geworden, controleherstel. Het ministerie
van VWS heeft samen met de gemeente Enschede, de
GGD Twente, slachtofferhulp Twente, het maatschap-
pelijk werk, de huisartsen en de lokale GGZ-organisatie
Mediant al in de eerste week na de ramp een plan voor
de psychosociale zorg over langere termijn opgezet.

Het nazorgplan. Uiteraard heeft het nazorgplan in
Enschede bestaan uit de gebruikelijke activiteiten ge-
richt op de korte termijn, zoals acute opvang van de ge-
troffenen in het opvangcentrum door vrijwilligers, gees-
telijken en maatschappelijk werkenden en de hulp van
huisartsen. GGZ-hulpverleners waren beschikbaar voor
de complexere situaties, zoals dissociatieve reacties,
suïcidaliteit en complexe rouwreacties. Ook ontwikkelde
de GGZ direct activiteiten die gericht waren op consul-
tatie, voorlichting over de rampgevolgen en advies aan
allerlei groeperingen: eerstelijnshulpverleners, vrijwilli-
gers, geestelijken, leerkrachten, autoriteiten en leiding-
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gevenden van de reddingswerkers. Gezien de kennis
over mogelijke schadelijke gevolgen is terughoudend-
heid betracht bij de debriefing van politie en brandweer.
Vooral emoties werden niet extra gestimuleerd. De lan-
getermijnaanpak in Enschede was er expliciet op gericht
het effect van de desillusie op het herstelvermogen van
de getroffenen te minimaliseren. Deze bestond uit: (a)
het oprichten van een informatie- en adviescentrum
(IAC), (b) het bevorderen van een platform voor de
getroffenen, (c) het oprichten van een gespecialiseerd
GGZ-team voor de behandeling van met de ramp
samenhangende stoornissen en (d) het verrichten van
gezondheidsonderzoek om de gezondheidsgevolgen te
monitoren. Op deze nieuwe elementen wordt hieronder
ingegaan.

Het informatie- en adviescentrum. Binnen een week
na de ramp werd het IAC Enschede opgericht als de
instantie die verantwoordelijk was voor het wel en wee
van de getroffenen. Van belang is dat een IAC de enige
organisatie is, die dankzij een ramp ontstaat en die te-
vens verantwoordelijk is voor het herstel van de ge-
troffenen. Een IAC dient daarom steeds op de hoogte te
zijn van hoe het met de getroffenen gesteld is, om op ba-
sis daarvan de hulpverlening te activeren en bij te sturen.
Het IAC moet dus voortdurend informatie verwerven,
maar ook informatie en advies geven aan de getroffenen
en hulpverleningsinstanties. Een ramp is te vergelijken
met een epidemie, waarbij ook een aanpak nodig is om
veel mensen te bereiken. De getroffenen zijn groot in
aantal, maar zij zitten veelal met dezelfde vragen. Door
het gebruik van de media kan men in korte tijd alle ge-
troffenen goed bereiken. In Noorwegen is ervaring op-
gedaan met een kort functionerend IAC.15 In Enschede
is echter gekozen voor een termijn van 3-5 jaar in de
verwachting dat de extra structuur die het IAC vormt
voor het controleherstel van getroffenen dan voldoende
effect heeft gesorteerd.

De belangrijkste werkzaamheden van het IAC in
Enschede waren: (a) het bereiken en contact onderhou-
den met alle getroffenen (‘outreach’); (b) het verzame-
len van alle vragen van de getroffenen; (c) het zoeken
naar en het geven van de antwoorden op de vragen; (d)
het volgen van de toestand van de getroffenen; (e) het
adviseren welke hulp wanneer gewenst is. Het IAC
leverde zelf geen hulp. Daar waren de hulpverlenings-
instellingen voor aangewezen.

Er waren in totaal 13.000 getroffenen geregistreerd.
Met behulp van een klantvolgsysteem werd bijgehouden
in hoeverre men hulp nodig had en ook ontving, zowel
materieel als immaterieel. Met behulp van een eigen
krant en via regionale kranten, radio, tv en een website
werd intensief publieksinformatie gegeven over vragen
op het gebied van schade, gezondheid, zorg, recht,
rechtshulp, verzekeringen, huisvesting en geld. Getrof-
fenen kregen een medewerker van het IAC toegewezen
die voor hen alle benodigde informatie van de verschil-
lende gemeentediensten en organisaties verzamelde.
Daarmee werd vermeden dat men van het ene naar het
andere loket gestuurd werd. Het IAC signaleerde pro-
blemen van specifieke groepen zoals bejaarden, jonge-

ren en allochtonen. Zij stimuleerde met de vergaarde in-
formatie de verzamelde zorginstellingen in Enschede
om deze groepen op te zoeken en hulp te verlenen. Tot
september 2000 bedroeg het aantal bezoekers van het
IAC maandelijks 5000. Daarna nam het af tot 2600 in ja-
nuari 2001. In 2002 daalde het aantal vragen van ge-
troffenen verder. De beoordeling van het IAC door de
getroffenenmonitor van de gemeente Enschede was
positief. In juni 2003 is het IAC na 3 jaar afgeslankt
en het wordt nu voortgezet door 2 case-managers bij de
gemeente Enschede. In Volendam is na de cafébrand
een vergelijkbaar IAC opgericht. In hoeverre een IAC
op de lange duur van nut is om de gevolgen van een
ramp te beperken, zal uit verder onderzoek moeten blij-
ken.

Platform voor de getroffenen. Getroffenen van een
ramp verkeren ongewenst in een afhankelijke en soms
gehandicapte situatie. In Enschede zijn 1250 mensen
huis en haard kwijt geraakt. Het IAC heeft geholpen om
de getroffenen niet afhankelijk te maken van een veel-
voud aan instanties. De ervaringen met de Bijlmer-
vliegramp en ook de Faro-vliegramp16 hebben duidelijk
gemaakt dat de getroffenen een georganiseerd verband
nodig hebben als spreekbuis. De vorming van een be-
woners-getroffenenvereniging met professionele onder-
steuning is daarom actief gestimuleerd. Deze verster-
king heeft ertoe bijgedragen dat de bewoners naar
overheden en instanties actief hun belangen hebben
behartigd. Deze Belangenvereniging Slachtoffers Vuur-
werkramp Enschede vervult ook een rol in de voorlich-
ting over de materiële, lichamelijke en psychische gevol-
gen en wat daaraan gedaan kan worden. De bewoners-
vereniging is ook actief betrokken geweest bij de scha-
deafhandeling en de plannen voor de herbouw van de
wijk. Verder is ze actief betrokken bij de herdenkingen.

Gespecialiseerd GGZ-team. De GGZ had een veel-
heid aan taken: bijscholing en consultatie voor andere
hulpverleners, preventieactiviteiten in de vorm van
praatgroepen voor volwassenen, ondersteuning van al-
lochtonen, vaak op creativiteit gerichte activiteiten voor
jongeren, ondersteuning van leerkrachten en scholen en
andere vormen van publieksvoorlichting. In 2003 is een
campagne gehouden via ‘Loesje’ om mensen die last
hadden van klachten te motiveren voor behandeling. Al
deze activiteiten zijn steeds opgezet en uitgevoerd in sa-
menwerking met andere zorgverleners zoals het maat-
schappelijk werk, de eerstelijnszorg en de thuiszorg. De
kerntaken van de GGZ bij de nazorg zijn de diagnostiek
en de behandeling van door de ramp teweeggebrachte
psychische stoornissen, in het bijzonder PTSS, depressie
en lichamelijk onverklaarde klachten. De lokale GGZ-
organisatie Mediant heeft daartoe een gespecialiseerd
‘vuurwerkteam’ van circa 30 GGZ-hulpverleners opge-
richt. Deze zijn geschoold in specifieke op PTSS gerich-
te behandelingsvormen voor volwassenen14 en kinde-
ren.17 Door de hulpverleners niet meer dan 2-3 dagen
per week intakes te laten doen, is gepoogd secundaire
traumatisering van de hulpverleners en op den duur
‘eentonigheid’ te vermijden. Inmiddels zijn zo’n 1300
mensen behandeld.
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Gezondheidsonderzoek. Een belangrijke les van de
Bijlmer-vliegramp was het opzetten van de ‘Gezond-
heidsmonitoring getroffenen vuurwerkramp Enschede’
om de gezondheid van de getroffenen te kunnen volgen
en op basis daarvan de hulpverlening te kunnen bijstu-
ren. Er zijn 2 metingen uitgevoerd, respectievelijk 3 we-
ken en 1,5 jaar na de ramp. De 3e meting zal na 2,5 jaar
plaatsvinden. Bij de huisartsen en de bedrijfsartsen
vindt monitoringonderzoek plaats. Deelonderzoeken
zijn gericht op jongeren, allochtonen en het beloop in
samenhang met biologische factoren.

conclusie
Bij de opzet van de psychosociale zorg na de vuurwerk-
ramp in Enschede is lering getrokken uit de ervaringen
opgedaan na de Bijlmer-vliegramp. Gebleken was dat
getroffenen van deze vliegramp nog jaren last hielden
van psychische en lichamelijke gezondheidsklachten,
vaak in combinatie met sociale problemen. De Parle-
mentaire Enquêtecommissie Vliegramp Bijlmermeer
heeft het belang van de psychosociale zorg na rampen be-
nadrukt. Vergelijkbaar met de aanpak bij een epidemie
moet de gezondheidszorg zich ten behoeve van de aan-
pak van de gevolgen van een ramp hergroeperen en aan-
sluiten bij de materiële hulpverlening. Het IAC, het plat-
form voor de getroffenen, het gespecialiseerde GGZ-
team en het gezondheidsonderzoek zijn daarvan de uit-
werking. Om de verworven kennis op het gebied van de
psychosociale zorg na rampen te behouden en te verbe-
teren hebben de ministeries van VWS, Binnenlandse
Zaken en Defensie in mei 2002 een Landelijk Kennis-
centrum Psychosociale Zorg na Rampen opgericht.

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen
gemeld.

abstract
Psychosocial care following the firework disaster in Enschede;
the lessons from the Bijlmer airline disaster
– When the psychosocial-care scheme for victims of the fire-
work explosion in Enschede, the Netherlands (2000) was set
up, lessons learned from the Bijlmer airline disaster (Amster-
dam 1992) were put into practice. The aftermath of this inci-
dent showed that psychological and physical health problems
can still occur many years later.
– The main failure of the aftercare of the Bijlmer disaster lay
in the coordination of aid and the monitoring of health prob-
lems. In Enschede steps were taken to redress these problems.
– An information and advice centre (IAC) was set up to moni-
tor the well-being of the victims, and to provide them with in-
formation and, where necessary, assistance. It is responsible for
limiting the effects of the disaster. A total of 13,000 people have
consulted the IAC.

– A residents’ association was formed. This gave the victims a
common voice during the process of attempting to restore nor-
mality in their lives.
– A specialized mental health-care unit was founded to treat
disaster-related disorders using evidence-based treatments. So
far approximately 1,300 people have consulted this body.
– A longitudinal study has been set up to map the conse-
quences of the disaster and to advise aid organizations. This
will also give information on the extent to which these methods
have been able to limit the long-term consequences.
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Statinen zijn veelvuldig voorgeschreven geneesmidde-
len, die effectief de cholesterolconcentratie in het bloed
verlagen door remming van de endogene cholesterol-
synthese. Hypercholesterolemie is een belangrijke risi-
cofactor voor cardiovasculaire aandoeningen, vooral in
combinatie met andere risicofactoren. Mede vanwege
het lichte bijwerkingenprofiel zijn statinen geschikt voor
toepassing als preventieve middelen voor hart- en vaat-
ziekten. In diverse grote trials werd een aanzienlijke re-
ductie van morbiditeit en mortaliteit door hart- en vaat-
ziekten aangetoond bij gebruik van statinen.1-4 Het be-
trof hier vooral groepen patiënten met symptomatisch
atherosclerotisch lijden. De toepassing van statinen bij
de secundaire preventie van hart- en vaatziekten, dat wil
zeggen na een eerdere cardiovasculaire gebeurtenis, is
hiermee een hoeksteen van de behandeling van patiën-
ten met symptomatisch vaatlijden geworden.

Op basis van subanalysen van de uitkomsten van deze
trials werd het vermoeden geuit dat de reductie van car-
diovasculaire gebeurtenissen niet alleen toe te schrijven
was aan het effect op lipiden, maar ook aan lipide-
onafhankelijke, zogenaamde pleiotrope eigenschappen.
Gepostuleerd werd dat statinen gunstige pleiotrope wer-
kingsmechanismen bezaten met directe effecten op de
vaatwand.2 5 6 De laatste jaren hebben verschillende stu-
dies inderdaad een scala van dergelijke eigenschappen
aangetoond. Of deze effecten ook klinische relevantie
hebben, staat echter niet vast. De gunstige effecten
betreffen de vroege pathogenetische componenten van
atherosclerose, zoals endotheeldisfunctie en inflamma-
tie, effecten die waarschijnlijk niet zichtbaar werden in
de grote klinische trials, waarin men een relatief korte
periode en meestal een laat stadium van atherosclerose
bestudeert.

Van de effecten die statinen op de diverse compo-
nenten van de atherogenese hebben, werd eerder door
Visseren et al. in dit tijdschrift een algemeen overzicht
gegeven.7 In dit artikel bespreken wij specifiek de rol
van de volledig lipideonafhankelijke, pleiotrope effec-
ten van statinen in de vroege stadia van atherogenese,
die voor preventie van atherosclerotische complicaties
op de lange termijn relevant zijn.

statinen en atherosclerose
Beïnvloeden statinen inderdaad de vroege stadia van
atherosclerose op pleiotrope wijze? Statinen beperken

de endogene cholesterolsynthese door het enzym hydro-
xymethylglutarylcoënzym-A(HMG-CoA)-reductase te
remmen, dat HMG-CoA omzet in mevalonaat. Dit leidt,
behalve tot verlaging van de cholesterolconcentratie in
het bloed, ook tot een verandering van de cellulaire con-
centraties van diverse tussenproducten. Mevalonaat en
de intermediaire producten farnesylpyrofosfaat (FPP)
en geranylgeranylpyrofosfaat (GGPP) hebben een re-
gulerende invloed op enkele belangrijke regelsystemen
in de cel via het proteïnekinase genaamd Akt en via
kleine G-proteïnen, zoals Ras, Rho en Rab (figuur 1).
Waarschijnlijk zijn vrijwel alle als ‘pleiotroop’ aange-
duide effecten hieraan toe te schrijven, omdat de
beschreven effecten in vitro doorgaans door toevoeging
van mevalonaat, FPP of GGPP opgeheven kunnen wor-
den. De ‘pleiotrope’ effecten zijn dus niet onafhankelijk
van het cholesterolmetabolisme. Wij hanteren in dit
artikel de term ‘pleiotroop’ voor effecten die wel on-
afhankelijk zijn van concentraties van cholesterol en
andere lipideproducten in het bloed.

Het is niet eenvoudig in vivo te beoordelen of werke-
lijk sprake is van pleiotrope, lipideonafhankelijke effec-
ten. Wanneer een statine aan een proefdier of een mens
wordt toegediend, zullen bij bestudering van de diverse
cellulaire functies die van belang zijn bij atherosclerose
steeds lipideafhankelijke en lipideonafhankelijke effec-
ten door elkaar spelen. Statinen moduleren namelijk
ook de directe werking van lipideproducten op de vaat-
wand. Zo wordt de expressie van de receptor voor
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samenvatting
– Statinen reduceren veilig en effectief de morbiditeit en mor-
taliteit door hart- en vaatziekten. In de thans verrichte trials,
die vooral met hoogrisicopatiënten uitgevoerd werden, is de
geobserveerde risicoreductie waarschijnlijk volledig toe te
schrijven aan cholesterolreductie.
– Statinen beïnvloeden echter ook op lipideonafhankelijke
wijze de vorming van atherosclerose.
– Hierbij zijn er gunstige effecten aangetoond op de vroege
pathogenetische componenten van atherosclerose, zoals endo-
theeldisfunctie en inflammatie.
– Deze effecten zijn waarschijnlijk niet zichtbaar in de grote kli-
nische trials, waarin men een relatief korte periode en meestal
een laat stadium van atherosclerose bestudeert.
– Deze cholesterolonafhankelijke effecten zijn echter wel
zichtbaar op intermediaire factoren van het atherosclerose-
proces, zoals endotheelfunctie.
– In de klinische praktijk, waar niet alleen kortetermijneffec-
ten bij patiënten met manifest vaatlijden worden nagestreefd,
maar juist ook getracht wordt langetermijncomplicaties van
atherosclerose bij risicopatiënten te voorkomen, zouden deze
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reductie.
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geoxideerd LDL op endotheelcellen door statinen ge-
remd.8 Om te bestuderen of sprake is van pleiotrope,
lipideonafhankelijke effecten, moeten wij ons richten op
in-vitro-experimenten, waarin de werking van statinen
bij totale afwezigheid van lipideproducten onderzocht
kan worden. Nadeel van in-vitrostudies is daarbij dat er
onzekerheden zijn in de extrapolatie van de gedane be-
vindingen naar de patiëntsituatie, onder andere omdat
de gebruikte doses in deze studies vaak relatief hoog zijn.

Van endotheeldisfunctie tot atherosclerose. Voor risi-
copatiënten die (nog) geen manifest vaatlijden hebben,
zijn vooral de vroege componenten van atherosclerose-
vorming relevant. Het huidige concept van atherosclero-
se stoelt op de gedachte dat het endotheel een sleutelrol
speelt in de initiële pathogenese.9 Diverse risicofactoren,
zoals veroudering, hypertensie, diabetes, dislipidemie en
roken, veroorzaken een disfunctie van het endotheel.
Deze endotheeldisfunctie omvat (a) een stoornis van de
anti-inflammatoire processen, die leidt tot monocytacti-
vatie; (b) een verhoogde vasculaire permeabiliteit en dus
vergemakkelijkte infiltratie door ontstekingscellen en
lipoproteïnen; en (c) een verminderde beschikbaarheid
van vasodilatoire stoffen en hierdoor een verminderde
bloedstroom en facilitatie van adhesie en migratie van
monocyten.10 Infiltrerende monocyten vormen zich tot
schuimcellen en creëren hiermee een ‘fatty streak’ in de
vaatwand. Verdere progressie tot een atherosclerotische
plaque vindt plaats door trombocytenaggregatie, gladde-
spiercel- en fibroblastproliferatie, en inflammatie.

Statinen en C-reactieve proteïne. Statinen hebben
een sterke invloed op enkele belangrijke risicofactoren.
Behalve de dyslipidemie wordt ook de concentratie C-
reactieve proteïne (CRP) verminderd, die een onafhan-
kelijke risicofactor is voor atherosclerose en zeker in
combinatie met het LDL-HDL-profiel een sterke indi-
cator is voor het cardiovasculair risico.11 Hoewel dikwijls
gesteld wordt dat de CRP-reductie cholesterolonafhan-
kelijk is, hebben wij hier geen bewijs voor kunnen
vinden in een in-vitrosysteem. Wel is aangetoond dat de
toevoeging van een statine de inflammatoire respons
van gekweekte monocyten op CRP beperkt.12

Statinen en NO. Er is overtuigend bewijs dat statinen
een lipideonafhankelijke werking hebben op het endo-
theel. Stikstofoxide (NO) is een cruciale factor in de
endotheelfunctie, met onder andere vasodilatoire en
anti-oxidatieve eigenschappen. Zowel de expressie als de
activiteit van het enzym endotheliaal NO-synthase
(eNOS), dat NO maakt in de endotheelcel, wordt bij toe-
voeging van statinen aan gekweekte endotheelcellen
verhoogd.13 14 Daarnaast wordt de expressie van endo-
theline-1, de vasoconstrictieve en mitogene tegenhanger
van NO, geremd.13 Een andere belangrijke pathogeneti-
sche component in endotheeldisfunctie is een verhoogde
productie van radicalen. De angiotensine-II-gemedieer-
de afgifte van radicalen wordt verminderd door remming
van de expressie van de angiotensine-1-receptor.15

Anti-oxidatieve effecten van statinen. Bovendien heb-
ben statinen intrinsieke, en dus werkelijk pleiotrope,

figuur 1. Schematische weergave van de invloed van statinen op het cholesterolmetabolisme en daaraan gerelateerde signaal-
transductiepaden. De grootte van de pijlen en van het korps van de tekst geeft de omvang van het betreffende metabole pad weer;
de mintekens duiden op negatieve beïnvloeding. Behandeling met een statine leidt tot een verlaging van de productie van de
intermediaire producten van de cholesterolsynthese. Deze hebben via 3 typen eiwitmodificatie een inhiberende invloed op de
activering van kinasecascaden in de cel. Statinen beperken deze inhibitie, met als gevolg betere endotheelfunctie (HMG-CoA =
hydroxymethylglutarylcoënzym-A; eNOS = endotheliaal NO-synthase).
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anti-oxidatieve effecten.16 De gezamenlijke effecten op
de endotheelfunctie hebben gevolgen voor het gehele
verloop van de pathogenese van atherosclerose (figuur 2).

Anti-inflammatoire effecten van statinen. Ook de in-
flammatoire respons blijken statinen op lipideonafhan-
kelijke wijze te kunnen beïnvloeden. Belangrijke che-
mokinen voor de chemoattractie van ontstekingscellen,
zoals interleukine(IL)-6, IL-8, interferon-γ-induceer-
bare proteïne 10 (IP-10), tumornecrosisfactor α en mono-
cytchemoattractieve proteïne 1 (MCP-1), worden onder
invloed van statinen in verminderde mate geprodu-
ceerd.17 18 Nucleaire-factor-κ-B (NF-κB), een cruciaal
eiwit in inflammatoire signaaltransductiepaden in de
endotheelcel, wordt eveneens geremd.17 Daarnaast wor-
den er minder adhesiemoleculen tot expressie gebracht,
die voor ontstekingscellen van belang zijn voor hechting
aan de vaatwand.19 Statinen verminderen dan ook door
deze effecten de hechting van mononucleaire cellen aan
endotheelcellen.19

risicoreductie met statinen
In de afgelopen jaren zijn de gegevens van een groot
aantal trials met statinen beschikbaar gekomen. In een
recente meta-analyse werden 231 trials met statinen ge-
analyseerd. Hierbij werd met de verschillende statinen
in diverse doseringen een gemiddelde daling van LDL-
cholesterol van 1,8 mmol/l gevonden. Dit leidde in deze
trials tot meer dan 30% risicoreductie van mortaliteit en
morbiditeit door ischemische hartziekten, afhankelijk
van het aantal jaren behandeling. Extrapolatie naar
langduriger behandeling gaf een geschatte risicoreductie
van boven de 60% voor mensen ouder dan 60 jaar.20

Risicoreductie treedt daarbij niet alleen op bij patiënten
met een verhoogde cholesterolwaarde. Subanalysen van
grote trials en enkele specifieke trials hebben bij mensen
met een ‘normale’ cholesterolwaarde een risicoreductie
door cholesterolverlaging met statinen aangetoond.21

De recent gepubliceerde resultaten van twee trials tonen
inderdaad aan dat intensieve statinebehandeling, waar-
bij LDL-waarden bereikt worden die ruim onder de hui-
dige streefwaarden liggen, een sterkere reductie van pla-
queprogressie en mortaliteit geeft dan standaardbehan-
deling.22 23

Beperkte absoluterisicoreductie bij laag uitgangsrisico.
Deze observaties hebben de speculaties over pleiotrope
effecten van statinen versterkt. Bijna al deze trials wer-
den echter uitgevoerd bij hoogrisicopatiënten, zoals
patiënten die een recent myocardinfarct doorgemaakt
hadden of aan angina pectoris leden en bij wie dikwijls
meerdere risicofactoren voor hart- en vaatziekten aan-
wezig waren. Bij de interpretatie hiervan is het belang-
rijk te overwegen dat de risicoreductie met statinen pro-
portioneel optreedt, dat wil zeggen dat een gelijke abso-
lute cholesteroldaling resulteert in een gelijke percen-
tuele risicoreductie, ongeacht de uitgangswaarde. Zon-
der het cholesterol te bepalen kan bij elke patiënt in de
spreekkamer door het geven van een statine een risico-
reductie voor hart- en vaatziekten van circa 30% bereikt
worden. Bij de persoon met een laag uitgangsrisico is de
absoluterisicoreductie echter beperkt, maar bij iemand
met een hoog uitgangsrisico zal eenzelfde cholesterol-
verlaging een substantiële reductie van het absolute risi-
co op hart- en vaatziekten bewerkstelligen. Volgens de
huidige inzichten is de risicoreductie die in de grote trials
met voornamelijk hoogrisicopatiënten werd gevonden,
ook in het ‘normale’ cholesterolgebied, derhalve goed te
verklaren met de cholesteroldaling die bij deze patiën-
ten optrad.20 De bijdrage van pleiotrope effecten van de
statinen lijkt in deze studies beperkt.

Een andere trial is interessant, omdat hierin indivi-
duen met een relatief laag risico op hart- en vaatziekten
werden geïncludeerd.24 Het betrof personen zonder kli-
nisch evident vaatlijden met een gemiddelde waarde van
totaalcholesterol en van LDL-cholesterol, maar met on-
gunstig lage HDL-spiegels van � 1,16 mmol/l voor man-
nen en � 1,22 mmol/l voor vrouwen. Ook in deze trial
werd een aanzienlijke risicoreductie door statinegebruik
voor klinisch manifeste hart- en vaatziekten aange-
toond: 37% over een periode van gemiddeld 5,2 jaar.24

Bij de analyse werd echter geconcludeerd dat het van-
wege de beperkte absolute gezondheidswinst niet kos-
teneffectief zou zijn om mensen met een dergelijk risi-
coprofiel te behandelen.25

Vormen pleiotrope effecten van statinen bij patiënten
met een verhoogd risico, maar nog geen manifest vaat-
lijden een extra argument voor behandeling met een sta-

figuur 2. Overzicht van pleiotrope vaatwandeffecten van statinen. De gestimuleerde kinasecascaden, weergegeven in figuur 1,
leiden tot diverse cellulaire veranderingen, die bijdragen aan een verbetering van de endotheelfunctie. Dit geeft een verscheiden-
heid aan gunstige secundaire vaatwandeffecten (eNOS = endotheliaal NO-synthase; ET-1 = endotheline-1; ox-LDL = geoxideerd
LDL).
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tine? Bij deze patiënten mag uitgegaan worden van een
vroeger stadium van atherosclerose. Zoals wij hebben
beschreven, zijn er op basis van in-vitro-experimenten
duidelijke aanwijzingen dat statinen via pleiotrope ef-
fecten op de vaatwand een invloed hebben op juist deze
vroege stadia in de atherogenese. Voordat dergelijke ef-
fecten in klinische trials volledig tot uiting komen, zul-
len waarschijnlijk langdurige studies nodig zijn van 10 of
20 jaar. Dergelijke gegevens zijn thans nog niet voor-
handen en het lijkt om praktische redenen onwaar-
schijnlijk dat dergelijke trials uitgevoerd zullen gaan
worden. Bovenstaande vraag kan dus nog niet met
zekerheid worden beantwoord.

Een alternatief in klinisch onderzoek is om naar inter-
mediaire onderzoeksuitkomsten te kijken. Endotheel-
functie en de inflammatoire status liggen aan de basis
van de vorming van atherosclerose en voorspellen het
optreden van atherosclerose op langere termijn zo-
wel bij patiënten als bij ogenschijnlijk gezonde indivi-
duen.11 26 27 Statinen kunnen bij jonge gezonde vrijwilli-
gers binnen 24-48 h de endotheelfunctie verbeteren en
de concentratie van zogenaamd ‘high sensitivity’-CRP
verlagen.28 Dit lijkt vooral vanuit pleiotrope werkingen
van statinen verklaard te kunnen worden, omdat de
cholesteroldaling pas na deze periode intreedt.28

beschouwing
Statinen, die in Nederland in 1989 geïntroduceerd wer-
den, hebben inmiddels een plaats verworven als een
van de meest voorgeschreven groepen geneesmiddelen.
Aanvankelijk was behandeling voorbehouden aan pa-
tiënten met zeer hoge cholesterolwaarden en multipele
risicofactoren. De indicatiestelling heeft zich geleidelijk
uitgebreid en de veelbelovende resultaten uit diverse
trials leidden tot speculatie over het nut van behandeling
van zelfs patiënten met een cholesterolwaarde in het
normale gebied. Bijzondere aandacht is daarbij uitge-
gaan naar vermeende pleiotrope effecten van statinen
op de vaatwand. Zowel binnen als buiten het normale
referentiegebied voor cholesterol treedt bij statinebe-
handeling lipideverlaging op. Een ‘normale’ cholesterol-
waarde is dus geen ‘ideale’ cholesterolwaarde. Dit kan
volgens de huidige inzichten de gunstige effecten op mor-
biditeit en mortaliteit door hart- en vaatziekten in de
grote trials met hoogrisicopatiënten verklaren, zonder dat
naar een aanvullende verklaring gezocht moet worden in
de vorm van bijvoorbeeld pleiotrope effecten. In-vitro-
studies tonen wel pleiotrope effecten aan, die met
name op de vroege stadia van atherosclerose ingrijpen.
De klinische effecten hiervan zullen waarschijnlijk pas
op de langere termijn volledig zichtbaar worden. Op kor-
te termijn blijkt wel dat statinen, waarschijnlijk op pleio-
trope wijze, een krachtig effect hebben op intermediaire
factoren van atherosclerotische ziekte, zoals endotheel-
disfunctie en inflammatoire status, ook bij personen
zonder evidente atherosclerose. Vooral voor patiënten
met een verhoogd langetermijnrisico op hart- en vaat-
ziekten, maar nog vroege stadia van atherosclerosevor-
ming, zouden de pleiotrope effecten van statinen daar-
mee klinisch relevant kunnen zijn.

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen
gemeld.

abstract
Pleiotropic effects of statins
– Statins safely and effectively reduce the morbidity and mor-
tality due to cardiovascular disease. In the trials conducted so
far, which have been carried out predominantly on high-risk
patients, the observed risk reduction is probably completely
attributable to the reduction of the cholesterol level.
– However, statins also influence the atherosclerotic disease
process in a lipid-independent way. 
– This includes beneficial effects on the early pathogenetic
components of atherosclerosis, such as endothelial dysfunction
and inflammation.
– These effects are probably not visible in the large clinical
trials that usually follow up cohorts of patients with late stages
of atherosclerosis during a relatively short period of time.
– These cholesterol-independent effects do affect intermediate
factors in the atherosclerotic process, such as endothelial dys-
function.
– In clinical practice, where not only short-term effects in
patients with manifest vascular disease but also the prevention
of the long-term complications of atherosclerosis in high-risk
patients is an important goal, these so-called pleiotropic effects
may contribute to risk reduction.
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Aanvaard op 7 mei 2004

In december 2003 heeft het NHG de standaard ‘Atrium-
fibrilleren’ gepubliceerd. Bij een eerste concept in 1995,
dat aanvankelijk over ritmestoornissen ging en daarna
werd ingeperkt tot atriumfibrilleren, bleek er zoveel dis-
cussie en controverse te bestaan over een aantal aspec-
ten van de diagnostiek en de behandeling, dat besloten
werd publicatie uit te stellen. Dankzij de gegevens uit
onderzoeken van de laatste jaren heeft de huisarts nu
met deze standaard een actuele richtlijn in handen
voor diagnostiek van en beleid bij patiënten met atrium-
fibrilleren. In dit artikel bespreken wij enkele hoofd-
punten van de standaard. Het samenvattingkaartje geeft
de richtlijnen beknopt weer (figuur 1 en 2). Voor de vol-
ledige tekst met de wetenschappelijke verantwoording
verwijzen wij naar de publicatie in Huisarts en Weten-
schap.1

Voor de praktijk

Samenvatting van de standaard ‘Atriumfibrilleren’ van het Nederlands
Huisartsen Genootschap

j.van lieshout, b.s.p.boode en w.j.j.assendelft
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Zie ook de artikelen op bl. 1423 en 1425.

samenvatting
– De NHG-standaard ‘Atriumfibrilleren’ geeft de huisarts
richtlijnen voor de diagnostiek van en het beleid bij patiënten
met atriumfibrilleren.
– Door tijdens elke bloeddrukmeting te letten op het hartritme
kan atriumfibrilleren worden gesignaleerd. De diagnose
‘atriumfibrilleren’ moet worden gesteld op basis van een
ECG.
– Atriumfibrilleren moet niet als een geïsoleerde aandoening
beschouwd worden: bij de beoordeling moet eventuele comor-
biditeit betrokken worden (herseninfarct of ‘transient ischae-
mic attack’ (TIA), hypertensie, diabetes mellitus, hartfalen,
coronairlijden, hyperthyreoïdie). Vooral de beoordeling of
tevens hartfalen aanwezig is, verdient extra aandacht.
– Preventie van trombo-embolische complicaties is een be-
langrijk behandeldoel.
– Cardioversie wordt in het algemeen niet aanbevolen. Klach-
ten kunnen een indicatie vormen om herstel van het sinusritme
na te streven. Dit vormt een van de verwijsindicaties voor be-
handeling.
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figuur 1. Samenvatting van de standaard ‘Atriumfibrilleren’ van het Nederlands Huisartsen Genootschap (het vervolg staat in
figuur 2).
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figuur 2.Vervolg van de samenvatting van de standaard ‘Atriumfibrilleren’ van het Nederlands Huisartsen Genootschap (zie
ook figuur 1).
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epidemiologie
Atriumfibrilleren is na extrasystolie de meest voorko-
mende hartritmestoornis. De prevalentie in de totale
populatie is laag (0,4%), maar stijgt met de leeftijd tot
10% bij mensen ouder dan 80 jaar.2 Ruim de helft van
de patiënten met atriumfibrilleren is ouder dan 75 jaar.
Van deze patiënten is een kwart tot eenderde niet als
zodanig bekend.

belang van diagnostiek
Het is om twee redenen belangrijk atriumfibrilleren te
onderkennen. Ten eerste kunnen patiënten met klach-
ten vaak adequaat behandeld worden. Daarnaast heb-
ben patiënten met paroxismaal of chronisch atrium-
fibrilleren een verhoogd risico op trombo-embolische
complicaties, vooral een herseninfarct. Dit risico is bij
atriumfibrilleren gemiddeld ongeveer 5 maal zo hoog als
bij personen zonder atriumfibrilleren.3 De kans op trom-
bo-embolische complicaties wordt in belangrijke mate
bepaald door de aanwezigheid van bijkomende risico-
factoren. Patiënten met atriumfibrilleren die reuma-
tische klepafwijkingen hebben of een eerder door-
gemaakt herseninfarct of ‘transient ischaemic attack’
(TIA), hebben het grootste risico. In mindere mate ver-
groten een hogere leeftijd en hypertensie de kans op een
herseninfarct bij atriumfibrilleren, evenals diabetes mel-
litus, hartfalen en coronaire hartziekte. De kans op een
herseninfarct loopt op van 1% per jaar bij patiënten jon-
ger dan 65 jaar zonder risicofactoren, tot 8% bij patiën-
ten ouder dan 75 jaar met één of meer risicofactoren.4

Atriumfibrilleren wordt dus niet als een geïsoleerde aan-
doening gezien.

Wanneer de patiënt behalve atriumfibrilleren ook
hartfalen heeft, leidt dit tot een ander beleid. De diag-
nostiek van hartfalen wordt bemoeilijkt doordat het
klachtenpatroon van atriumfibrilleren en hartfalen voor
een deel overeenkomt.

Toepassing van de NHG-standaard ‘Atriumfibrille-
ren’ kan tot een aantal wetenschappelijk onderbouwde
verbeteringen binnen de praktijk van de huisarts leiden.
Een van deze verbeteringen betreft het opsporen van
patiënten (‘case-finding’). De huisarts moet alerter zijn
op het bestaan van atriumfibrilleren. In de standaard
wordt het advies gegeven om bij iedere bloeddrukme-
ting op het ritme te letten. Hiertoe moeten ook praktijk-
assistenten en -ondersteuners geïnstrueerd worden. Zo
kan een aantal van de patiënten met atriumfibrilleren
dat niet als zodanig bij de huisarts bekend is, eenvoudig
worden opgespoord.

Bij lichamelijk onderzoek gelden een onregelmatige
pols en soms polsdeficit niet als bewijs voor atrium-
fibrilleren. Omdat de diagnosen ‘paroxismaal atrium-
fibrilleren’ en ‘chronisch atriumfibrilleren’ consequenties
hebben, zoals een levenslange antitrombotische behan-
deling, is het belangrijk deze te stellen met een ECG.

preventie van trombo-embolische
complicaties

Preventie van trombo-embolische complicaties, vooral
herseninfarcten, is een belangrijk doel van de behande-

ling van een patiënt met atriumfibrilleren. Hier is ver-
betering te boeken in de kwaliteit van de zorg. Niet alle
patiënten die in aanmerking komen voor antitromboti-
sche behandeling krijgen deze behandeling en niet altijd
krijgen zij het middel waarbij de mogelijke winst het bes-
te opweegt tegen mogelijke bijwerkingen. De huisarts
beoordeelt hiertoe het totaal van de comorbiditeit en
maakt op grond hiervan een risicostratificatie. De groot-
te van het risico op een herseninfarct bepaalt of de pa-
tiënt behandeld moet worden met acetylsalicylzuur of
cumarinederivaten.

In de literatuur worden verschillende adviezen voor
antitrombotische therapie gegeven. Deze lopen uiteen
van een gedifferentieerde aanpak met weging van een
groot aantal verschillende factoren tot het advies anti-
stolling te geven aan iedereen met een risicofactor of een
leeftijd boven de 65 jaar. Er is een aantal onderzoeken
verricht waarin het effect van acetylsalicylzuur en cuma-
rinederivaten direct met elkaar vergeleken is. De laatste
zijn effectiever in het voorkómen van een herseninfarct,
maar hebben meer risico op bijwerkingen dan acetyl-
salicylzuur.5

In een meta-analyse van de individuele patiëntendata
van deze onderzoeken werd een laagrisicogroep geïden-
tificeerd die bij behandeling met acetylsalicylzuur een ri-
sico op een herseninfarct heeft dat gelijk is aan dat voor
een voor geslacht en leeftijd gecorrigeerde groep zonder
atriumfibrilleren.6 Deze laagrisicogroep wordt geken-
merkt door afwezigheid van comorbiditeit als een eerder
TIA of herseninfarct, hypertensie, diabetes mellitus of
coronaire hartziekte. Dus ongeacht de leeftijd wordt
voor deze laagrisicogroep in de standaard acetylsalicyl-
zuur als antithromboticum geadviseerd. Bij patiënten
die wel één of meer van deze bijkomende aandoeningen
hebben, weegt het bloedingsrisico op tegen het hoge
risico op een herseninfarct en wordt antistolling geadvi-
seerd. Ook patiënten met atriumfibrilleren en hartfalen
krijgen antistolling. Hartfalen was in een multivariate
analyse een belangrijke onafhankelijke risicofactor voor
het krijgen van een herseninfarct.7

Bij antistolling wordt een ‘international normalized
ratio’ (INR) tussen de 2,0 en 3,0 nagestreefd. Over de
mate van instelling bestaat enige discussie. In dit tijd-
schrift is hier onlangs een vraag over beantwoord.8 De
keus in de standaard is gemaakt op grond van de over-
weging dat bij diepere antistolling het risico van bloe-
dingen toeneemt en sluit aan bij internationale richt-
lijnen. Een instelling met een INR tussen de 2,0 en 3,0
is in een aantal grote trials onderzocht en effectief ge-
bleken.5

behandeling van ritmestoornis
Recent is het denken over de vraag welke behandeling
van de ritmestoornis het beste is belangrijk gewijzigd.
Tot voor kort was het gebruikelijk zoveel mogelijk her-
stel van een normaal sinusritme na te streven. Er is het
afgelopen jaar een aantal gerandomiseerde onderzoe-
ken gepubliceerd waarin ritmecontrole vergeleken is
met de acceptatie van atriumfibrilleren onder controle
van de ventrikelfrequentie. De resultaten laten zien dat
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frequentiecontrole zeker niet slechter is dan ritmecon-
trole.9-11 De sterfte was in de frequentiecontrolegroep
niet statistisch significant lager, terwijl er bij ritmecon-
trole statistisch significant vaker bijwerkingen van ge-
neesmiddelen en ziekenhuisopnamen voorkwamen. De
standaard adviseert dan ook frequentiecontrole, waarbij
de ventrikelfrequentie bij een snelle ventrikelrespons
wordt verlaagd tot 70-90 slagen/min in rust of tot minder
dan 110 slagen/min bij geringe inspanning. In de stan-
daard worden duidelijke richtlijnen gegeven voor medi-
camenteuze behandeling ter verlaging van de ventrikel-
frequentie (zie figuur 2).

verwijzing
Klachten kunnen een reden zijn om de patiënt te ver-
wijzen voor cardioversie. Jonge patiënten (� 65 jaar)
worden allen verwezen voor nadere diagnostiek. Omdat
de cardioloog bij hen mogelijk wil overgaan tot cardio-
versie, wordt bij deze verwijzing overlegd over de ter-
mijn waarop de patiënt bij de cardioloog terechtkan.
Een eventuele cardioversie vindt bij atriumfibrilleren
dat korter dan 48 uur bestaat zonder antistolling plaats.
Meestal kan dan sinusritme bereikt worden met chemi-
sche cardioversie. Bij langer bestaand atriumfibrilleren
is vaak elektrische cardioversie nodig. De standaard
geeft ook verdere indicaties voor verwijzing naar de car-
dioloog, voor aanvullende diagnostiek met echocardio-
grafie en specialistische behandeling.

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen
gemeld.

abstract
Summary of the practice guideline ‘Atrial fibrillation’ from the
Dutch College of General Practitioners
– The practice guideline ‘Atrial fibrillation’ from the Dutch
College of General Practitioners provides the general prac-
titioner with guidelines for the diagnosis and management of
patients with atrial fibrillation. 
– Atrial fibrillation can be detected by observation of the car-
diac rhythm during every measurement of the blood pressure.
The diagnosis ‘atrial fibrillation’ must be made on the basis of
an ECG.
– Atrial fibrillation must not be looked upon as an isolated phe-
nomenon: possible comorbidity (cerebral infarction (‘transient
ischaemic attack’; TIA), hypertension, diabetes mellitus,

heart failure, coronary heart disease, hyperthyroidism) should
be taken into consideration in the evaluation. Particular atten-
tion should be given to determining whether heart failure is
also present.
– An important goal of treatment is the prevention of thrombo-
embolic complications.
– Cardioversion is not generally recommended. The symptoms
may be an indication that an attempt should be made to restore
sinus rhythm. This constitutes one of the indications for refer-
ral for specialised treatment. 
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Aanvaard op 17 november 2003

Over het onderwijs
Wat het onderwijs betreft, men hoede het kind voor hyper-
trophie van het intellect ten koste van karakter en gemoed.
Interessant ware het na te gaan den verderen levensloop van
de nummer ééns van hun klasse. Of het toekennen van punten
op de lagere school wel gewenscht is, mag betwijfeld worden
en de gevallen, dat leerlingen zich van kant maakten, omdat zij
minder punten kregen, geven te denken. Ook het proefwerk
maakt soms zenuwachtig en is oorzaak van te weinig en van on-
rustig slapen. Eén voordeel heeft het toekennen van punten

wel nl., het in contact brengen van ouders en onderwijzers. Een
juiste indeeling van het onderwijs op de lagere school is noodig
wil men vermoeienis voorkomen en ongaarne zou men dan ook
de pauze, het vrije kwartiertje tusschen de lesuren, willen mis-
sen. Het onderwijs in de gymnastiek moet zooveel mogelijk aan
het einde van den schooltijd worden gegeven, want lichamelij-
ke vermoeienis hindert het opletten. 

(Particuliere Correspondentie. Ned Tijdschr Geneeskd 1904;
48I:926.)

100 jaar geleden
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Casus. Drie verpleegkundigen en een assistent-genees-
kundige, werkzaam op de afdeling Interne Genees-
kunde, klaagden over jeuk aan handen en armen. Ook
een van de partners had deze klachten. Omdat scabiës
vermoed werd, vroeg men de dermatoloog in consult en
lichtte men de afdeling Hygiëne en Infectiepreventie in.
Bij navraag bleek dat alle medewerkers contact hadden
gehad met een 26-jarige Somalische vrouw, opgenomen
met aids, diarree en tuberculose. Bij dermatologisch
onderzoek van patiënte werd een magere vrouw gezien
met een gegeneraliseerde huiduitslag bestaande uit
papels en bruingrijze schilfertjes (figuur a). Zij had zelf
weinig jeukklachten. Microscopisch onderzoek van
huidschraapsel liet de karakteristieke schurftmijt zien
(zie figuur b), alsmede eitjes. Alle medewerkers van de
afdeling, inclusief enkele fysiotherapeuten en medewer-
kers van de bloedafnamedienst, en hun familie werden
behandeld door het eenmalig aanbrengen van lindaan-
smeersel FNA op de huid. De indexpatiënt, die vanwe-
ge haar tuberculose al in strikte isolatie werd verpleegd,
werd behandeld met permetrinecrème gedurende 5
dagen, waarop het huidbeeld na enige tijd verdween.
Schurft (scabiës) is een infectie veroorzaakt door Sar-
coptes scabiei var. hominis. Voor besmetting is meestal
langdurig intensief lichamelijk contact nodig. De infec-
tie wordt gekenmerkt door hevige jeuk, vooral aan de
handen, polsen en armen. Bij bepaalde risicogroepen,
zoals personen met een gestoorde immuunrespons,
kan deze infectie een gegeneraliseerd huidbeeld geven.
Men spreekt dan van scabies norvegica of scabies crusto-
sa. De normaal gesproken altijd aanwezige jeuk kan bij
dergelijke patiënten gering of zelfs afwezig zijn. Deze
vorm is extreem besmettelijk. Een goede controle van
de infectie vergt een snelle en uitgebreide organisatie,
waarbij al het verzorgend personeel en hun contacten
op hetzelfde moment worden behandeld en nadien ge-
volgd.

Diagnose. Schurft (scabiës).

abstract
Diagnostic image (198). Four hospital employees with itch. –
Four employees working on an Internal Medicine ward com-
plained of itch after contact with an HIV-positive woman with
crusted scabies.

Aanvaard op 25 februari 2004

Medische vignetten

Diagnose in beeld (198). Vier ziekenhuismedewerkers met jeuk
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(a) Uitgebreide papels op de hand; (b) microscopisch KOH-
preparaat van huidschraapsel met een larve van Sarcoptes
scabiei; de lengte bedraagt circa 0,3 mm.

a

b
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de ziekte
Congenitale hydrocefalus is een ernstige afwijking, die
vele oorzaken kent. Centraal staat een verstoring in de
circulatie en absorptie van liquor. Aangeboren afwijkin-
gen van het centrale zenuwstelsel, een bloeding, infectie,
trauma, teratogene stoffen en (soms) een tumor kunnen
alle hydrocefalus tot gevolg hebben. Zijn er bijkomende
aangeboren afwijkingen (bijvoorbeeld aan het oog of
hart), dan wordt de aandoening ‘syndromaal’ genoemd.

In ongeveer 5% van de gevallen van niet-syndromale
hydrocefalus gaat het om de X-gebonden vorm (‘hydro-
cephalus due to congenital stenosis of aqueduct of
Sylvius’; Mendelian Inheritance in Man (MIM), num-
mer 307000).1 Deze vorm werd in de jaren veertig
van de vorige eeuw voor het eerst beschreven en is
de frequentste genetische vorm van congenitale hydro-
cefalus.2

De klinische kenmerken zijn variabel. In de meeste
families overlijden de aangedane jongens vóór, tijdens
of vlak na de geboorte. Post partum is opvallend dat,
naast de kenmerken van hydrocefalus – macrocefalie,
bomberende fontanel, sun-setfenomeen aan de ogen –
de duimen (bij tenminste 50% van de patiënten) in ad-
ductiestand gefixeerd zijn (figuur 1).3 Op de MRI van
hersenen of bij obductie kunnen behoudens de ventri-
kelverwijding een balkagenesie of -dysgenesie en een
kleine hersenstam worden gevonden.4 5 Bilaterale af-
wezigheid van de piramidebanen is een belangrijke en
welhaast pathognomonische bevinding.6 Een aqueduct-
stenose is geen constante bevinding bij deze aandoe-
ning.5

Een minder ernstige uiting van de aandoening werd
gepubliceerd onder het acroniem ‘MASA-syndroom’
(MIM-nummer 303350).7 Dit beeld bestaat uit een lich-
te of matige verstandelijke beperking, al dan niet een
macrocefalie, een spastische paraplegie en eventueel
duimen in adductiestand. Mannen met deze uitingsvorm
hebben in de regel wel afwijkingen op de hersenscan,
zoals een verwijding van het ventrikelsysteem. Soms
komen het ernstige en minder ernstige fenotype in een
en dezelfde familie voor.8

Vrouwelijke dragers zijn soms licht aangedaan in de
zin dat hun cognitieve niveau aanzienlijk lager is dan dat

van hun niet-dragerzuster(s) of dat er geringe adductie
van de duimen is. Een ernstig beeld met hydrocefalus is
bij meisjes echter zeldzaam.9

het gen
X-gebonden hydrocefalus wordt veroorzaakt door een
mutatie in het L1CAM-gen, dat ligt op de lange arm van
het X-chromosoom (Xq28). Dit bestaat uit 29 exonen,
waarvan 28 coderend zijn. De RNA-‘splicing’ is weefsel-
afhankelijk. Het gen is 16 kb groot en heeft een open
leesraam van 3825 basenparen dat codeert voor 1275
aminozuren (met ‘open leesraam’ wordt bedoeld: een
ononderbroken reeks codons van 3 basenparen elk, die
coderen voor  een specifiek aminozuur).

Tot nu toe zijn meer dan 150 verschillende mutaties
gevonden.10 11 De meeste zijn geïsoleerde mutaties en
komen verspreid over het hele gen voor. Alle typen mu-
taties worden gevonden: deleties en inserties (meestal
leidend tot een ‘frame shift’), en ‘nonsense’-, ‘splice site’-
en ‘missense’-mutaties. Er is geen aanwijzing voor gene-
tische heterogeniteit, dat wil zeggen betrokkenheid van
andere genen.

het eiwit
Het L1CAM-eiwit is een celadhesiemolecuul dat hoort
bij de klasse van de immunoglobulinesuperfamilie.
Het is een transmembraanglycoproteïne en bestaat uit
een extracellulair deel van 6 immunoglobulineachtige
domeinen (Ig-domeinen) en 5 fibronectine-type-III-do-
meinen (FnIII-domeinen), gevolgd door een transmem-
braandeel en een cytoplasmatisch deel (figuur 2).12 13

Het rijpe eiwit bestaat uit 1256 aminozuren met een mo-
lecuulgewicht van 200 kD (inclusief de koolhydraten).
De belangrijkste functionele gebieden en aminozuren,
deze laatste worden vaak aangeduid als ‘key residues’,14

zijn evolutionair geconserveerd gebleven.
Mede afhankelijk van het type mutatie treedt een

meer of minder ernstige functiebeperking op. Er is eni-
ge genotype-fenotypecorrelatie.15 Nonsense- en frame-
shiftmutaties leiden tot een getrunceerd eiwit. Indien de
truncatie vóór het transmembraandeel plaatsvindt, heeft
dit waarschijnlijk een totaal functieverlies tot gevolg,
omdat het gesecreteerde eiwit geen contact meer heeft
met het celmembraan en vermoedelijk snel afbreekt. Dit
leidt tot een ernstig fenotype. Bij nonsensemutaties in
het cytoplasmatisch domein kan een deel van de adhe-
siefunctie van het eiwit behouden blijven en zo tot een
minder ernstig fenotype leiden. Essentiële residuen zijn
belangrijk voor het handhaven van de structuur van de
Ig- en FnIII-domeinen. Missensemutaties in deze essen-
tiële residuen lijken een ernstiger ziektebeeld tot gevolg
te hebben dan wanneer het de zogenaamde oppervlak-
teresiduen betreft. Deze zijn minder sterk geconser-

Medische vignetten
Van gen naar ziekte; X-gebonden hydrocefalus en L1CAM
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veerd en spelen voornamelijk een rol bij de ligandbin-
ding. Echter, de ervaring dat er families zijn met zowel
een ernstig als een minder ernstig fenotype doet ver-
moeden dat modificerende factoren een rol kunnen spe-
len in de klinische expressie.

de cel
Het eiwit komt tot expressie in neuronen, zowel centraal
als perifeer. Het wordt bij neuronen gevonden op de
groei-‘kegels’ en op de plaatsen waar contact gemaakt
wordt met naburige axonen. L1CAM speelt een belang-
rijke rol bij cel-celadhesie, door homofiele en heterofie-
le interacties met andere L1-eiwitmoleculen en met ver-
schillende liganden.16 Bovendien is L1 via de ligand-
binding betrokken bij de activatie van een signaaltrans-
ductiepad.16

de populatie
Congenitale hydrocefalus zou bij ongeveer 1:30.000 pas-
geboren jongens, ofwel 6-8 per jaar, in Nederland voor-
komen, maar de werkelijke frequentie van vóórkomen
moet, gezien de variabele uiting van het beeld, hoger
zijn. Bij een jongen met een ernstige hydrocefalus en de
duimen in adductiestand moet men sterk denken aan de
X-gebonden vorm. Meestal is de familieanamnese posi-

tief voor soortgelijke aangedane jongens of voor jongens
of mannen met een lichtere vorm. De-novomutaties zijn
echter beschreven.17

diagnostiek
De klinische diagnose bij een mannelijke pasgeborene
met een ernstige hydrocefalus en de duimen in adduc-
tiestand is eenvoudig. Als er ook een positieve familie-
anamnese is, wordt in ongeveer 75% van de gevallen een
L1CAM-mutatie gevonden.

Bij een jongen met ernstige hydrocefalus zonder een
duimstand in adductie is een X-gebonden hydrocefalus
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figuur 1. Mannelijke neonaat met een hydrocefalus en de
duimen in adductiestand (afgedrukt met schriftelijke toestem-
ming van belanghebbenden).

figuur 2. Schematische weergave van het L1-eiwit met de ver-
schillende domeinen en het gen bestaande uit 28 exonen.13 De
exonen staan naast de domeinen waarvoor zij coderen.
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niet uit te sluiten, maar de kans om een L1-mutatie te
vinden, is aanmerkelijk lager.18 Bijkomende informatie,
met name de familieanamnese, en bijkomend onder-
zoek, met name een MRI van de hersenen en de her-
senstam, kunnen dan helpen.

In Nederland wordt DNA-diagnostiek naar X-gebon-
den hydrocefalus in het Academisch Ziekenhuis Gro-
ningen verricht. Als de mutatie eenmaal gevonden is, is
familieonderzoek mogelijk. Meestal is de moeder dra-
ger. Bij een de-novomutatie is kiemcelmozaïcisme bij de
moeder, en dus een theoretisch verhoogd risico voor een
volgend kind, niet uit te sluiten. Als de indexpatiënt
overleden is, kan dragerschaponderzoek bij de moeder
verricht worden. Dit is geïndiceerd als er van de aange-
dane zoon geen materiaal meer voorhanden is en als de
klinische diagnose waarschijnlijk is.

Als er eventueel een vraag naar prenatale diagnostiek
bestaat, wordt het onderzoek liefst (ruim) vóór een nieu-
we zwangerschap aangevraagd. Als de moeder als drager
is gekenmerkt, is familieonderzoek aan de orde: haar
moeder en zusters kunnen drager zijn. Prenatale DNA-
diagnostiek is alleen mogelijk als de mutatie bekend is.
Prenatale diagnostiek door middel van echoscopisch
onderzoek naar hydrocefalus is niet altijd betrouwbaar,
gezien de variabele uiting van de aandoening.19

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen
gemeld.

abstract
From gene to disease; X-linked hydrocephalus and L1CAM. –
X-linked hydrocephalus (hydrocephalus due to congenital
stenosis of aqueduct of Sylvius; MIM number 307000) has a vari-
able clinical expression. About 5% of cases of non-syndromal
hydrocephalus are affected by this condition. The severe clini-
cal phenotype is characterized by hydrocephalus and adducted
thumbs in a newborn boy, the milder phenotype by mental
retardation and spastic paraplegia. Female carriers may show
mild features. Mutations in the L1CAM gene have been dem-
onstrated to cause the condition. The gene is located at Xq28
and encodes for a cell surface glycoprotein that consists of an
extracellular part with 6 immunoglobulin and 5 fibronectin
type III-like domains, a single pass transmembrane domain and
a short cytoplasmic domain. Mutations are documented in
about 75% of classical cases. Reliable prenatal diagnosis is
possible when a mutation has been documented.
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De genitale prolaps is een aandoening waarbij de struc-
turen uit het kleine bekken van de vrouw lager zijn ko-
men te liggen dan normaal. De kans op een prolaps
neemt toe met de leeftijd en wordt voornamelijk gezien
bij vrouwen ouder dan 45 jaar. De incidentie bij deze
groep vrouwen bedraagt 7 patiënten per 1000 patiënt-
jaren in de huisartspraktijk.1 Gebruikelijk is dat men pas
tot behandeling overgaat indien een prolaps klachten
geeft of indien er snelle progressie is.2 3

Afhankelijk van het type en de ernst van de verzak-
king zijn er verschillende behandelmogelijkheden. De
twee belangrijkste zijn het plaatsen van een pessarium
en een operatieve correctie. In de meeste leerboeken en
artikelen wordt een chirurgische interventie als behan-
deling van eerste keus aanbevolen.2 3 Het pessarium zou
alleen geïndiceerd zijn bij contra-indicaties voor een
operatie. Echter, in de praktijk wordt er waarschijnlijk
een ander beleid gevoerd. Bovendien ontbreken er ef-
fectstudies op basis waarvan men een goed gemotiveer-
de keuze zou kunnen maken voor een van beide behan-
delmogelijkheden.

Om een goede afweging te kunnen maken is het voor
de behandelend arts belangrijk om te weten welke
klachten tijdens het pessariumgebruik kunnen ontstaan
en hoe vaak deze zich voordoen. In de literatuur worden
verschillende klachten beschreven, zoals verhoogde va-
ginale afscheiding en drukulcera, die goed te behande-
len zijn door het tijdelijk verwijderen van de ring en het
lokaal aanbrengen van oestrogenencrème.4-9 Ernstige
complicaties van pessariumgebruik, zoals het ingroeien
van het pessarium, worden nauwelijks beschreven.10 11

Onbekend is hoe vaak en na hoeveel tijd deze klachten
zich voordoen en of deze leiden tot het definitief verwij-
deren van het pessarium. Ook bestaat er geen onder-
zoek naar de complicaties van het pessariumgebruik ver-
geleken met die van operatieve ingrepen op zowel de
korte als de lange termijn. Evenmin is er een richtlijn
van de wetenschappelijke verenigingen of een NHG-
standaard over de genitale prolaps.

De genitale prolaps is dus een aandoening waarbij
weinig onderzoek is gedaan naar de effecten van de
behandeling. Door de vergrijzing van de populatie zal
de aandoening echter meer gaan voorkomen, waardoor

een effectieve behandeling zonder bijwerkingen ge-
wenst is om de gezondheid van de (oudere) vrouw
zoveel mogelijk te bevorderen. Inzicht in het huidige
beleid van de huisarts bij een prolaps en het beloop
in de tijd is daarom van belang. Dit vormde aanleiding
om met behulp van een continue morbiditeitsregistratie
in de huisartspraktijk de volgende vragen te onderzoe-
ken:
– Welke behandeling stelt de huisarts in bij een genitale
prolaps?
– Indien er een pessarium wordt voorgeschreven: bij
hoeveel patiënten, hoe lang, en wat zijn de klachten?
– Hoe vaak worden patiënten verwezen naar de gynae-
coloog, hoeveel van deze patiënten ondergaan een ope-
ratie en wat zijn de complicaties en recidieven?
– Hoe is het beloop van de prolaps in de tijd?
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samenvatting
Doel. Inzicht krijgen in de behandeling en het beloop van de
genitale prolaps in vier huisartspraktijken.

Opzet. Historisch cohortonderzoek.
Methode. Een dossieronderzoek werd uitgevoerd bij alle

patiënten uit de vier huisartspraktijken verbonden aan de vak-
groep Huisartsgeneeskunde van het Universitair Medisch
Centrum St Radboud te Nijmegen bij wie in de periode 1976-
2000 voor het eerst een prolaps was gediagnosticeerd. Data
werden verzameld over het beleid, het beloop, klachten ten
gevolge van pessariumgebruik en operatiecomplicaties.

Resultaten. Er werden 324 patiënten geïncludeerd, van wie
15 bekend waren bij een gynaecoloog. De mediane follow-up-
duur was 9 jaar. Als initiële therapie voerde de huisarts bij 29%
van de 309 patiënten een expectatief beleid en aan de overige
patiënten werden een pessarium (40%), bekkenbodemspier-
oefeningen (15%) of medicatie (5%) gegeven. In de loop van
de tijd kregen 192 van de 324 (59%) patiënten een pessarium;
47% van hen meldde geen problemen tijdens het gebruik, 17%
kreeg last van fluor vaginalis en 17% van een drukulcus. Bij
15% bleek op den duur te weinig steun van de bekkenbodem,
waardoor het pessarium werd verloren. Het pessarium bleef
gemiddeld 5,4 jaar in situ (SD: 5,4). Bij 107 patiënten (56%)
was het pessarium na verloop van tijd verwijderd; de belang-
rijkste redenen daarvoor waren klachten als gevolg van het
pessarium (54%) en ineffectiviteit (24%). In het geval van
een niet-operatief beleid (n = 299) bleek de prolaps bij
15% van de patiënten in ernst toe te nemen. In totaal waren
128 patiënten (40%) verwezen naar de gynaecoloog. Van de
92 patiënten die een operatie ondergingen, kreeg 10% een
complicatie en bij 24% ontstond een recidief.

Conclusie. Het pessarium was een frequente en verantwoor-
de behandeling van vrouwen met een genitale prolaps. Het is
zaak om de complicaties van het pessarium verder terug te
dringen.

Universitair Medisch Centrum St Radboud, vakgroep Huisartsgenees-
kunde, Sociale Geneeskunde en Verpleeghuisgeneeskunde, afd. Vrou-
wenstudies Geneeskunde, HAG-229, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.
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methode
Het onderzoek werd uitgevoerd in de vier huisartsprak-
tijken die behoren tot de Continue Morbiditeits Regi-
stratie (CMR) van de vakgroep Huisartsgeneeskunde
van het Universitair Medisch Centrum St Radboud,
Nijmegen. Het gaat om een stadspraktijk, twee platte-
landspraktijken en een provinciestadspraktijk. Binnen
deze praktijken vindt er een continue registratie plaats
van de demografische gegevens, gepresenteerde ziekten,
verwijzingen en ziekenhuisopnamen.1 De patiëntenpo-
pulatie van de CMR-praktijken is in samenstelling naar
leeftijd en geslacht representatief voor de gemiddelde
Nederlandse huisartspraktijk en is over de jaren heen
met ruim 12.000 personen constant gebleven.

De populatie voor het hier beschreven onderzoek
werd samengesteld door vrouwen te selecteren bij wie in
de periode 1 januari 1976-31 december 2000 voor de eer-
ste maal de diagnose ‘genitale prolaps’ was gesteld.

Deze diagnose is in de CMR gedefinieerd als een ab-
normale descensus van de cervix of een uitzakking van
de voor- of achterwand van de vagina, zoals die zicht-
baar worden bij persen tijdens speculumonderzoek.

In de dossiers werden vanaf de datum van diagnose-
stelling de volgende data prospectief verzameld:
– Achtergrondgegevens, zoals burgerlijke status, leef-
tijd, pariteit en sociaal-economische status. Deze laatste
werd onderverdeeld in laag, midden en hoog.
– De aard van de behandeling. Onder ‘expectatief’ werd
verstaan dat de huisarts na uitleg aan en in overleg met
de patiënte een afwachtend beleid voerde.
– De klachten bij pessariumgebruik.
– Datum van verwijzing.
– Operatiecomplicaties en recidieven. Deze werden ge-
noteerd als ze in het huisartsdossier vermeld stonden en
beschreven in de specialistenbrieven.
– Het veranderen in ernst van de prolaps. Er werd ge-
sproken van een toe- of afname indien dit letterlijk in het
dossier stond of als dit uit de beschrijving van de prolaps
bleek. Er werd aangenomen dat de prolaps in ernst ge-
lijk gebleven was als de patiënte regelmatig op controle
kwam voor de prolaps en er geen toe- of afname geno-
teerd stond. Indien patiënte niet meer voor de prolaps
op het spreekuur kwam, werd dit genoteerd onder het
kopje ‘patiënte is er niet meer voor teruggekomen’.

Dataverwerking en statistiek. Na het verzamelen van
bovengenoemde gegevens werden deze geanalyseerd
met behulp van het programma Statistical Package for
the Social Sciences (SPSS). Hiermee werden percenta-
ges, gemiddelden en standaarddeviaties berekend. Bij
de beschrijving van de follow-upduur werd gekozen
voor een niet-parametrische beschrijving (mediaan met
interkwartielwaarden) in verband met een scheve ver-
deling. De duur dat de pessaria in situ bleven, werd
weergegeven volgens de Kaplan-Meier-methode.

resultaten
Algemeen. De onderzoekspopulatie bestond uit 326 pa-
tiënten, van wie 324 werden geïncludeerd (van 2 patiën-
ten was het dossier niet te vinden). De mediane follow-
upduur was 9 jaar (P25: 4,25; P75: 16). Van de onder-

zoekspopulatie overleden 55 patiënten (17%) en waren
80 patiënten (24%) vanwege een verhuizing niet tot het
einde te volgen.

De gemiddelde leeftijd van de 324 patiënten was 56
jaar (SD: 15,2). Er was geen verschil in vóórkomen naar
sociaal-economische status. De overige patiëntkenmer-
ken zijn te vinden in tabel 1.

De behandeling. Van de onderzoekspopulatie (n =
324) presenteerden 309 patiënten zich met klachten van
een prolaps op het spreekuur van de huisarts. De ove-
rige 15 patiënten waren al onder behandeling van een
gynaecoloog.

Bij 89 patiënten (29%) besloot de huisarts in eerste
instantie om af te wachten (tabel 2). Bij de overige 220
patiënten was een actief beleid gevoerd. Zo kregen 125
(40%) patiënten een pessarium, 46 (15%) bekkenbodem-
spieroefeningen of een verwijzing hiervoor naar de
fysiotherapeut, en waren 33 (11%) naar de gynaecoloog
verwezen. Aan 16 (5%) patiënten was medicatie voor-
geschreven, hoofdzakelijk oestrogenen.

Bij 149 (48%) patiënten bleek het nodig het aanvan-
kelijk ingestelde beleid te veranderen. Bij 44 (30%) van
hen was in tweede instantie een pessarium voorgeschre-
ven, 48 (32%) waren alsnog naar de gynaecoloog ver-
wezen, 4 (3%) ontvingen oefeningen voor de bekken-
bodem en 9 (6%) kregen oestrogenen. Bij 43 (29%) was
na het beëindigen van de eerste therapie afgewacht zon-
der dat een nieuwe behandeling werd gegeven.

Het pessarium. Uiteindelijk was aan 192 (59%) van de
324 patiënten een pessarium voorgeschreven. Gemid-
deld bleef het pessarium 5,4 jaar (SD: 5,4) in situ. De
kortste periode was 0 maanden, als een pessarium op
basis van klachten binnen een aantal dagen tot maximaal
4 weken was verwijderd. De langste periode was 22 jaar.
In de groep vrouwen bij wie na 6 maanden het pessarium
nog in situ was, was het gemiddeld ruim 8 jaar gebruikt.
Bij 107 pessariumgebruiksters (56%) was het pessarium
na kortere of langere tijd definitief verwijderd, bij de
helft binnen 3 jaar (figuur). De voornaamste reden voor
het verwijderen van het pessarium was het optreden van
klachten ten gevolge ervan (tabel 3).
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TABEL 1. Kenmerken van 324 patiënten met genitale prolaps, die on-
der behandeling van een huisarts kwamen in de Continue Morbiditeits
Registratie Nijmegen, 1976-2000

kenmerk aantal (%)

burgerlijke staat
met partner 265 (82)
weduwe of ongehuwd 58 (18)
onbekend 1 (0)

sociaal-economische status
hoog 55 (17)
midden 135 (42)
laag 130 (40)
onbekend 4 (1)

pariteit
0 18 (6)
1-3 205 (63)
4-6 76 (23)
� 7 21 (6)
onbekend 4 (1)



Klachten ten gevolge van het pessarium. Van de 192
pessariumgebruiksters ondervonden 102 (53%) in de
loop van het gebruik een of meerdere klachten ten ge-
volge van het pessarium, vooral fluor en een drukulcus
(tabel 4). De helft van de klachten ontstond binnen het
eerste jaar. Deze klachten leidden bij 53 van de 192 pa-
tiënten (28%) na verloop van tijd tot een verwijdering
van het pessarium.

Bij 32 vrouwen ontstond een drukulcus; 26 van hen
bleven na behandeling het pessarium gebruiken. De tijd
tussen het plaatsen van een pessarium en het diagnos-
ticeren van een drukulcus was gemiddeld 3,8 jaar (SD:
3,4).

Verwijzingen en operatie. Gedurende de gehele fol-
low-upperiode werden 113 patiënten (37%) verwezen.
Eén patiënte werd 2 keer naar de gynaecoloog verwe-
zen. De gemiddelde tijd tussen het stellen van de diag-
nose en de verwijzing was 2,9 jaar (SD: 4,8).

Van de 92 van de 324 patiënten (28%) die een pro-
lapsoperatie ondergingen, ondervonden 9 (10%) een
complicatie van deze operatie, te weten langdurige peri-
neale pijn, een perineumabces, bloedverlies uit het top-
litteken, littekenpijn, salpingitis duplex met peritonitis,
stressincontinentie en tweemaal dyspareunie door een
te nauwe introïtus. Bij 1 patiënte mislukte de operatie;
zij had na de operatie nog steeds een genitale prolaps.
Bij 22 van de 92 patiënten (24%) ontstond na de opera-
tie tijdens de follow-upduur van het onderzoek een reci-
dief. Het recidief trad gemiddeld na 5,2 jaar (SD: 4,7) op.

Beloop in de tijd bij een conservatief beleid. Bij 299 pa-
tiënten was er aanvankelijk een niet-operatief beleid ge-
voerd. Bij 101 van hen (34%) was men na het eerste con-
sult voor de prolaps niet meer op het probleem terugge-
komen, bij 130 (43%) patiënten bleef de ernst gelijk, bij
15 (5%) verminderde de prolaps, bij 46 (15%) was er
een toename van de prolaps na gemiddeld 5,7 jaar (SD:
4,7) en bij 7 patiënten (2,3%) was het beloop onbekend
(controle door gynaecoloog).

beschouwing
Een eerste bevinding is dat het pessarium in deze huis-
artspraktijken een belangrijke plaats innam bij de be-
handeling van een genitale prolaps. Bij meer dan de helft
van de patiënten was het pessarium de behandeling van

eerste of tweede keus. Er is ons geen ander recent on-
derzoek naar de wijze van behandelen van de prolaps in
de huisartspraktijk bekend.

Een tweede conclusie is dat het pessarium op den
duur klachten kon geven. Bij ruim de helft van de pes-
sariumgebruiksters was het pessarium daarom na ge-
middeld 5 jaar weer verwijderd en was een andere the-
rapie geprobeerd. Als het pessarium eenmaal beviel,
beoordeeld na een halfjaar, bleef het veel langer in situ.

De belangrijkste reden om het pessarium te verwijde-
ren, waren vaginale klachten. Deze waren relatief on-
schuldig: bij 1 op de 8 vrouwen een verhoogde vaginale
afscheiding en bij eenzelfde aantal vrouwen een druk-
ulcus. De drukulcera waren goed te behandelen door het
pessarium tijdelijk te verwijderen, met of zonder lokale
applicatie van oestrogenen. Evenals gebitsprothesen en
contactlenzen kunnen pessaria niet continu in situ blij-
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TABEL 2. Therapiekeuzen bij 309 vrouwen met een genitale prolaps die onder behandeling van een huisarts kwamen in de Continue Morbiditeits
Registratie Nijmegen, 1976-2000

1e beleid 2e beleid

voortzetting van expectatief pessarium oefeningen verwijzing medicijnen anders
1e beleid

expectatief (n = 89) 56 20 2 9 2 0
pessarium (n = 125) 43 41 2 31 7 1
oefeningen (n = 46) 27 1 13 5 0 0
verwijzing (n = 33) 29 4*
medicijnen (n = 16) 5 0 8 0 3 0

totaal (n = 309) 160 42 41 4 48 9 5

*Terugverwijzing naar de huisarts, die vervolgens bij 3 patiënten een pessarium plaatste en bij 1 patiënte afwachtte.

Kaplan-Meier-curve met het percentage pessaria dat was ver-
wijderd bij 192 patiënten die een pessarium hadden gekregen
wegens een genitale prolaps.
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ven vanwege het gevaar op weefselbeschadiging. Een
mogelijke oplossing ter voorkoming van deze complica-
tie is dat de vrouw het pessarium iedere avond verwij-
dert en ’s morgens schoongemaakt weer inbrengt.5 Een
dergelijk intermitterend pessariumgebruik vermindert
ook de noodzaak tot controle en hiermee vermijdt men
een vervelend onderzoek voor de patiënte.12 Een studie
naar de haalbaarheid en de effectiviteit hiervan is nog
niet verricht.

Daarnaast was een aantal pessaria verwijderd, omdat
ze niet meer effectief waren. Opvallend is dat de huis-
artsen bijna altijd gebruikmaakten van een ringpessa-
rium. Bij falen van dit type pessarium werd meestal ver-
wezen. Een ander soort pessarium, zoals een kubus- of
Falk-pessarium, zou een alternatief kunnen zijn. Deze
pessaria blijven beter zitten als de bekkenbodem weinig
steun biedt.4

Ook een operatie kent nadelen. In onze studie leidde
een operatieve ingreep bij 1 op de 10 patiënten tot een
complicatie en bij een kwart gemiddeld na 5 jaar tot een
recidief, wat overeenkomt met de percentages uit de li-
teratuur.3 13 Dit aantal kan in werkelijkheid hoger liggen,
omdat niet alle complicaties door de huisarts of gynae-
coloog werden gezien en gedocumenteerd. De behande-
ling van de prolaps kent een verloop in de tijd, waarbij
eerst een conservatief beleid wordt geëvalueerd al-
vorens een operatie uit te voeren.

Dit onderzoek kent een aantal beperkingen. Ten eer-
ste werd gebruikgemaakt van een morbiditeitsregistra-
tie en geen klachtenregistratie, en was het daardoor niet

de geschiktste methode om onderzoek te doen naar
klachten. De registrerende huisartsen zijn echter ge-
traind in het nauwgezet documenteren in de patiënten-
dossiers. Ten tweede werd er retrospectief gebruikge-
maakt van dossiers, waardoor het moeilijk was om in-
zicht te krijgen in de ernst van klachten en om vast te
stellen in hoeverre klachten bepalend waren voor de
therapiekeuze. Ten derde werd in dit onderzoek alleen
precieze informatie verkregen over de patiënten die op
enig moment opnieuw voor de prolaps de huisarts con-
sulteerden.

In de literatuur wordt een operatie als therapie van
eerste keus aanbevolen bij een genitale prolaps.2 3 Uit dit
onderzoek blijkt echter niet alleen dat huisartsen in de
praktijk een pessarium kozen als eerste keus, maar ook
dat deze keuze een goede was. Omdat de kans op een re-
cidief na een prolapsoperatie hoog bleek te zijn, is het
verantwoord om eerst te evalueren of conservatieve
therapie voldoet. Een operatie kan worden overwogen
wanneer de conservatieve therapie niet (meer) voldoet.
Als met intermitterende pessariumtherapie de klachten
van het pessarium teruggedrongen kunnen worden, lijkt
het pessarium een effectieve, veilige en goedkope be-
handelmethode voor een genitale prolaps in de huis-
artspraktijk.

Om tot uitspraken over het beste beleid te komen is
een vergelijkend onderzoek gewenst naar de voor- en
nadelen van pessariumgebruik en operatieve ingrepen
op zowel de korte als de lange termijn. Hierbij moet niet
alleen gekeken worden naar het verschil in complicaties,
effect en kosten, maar ook naar het effect op de kwali-
teit van leven en hoe de patiënten de verschillende be-
handelingen zelf ervaren. Hiermee zouden goede richt-
lijnen opgesteld kunnen worden voor het behandelen
van de genitale prolaps.

H.Bor, statisticus, verleende statistische ondersteuning.

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen
gemeld.

abstract
Genital prolapse; treatment and course in four general practices

Objective. To obtain insight into the treatment and course of
genital prolapse in four general practices.

Design. Historical cohort study.
Method. The files of patients in whom a prolapse was first

diagnosed in the period 1976-2000 and who belonged to the
four general practices associated with the General Practice
Department of the UMC St Radboud in Nijmegen, the
Netherlands, were studied. Data were collected concerning the
management, course and symptoms arising from the use of
pessaries and complications after operations.

Results. 324 patients were included with a median follow-up
of 9 years; 15 of them had been treated by a gynaecologist. The
initial treatment prescribed by the general practitioner (n =
309) was a wait-and-see policy in 29% of the cases, a pessary
(40%), exercises of the muscles of the pelvic floor (15%) or
medication (5%). A total of 192 of the 324 patients (59%)
received a pessary in the course of time; 47% of them had no
problems during the use of a pessary, 17% had increased vagi-
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TABEL 3. Redenen om pessaria te verwijderen, die waren aangemeten
wegens een genitale prolaps (n = 107 vrouwen)

reden* aantal (%)

klachten ten gevolge van het pessarium 58 (54)
pessarium niet (meer) effectief 26 (24)
verzoek van patiënte zelf 16 (15)
pessarium niet meer nodig 7 (7)
anders† 5 (5)
onbekend 15 (14)

*Per patiënt kon meer dan 1 reden genoemd worden.
†Bijvoorbeeld uterusextirpatie in verband met menorragie.

TABEL 4. Klachten ten gevolge van pessaria, die waren aangemeten
wegens een genitale prolaps (n = 192 vrouwen)

klacht* aantal (%)

toename van fluor vaginalis 32 (17)
drukulcus 32 (17)
bekkenbodem geeft onvoldoende steun 29 (15)
vaginaal bloedverlies 11 (6)
ring pijnlijk of voelbaar 10 (5)
pessarium bevalt patiënte niet 7 (4)
(verergering van) urine-incontinentie 3 (2)
anders† 18 (9)

*Per patiënt kon meer dan 1 klacht vermeld zijn.
†Problemen als een geïrriteerde en branderige vulva, mictieklachten,
een riekende ring of pijn bij de coïtus.



nal discharge and 17% had a pressure ulcer. In 15% of the
cases the pessary was ultimately lost because of insufficient
support from the pelvic floor muscles. The pessary remained in
situ for an average of 5.4 years (SD: 5.4). In 107 (56%) cases
it was removed after a period of time; the most important
reasons for this were complaints arising from the use of the
pessary (54%) and ineffectiveness (24%). In case of a conserva-
tive approach (n = 299), the prolapse became worse in 15%
of the cases. A total of 128 patients (40%) were referred to a
gynaecologist. Of the 92 patients who were operated, 10%
experienced a complication and 24% a recurrence.

Conclusion. The pessary was a frequent and justified treat-
ment in women with a genital prolapse. It is important that the
complications of the pessary be reduced further.
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De eerste succesvolle in-vitrofertilisatie (IVF) in Neder-
land vond plaats in 1983. Daarna heeft behandeling met
IVF in ons land, evenals in andere westerse landen, een
enorme vlucht genomen. In Nederland werden in 1999
ruim 915 IVF-cycli per miljoen inwoners per jaar uitge-
voerd.1 Geschat wordt dat 1 op de 61 levendgeborenen
in de periode 1996-2000 het resultaat is geweest van een
succesvolle IVF of intracytoplasmatische sperma-injec-
tie (ICSI).2

Tussen 1983 en 2000 is het beleid inzake de indicatie-
stelling voor IVF en de behandelingswijze regelmatig
veranderd. Zo werd na verloop van tijd overgegaan van
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de laparoscopisch geleide follikelpunctie naar de echo-
grafisch vaginaal geleide follikelpunctie. Ook de medi-
catie is veranderd.

De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gy-
naecologie verzamelt vanaf 1996 jaarcijfers van de 13
vergunninghoudende centra voor IVF in Nederland.
Deze gegevens zijn in dit tijdschrift gepubliceerd.2 Afge-
zien van de studie van Haan et al. over IVF-resultaten
in de periode van 1986-1988,3 waren er tot voor kort
geen gegevens over de periode net na de introductie van
IVF tot 1996.

In 1995 is in Nederland een landelijk onderzoek ge-
start naar het risico op gynaecologische aandoeningen
na IVF, het zogenaamde OMEGA-project. Aanleiding
voor deze studie was de zorg over een mogelijk toe-
genomen risico op ovariumcarcinoom na gebruik van
fertiliteitsbevorderende geneesmiddelen.4-8 Binnen de
OMEGA-studie werden alle vrouwen aangeschreven
die in Nederland in de periode 1983-1994 een eerste
IVF-behandeling hadden ondergaan. Naast vragenlijst-
gegevens werden ook gegevens uit de medische dos-
siers verkregen. Door de combinatie van vragenlijsten
en dossiergegevens zijn unieke gegevens beschikbaar
over zowel de IVF-behandeling als de uitkomst ervan in
de eerste 12 jaar dat deze behandeling in Nederland
werd toegepast.

Samenvatting: zie volgende bladzijde. 



vens uit hun medisch dossier. In totaal 13.698 vrouwen
stuurden een ingevulde vragenlijst terug (respons:
71,2%). Van 3227 vrouwen die hadden gerespondeerd
en toestemming hadden gegeven voor het verzamelen
van gegevens uit het medisch dossier, werden geen
medische gegevens verzameld vanwege de beperkte
projectsubsidie (zie figuur 1).

Van de 9942 vrouwen die toestemming hadden gege-
ven voor het verzamelen van informatie uit het medische
dossier en van wie deze gegevens ook daadwerkelijk
aanwezig waren, selecteerden wij alle vrouwen die ova-
riële hyperstimulatie met tenminste gonadotrofinen
wegens een eerste IVF-behandeling hadden ondergaan
(n = 8184). Het tweede deel van figuur 1 vermeldt het
aantal geëxcludeerde vrouwen met daarbij de reden.

Gegevensverzameling. Onderzoeksassistenten verza-
melden de volgende gegevens uit de medische dossiers:
oorzaak van subfertiliteit en gedetailleerde informatie
over elke IVF-behandeling, zoals het stimulatieprotocol,
de duur van ovariële hyperstimulatie, het aantal verkre-
gen eicellen, aantal geplaatste embryo’s, optreden van
complicaties en of de behandeling resulteerde in een
zwangerschap en in één of meer levendgeborenen. In-
formatie over kinderen geboren uit IVF (dossiergege-
vens) werd vergeleken met door de vrouw gerappor-
teerde gegevens (vragenlijst), zoals duur en uitkomst
van de zwangerschap, geboortedatum, eenling- of meer-
lingzwangerschap.

Definities en statistische analyse. Vrijwel alle statisti-
sche analysen hadden betrekking op de eerste gestarte
IVF-cyclus. De gegevens werden uitgezet tegen het jaar
van eerste IVF-behandeling. Aangezien er slechts be-
perkte gegevens over de beginjaren van IVF beschik-
baar zijn, worden de resultaten vanaf 1984 of later ge-
presenteerd. Door alleen de eerste IVF-behandeling als
uitkomstmaat te gebruiken, worden effecten van eer-
dere ovariële hyperstimulatie en het aanpassen van de
stimulatieschema’s op geleide van eerdere resultaten
grotendeels vermeden.

Alle potentiële oorzaken van subfertiliteit genoemd
in het medisch dossier waren gecodeerd. Voor de analy-
se werden vrouwen ingedeeld naar een van 4 hoofdcate-
gorieën die volgens het dossier het meeste bijdroeg aan
de subfertiliteit: tubafactor (inclusief endometriose),
mannelijke factor, onverklaarde subfertiliteit (normale
uitslagen op de standaardfertiliteitstests) en een rest-
groep (waarbij de oorzaak van de subfertiliteit niet be-
kend was in het dossier).

Informatie omtrent het gebruikte stimulatieprotocol
bestond uit het wel of niet gebruiken van agonisten en
het soort fertiliteitsbevorderend geneesmiddel (gona-
dotrofinen (menopauzegonadotrofine; HMG, follikel-
stimulerend hormoon; FSH of clomifeen). Beide wer-
den gecombineerd tot 4 categorieën, te weten (a) geen
gonadotrofine-‘releasing’-hormoon(GnRH)-agonist,
wel HMG en/of FSH, (b) geen agonist, wel HMG en clo-
mifeen, (c) GnRH-agonist en ook HMG en/of FSH en
(d) ‘onbekend’ stimulatieschema. Aangezien stimulatie
met gonadotrofinen in de vorm van recombinant FSH
(follitripine) en/of hooggezuiverd urinair FSH in de
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samenvatting
Doel. Beschrijven van de methoden en resultaten van in-vitro-
fertilisatie (IVF) gedurende de eerste 12 jaar waarin deze
behandeling in Nederland werd verricht.

Opzet. Retrospectief cohortonderzoek.
Methode. Gegevens werden verzameld over vrouwen die in

de periode 1 januari 1983-31 december 1994 een eerste IVF-
behandeling met ovariële hyperstimulatie in de vorm van gona-
dotrofinen hadden ondergaan in één van de 12 IVF-centra in
Nederland (n = 8184).

Resultaten. De indicatie ‘tuba-afwijkingen’ voor een IVF-be-
handeling nam af van 70% van alle behandelingen in 1987 tot
25% in 1994. Het percentage patiënten met verminderde semen-
kwaliteit als indicatie nam toe van 8,7% in 1987 tot 35,5% in
1994. Het leeftijdsprofiel bleef grotendeels onveranderd. De
invoering van het gebruik van gonadotroop-‘releasing’-hor-
moon(GnRH)-agonisten ging gepaard met een toename van
de gonadotrofinedosis en leidde tot een hogere eicelopbrengst
en een toename van het percentage patiënten met een ovarieel
hyperstimulatiesyndroom (OHSS). Het aantal bevallingen van
tenminste één levend geboren kind per eerste IVF-cyclus nam
toe van 6% in 1984 tot 18% in 1994. Het aantal levendgebore-
nen per 100 geplaatste embryo’s steeg van 2,5 in 1985 tot 12 in
1994. Het gemiddelde aantal geplaatste embryo’s per embryo-
transfer in de eerste cyclus nam af van 3,2 in 1987 tot 2,2 in
1994. Het uiteindelijke succespercentage van de gehele IVF-
behandeling, gedefinieerd als tenminste één levend geboren
kind na één of meer IVF-behandelingen, voor vrouwen die in
1983-1994 een eerste IVF-poging ondergingen, bedroeg 37,1.
Het percentage drie- en vierlingen van alle bevallingen steeg
tot 8,7 in 1989, maar daalde daarna, parallel aan de daling van
het gemiddelde aantal geplaatste embryo’s, tot 1,2% in 1994.
Het percentage tweelingen was stabiel rond 25.

Conclusie. De invoering van GnRH-agonisten en de hogere
gonadotrofinedoses leidden tot een hogere eicelopbrengst. In
de eerste jaren IVF nam het gemiddelde succespercentage bij
de eerste poging toe tot 1991, waarna het constant bleef. De
kans op complicaties zoals OHSS nam echter toe en het per-
centage tweelingen bleef stabiel.

Wij bespreken in dit artikel veranderingen in indica-
ties, gebruikte stimulatieschema’s, aantal geplaatste em-
bryo’s, uitkomst van de IVF-behandeling (levend gebo-
ren kinderen) en complicaties.

methode
Onderzoeksopzet en -populatie. Een retrospectieve stu-
die werd uitgevoerd bij vrouwen die in de periode 1 ja-
nuari 1983-31 december 1994 een eerste IVF-behande-
ling in één van de (destijds) 12 IVF-centra in Nederland
hadden ondergaan (n = 19.242; figuur 1). Elders is de
onderzoekspopulatie in detail beschreven.9-11 De me-
disch-ethische toetsingscommissies van de 12 IVF-kli-
nieken in Nederland gingen akkoord met de studiepro-
cedure. De medische registraties van de betrokken zie-
kenhuizen droegen bij aan de patiëntselecties en be-
trokken artsen gaven toestemming voor toegang tot de
medische dossiers van hun patiënten.

Na het opsporen van recente adressen ontvingen alle
vrouwen tussen 1997 en 2000 een vragenlijst. Deze be-
vatte tevens een deelnemersverklaring waarin werd ge-
vraagd om toestemming voor het verzamelen van gege-



periode van 1983-1994 nog niet of zeer sporadisch
plaatsvond (1,5%), werd deze vorm van hyperstimulatie
samengevoegd met de categorie HMG/FSH.

Het aantal eicellen verkregen bij de eerste IVF-be-
handeling werd als continue variabele in de analysen
meegenomen.

Ovarieel hyperstimulatiesyndroom (OHSS), beschre-

ven als licht, matig of ernstig, maar zonder ziekenhuis-
opname, werd beschouwd als lichte tot matige OHSS.12

Alleen OHSS waarvoor een ziekenhuisopname nood-
zakelijk was, werd beschouwd als ernstige OHSS.

Het bevallingspercentage werd gedefinieerd als het
aantal bevallingen met tenminste 1 levend geboren kind
bij de eerste IVF-poging, gedeeld door het aantal ge-
starte eerste IVF-behandelingen. Het percentage levend-
geborenen per geplaatst embryo bij de eerste IVF-cyclus
werd berekend als het totale aantal levend geboren kin-
deren uit de eerste cyclus, gedeeld door het totale aan-
tal geplaatste embryo’s bij de eerste cyclus. Het uitein-
delijke succespercentage van de gehele IVF-behande-
ling werd als volgt bepaald: het aantal vrouwen dat uit-
eindelijk, na 1 of meer behandelingen, 1 of meer levend
geboren kinderen uit IVF had gekregen, gedeeld door
het aantal vrouwen dat in een bepaald jaar de eerste
IVF-poging onderging. Bijvoorbeeld, in 1987 startten
242 vrouwen met hun eerste IVF-poging; 37 vrouwen
kregen een levend geboren kind uit de eerste IVF-po-
ging, het bevallingspercentage per gestarte eerste cyclus
is dan 15,3%; uiteindelijk kregen 99 vrouwen 1 of meer
levend geboren kinderen uit 1 of meer IVF-behandelin-
gen, het uiteindelijke succespercentage van de gehele
IVF-behandeling is dan 40,9.

Alle analysen werden uitgevoerd met SPSS (SPSS Inc.,
Chicago, VS, versie 11.0).
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figuur 1. Gegevens van de onderzoeksgroep, te weten vrouwen die in de periode 1 januari 1983-31 december 1994 een eerste
IVF-behandeling met ovariële hyperstimulatie in de vorm van gonadotrofinen hadden ondergaan in één van de 12 IVF-centra in
Nederland.

IVF ondergaan
(n = 19.840)

vragenlijst ontvangen
(n = 19.242)

vragenlijst ingevuld teruggestuurd
(n = 13.698, 71,2%)
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analyse
(n = 8184)

niet benaderd (n = 598):
overleden (n = 39)
incompleet buitenlands adres (n = 240)
emigratie (n = 290)
privacyreden (n = 29)

vragenlijst geretourneerd naar afzender of
 vrouwen die belden of schreven dat ze niet
 mee wilden doen (n = 468)
non-responders (n = 5076)

alleen deelnemersverklaring ingevuld (n = 270)
geen toestemming voor het gebruik van gegevens uit het medisch 
 dossier (n = 259)
gegevens uit het medisch dossier niet opgevraagd wegens gelimiteerde 
 projectsubsidie (n = 3227)

geëxcludeerd:
eerste IVF-poging in database niet initiële eerste IVF-poging (n = 460)
behandelingsnummer van IVF-poging onbekend (n = 19)
datum eerste IVF-behandeling onbekend (n = 24)
eerste IVF-behandeling met eiceldonor of cryoterugplaatsing
 of veranderd in IUI (n = 220)
gecompliceerde eerste follikelpunctie (n = 16)
eerste IVF-behandeling geannuleerd vanwege redenen
 niet gerelateerd aan eicelopbrengst of eicelopbrengst onbekend (n = 306)
eerste IVF-behandeling alleen ovariële simulatie met clomifeen (n = 9)
eerste IVF-behandeling in spontane cyclus (n = 9)
eerste IVF-behandeling vóór 1 januari 1983 of na 1 januari 1995 (n = 695)

figuur 2. Het aantal gestarte eerste cycli ( ) en de gemid-
delde leeftijd ( ), met daarbij aangegeven de standaardfout, bij
de eerste IVF-poging, naar kalenderjaar (n = 8184 vrouwen).
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resultaten
Verschillen tussen de jaren 1984-1994. Het aantal gestar-
te eerste IVF-cycli in 1985-1994 steeg gemiddeld met
33% per kalenderjaar, met een sterke stijging tot 1991
(figuur 2). Het mediane aantal IVF-behandelingen voor
een vrouw die in 1987 of in 1990 een eerste IVF-cyclus
onderging, bedroeg respectievelijk 4 en 3. Voor vrouwen
met en zonder een levend geboren kind uit IVF betrof
het mediane aantal IVF-behandelingen respectievelijk 2
en 3. De gemiddelde leeftijd waarop vrouwen een eerste
IVF-cyclus ondergingen, was 32,3 jaar in 1985, en 32,9
jaar in 1994 (zie figuur 2).

In de jaren net na de introductie van IVF in Neder-
land kwamen met name vrouwen met een tubafactor als
oorzaak voor de subfertiliteit in aanmerking voor IVF.
Het percentage patiënten met verminderde semenkwa-
liteit als indicatie nam toe van 8,7 in 1987 tot 35,5 in 1994
(figuur 3).

Figuur 4 laat zien dat rond 1988/’89 het stimulatie-
protocol van HMG en/of FSH in combinatie met ago-
nisten landelijk werd ingevoerd. Het gebruik van clo-

mifeen verdween vrijwel geheel na 1989, terwijl gona-
dotrofinestimulaties zonder agonisten daalden van 80%
in 1986 tot ongeveer 10% na 1990. Samen met het
toenemende gebruik van agonisten met gonadotrofinen
steeg ook het aantal toegediende ampullen en het aan-
tal verkregen eicellen (figuur 5). Het gemiddelde aantal
verkregen eicellen tijdens een eerste IVF-cyclus steeg
van 5,4 in 1986 naar 10,7 in 1994 (zie figuur 5).

De eerste matige OHSS werd in 1986 gerapporteerd
(figuur 6). Alle ernstige gevallen van OHSS (n = 45)
waren afkomstig van eerste IVF-cycli in of na 1988.
Ernstige OHSS kwam statistisch significant vaker voor
bij eerste, met GnRH-agonisten gestimuleerde IVF-
cycli (39 OHSS-gevallen op 5487 cycli; 0,7%), dan bij
eerste IVF-cycli zonder GnRH-stimulatie (2 OHSS-
gevallen op 1842 cycli; 0,1%; p � 0,0001).

IVF-uitkomsten over de jaren 1984-1994. Van de 8184
gestarte eerste, met gonadotrofinen gestimuleerde IVF-
cycli vond in 6327 (77%) cycli een embryotransfer
plaats. In totaal resulteerde de eerste IVF-cyclus in 1306
bevallingen met tenminste 1 levend geboren kind: 941
eenlingen, 310 tweelingen, 54 drielingen en 1 vierling
(1727 kinderen). Het aantal bevallingen met tenminste
1 levend geboren kind per eerste IVF-cyclus nam toe
van 6% in 1984 tot 18% in 1994 (figuur 7). Het uitein-
delijke bevallingspercentage per gestarte eerste cyclus
bedroeg 16,0. Het succespercentage van het totaal aan
IVF-behandelingen, gedefinieerd als tenminste 1 levend
geboren kind uit 1 of meer IVF-behandelingen, voor
vrouwen die in 1983-1994 een eerste IVF-poging onder-
gingen, bedroeg 37,1 (zie figuur 7).

Figuur 8 geeft de percentages levendgeborenen per
totaal aantal geplaatste embryo’s uit de eerste IVF-
poging naar kalenderjaar weer. Vanaf 1988 was een dui-
delijke stijging te zien. Het percentage levendgeborenen
per geplaatst embryo bij de eerste IVF-poging bedroeg
10,4%. Bij vrouwen bij wie een embryoplaatsing plaats-
vond, daalde bovendien het gemiddelde aantal geplaats-
te embryo’s vanaf 1989.
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figuur 3. Indicaties voor IVF bij de eerste IVF-poging, naar
kalenderjaar (n = 8184 vrouwen); ( ): tuba-afwijkingen; ( ):
mannelijke factoren; ( ): onverklaard; ( ): rest en onbekend.
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figuur 4. Het soort stimulatieprotocol bij de eerste IVF-po-
ging, naar kalenderjaar (n = 8184 vrouwen); ( ): geen ago-
nist, wel menopauzegonadotrofine (HMG) of follikelstimule-
rend hormoon (FSH); (–�–): geen agonist, wel HMG en clo-
mifeen; ( ): agonist en HMG/FSH.

90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

pe
rc

en
ta

ge

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

jaar

figuur 5. Gemiddeld aantal ampullen menopauzegonadotro-
fine (HMG)/follikelstimulerend hormoon (FSH) (–�–) en ver-
kregen eicellen (–�–) bij de eerste IVF-poging, naar kalender-
jaar (n = 8184 vrouwen). De verticale lijnstukken geven de
standaardfout aan.
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Figuur 9 geeft de percentages (per bevalling) van meer-
lingen na IVF (alle cycli) naar kalenderjaar van de eer-
ste IVF-poging weer. Het percentage tweelingen en het
percentage drielingen en hogere meerlingen namen eind
jaren tachtig toe. Vanaf 1989 daalde het percentage drie-
en vierlingen van 8,7% bij vrouwen die in 1989 met IVF
gestart waren tot 1,2% in 1994. Het percentage meerlin-
gen geboren uit de eerste IVF-poging naar kalenderjaar
had een gelijksoortig beloop (niet weergegeven). Het
percentage tweelingen bleef stabiel rond de 25. Daar-
mee is bijna 50% van alle na IVF geboren kinderen af-
komstig van een meerling (meestal een tweeling).

beschouwing
De OMEGA-studie beschikt over unieke historische
gegevens in ons land omtrent de behandeling met IVF
en de uitkomsten ervan in de periode 1983-1994. De hui-
dige studie geeft een goed overzicht van de eerste 12 jaar
IVF. Zo blijkt uit onze resultaten dat de indicatiestelling
voor IVF verschoof van voornamelijk tuba-afwijkingen
begin jaren tachtig naar een groter aandeel van de in-
dicaties mannelijke factor of onverklaarde subfertiliteit
begin jaren negentig.

In een periode waarin de gemiddelde leeftijd bij de
geboorte van het eerste kind steeg van 25,6 jaar in 1980
naar 27,5 jaar in 1990 (bron: Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS), geboortekerncijfers: www.cbs.nl), bleef
de leeftijd bij de eerste IVF-behandeling stabiel, name-
lijk rond de 33 jaar. Alleen in het jaar 1986 bedroeg de
gemiddelde leeftijd 33,7 jaar. Uit een studie van Alberda
et al. bleek dat vrouwen boven de 38 jaar voorrang kre-
gen.13 In een eerder, multicentrisch onderzoek naar IVF-
resultaten in Nederland bleek dat ruim de helft van de
IVF-behandelingen werd uitgevoerd bij paren die al
minstens 6 jaar ongewild kinderloos waren, hetgeen ook
wijst op een oudere leeftijd.3

Stimulatieschema’s. Ook in de gebruikte stimulatie-
schema’s waren grote veranderingen zichtbaar; vanaf
1989 werd voornamelijk gebruikgemaakt van stimula-
tieschema’s met agonisten tezamen met gonadotrofinen.
Het stimulatieschema en de toegepaste doseringen han-
gen nauw samen met het aantal verkregen eicellen tij-
dens een IVF-behandeling. Reeds vóór de landelijke in-
voering van GnRH-agonisten in 1989 was een toename
in het aantal verkregen eicellen en het gemiddelde aan-
tal ampullen gonadotrofinen zichtbaar. Met name in
1986 was een sterke stijging in het aantal ampullen te
zien (zie figuur 5); een mogelijke verklaring hiervan
vormt de toename van de gemiddelde leeftijd bij eerste
IVF-behandeling in dat jaar (zie figuur 2). Reeds in het
begin en halverwege de jaren tachtig verschenen publi-
caties over de groei van grotere en meerdere follikels,
het voorkómen van een voortijdige LH-piek en hogere
zwangerschapskansen bij stimulatie van gonadotrofinen
in combinatie met GnRH-agonisten.14 15 Echter, GnRH-
agonisten werden in Nederland pas op grote schaal van-
af 1989 gebruikt.

Ovarieel hyperstimulatiesyndroom. Na de landelijke
invoering van de GnRH-agonisten namen ook de dose-
ringen van gonadotrofinen toe, met als gevolg een stij-
ging in de eicelopbrengst, maar tevens een stijging in het
percentage vrouwen met een ernstig OHSS. In de lite-
ratuur varieert de OHSS-incidentie sterk, hetgeen waar-
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figuur 6. Percentages ovarieel hyperstimulatiesyndroom
(OHSS) tijdens de eerste IVF-cyclus naar kalenderjaar (n =
8184 vrouwen): (�): licht tot matig; (�): ernstig, met zieken-
huisopname; ( ): verdere IVF-procedure geannuleerd we-
gens OHSS.
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figuur 7. Percentages bevallingen met tenminste 1 levendge-
borene per gestarte eerste IVF-poging (�) en over de gehele
IVF-behandeling (alle cycli; �), naar kalenderjaar van de eer-
ste IVF-poging (n = 8184 vrouwen).
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figuur 8. Percentages levendgeborenen per geplaatste em-
bryo’s (�) en het gemiddeld aantal geplaatste embryo’s uit de
eerste IVF-poging ( ) naar kalenderjaar (n = 8184 vrouwen).
De verticale lijnstukken geven de standaardfout aan.
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schijnlijk verklaard kan worden door het gebruik van
wisselende definities. Een bekende indeling van OHSS
is die in licht, matig en ernstig.16 Bij de laatste vorm is
veelal een ziekenhuisopname nodig. In een recent ver-
slag van de European Society of Human Reproduction
and Embryology (ESHRE) over het Europese IVF-
monitoringsprogramma in 1999, werd gerapporteerd dat
in ongeveer 1% van alle IVF-cycli een ernstig OHSS
ontstaat.1 Dit percentage is iets hoger dan het uiteinde-
lijke percentage ernstig OHSS in onze studie (0,5).

Uit onze resultaten blijkt verder dat de ernstige vorm
van OHSS statistisch significant vaker voorkwam bij met
GnRH-agonisten gestimuleerde eerste IVF-cycli dan bij
cycli zonder GnRH-agonistenstimulatie. Ook in de lite-
ratuur worden schattingen gegeven van een verzesvou-
diging van de incidentie van OHSS in IVF-cycli waarbij
gebruikgemaakt wordt van gonadotrofinestimulatie in
combinatie met agonisten ten opzichte van stimulatie
met alleen gonadotrofinen of clomifeen.17 Dit effect van
agonisten wordt verklaard doordat het optreden van een
voortijdige LH-piek en een voortijdige luteïnisatie voor-
komen worden. Door het voorkómen van een vroeg-
tijdige ovulatie kan excessieve follikelgroei plaatsvin-
den en neemt uiteindelijk de incidentie van OHSS toe.17

De incidentie van OHSS in de huidige studie is geba-
seerd op de eerste IVF-cyclus, die veelal een zogenoem-
de leercyclus was. Stimulatieschema’s werden vaak in
vervolgcycli aangepast met daarbij een lagere kans op
het ontstaan van OHSS. In onze studie blijkt dat van alle
vrouwen die een met agonisten gestimuleerde tweede
IVF-poging ondergingen (n = 6390), 11 (0,2%) vrouwen
ernstig OHSS kregen. Dat is minder dan de 0,7% zoals
gevonden voor de eerste IVF-cyclus.

Behandelresultaten. Het bevallingspercentage bij een
eerste gestarte IVF-behandeling bedroeg 16,0. Dit per-
centage komt overeen met het percentage doorgaande
zwangerschappen na een eerste IVF-behandeling van
19,4, zoals gerapporteerd werd door Kremer et al.2 Dat
het uiteindelijke bevallingspercentage lager is dan het
percentage doorgaande zwangerschap laat zich verkla-

ren doordat in een doorgaande zwangerschap altijd de
kans bestaat op intra-uteriene vruchtdood.

De relatief lage bevallingspercentages per gestarte
eerste IVF-cyclus in 1984 en 1985 kunnen verklaard wor-
den door een lage eicelopbrengst (zie figuur 5). Een
mogelijke verklaring voor de toename in de bevallings-
percentages na 1985 kan een verbetering in de labora-
toriumomstandigheden zijn. Daarnaast geldt uiteraard
ook dat er meer eicellen en meer embryo’s werden ver-
kregen, hetgeen resulteerde in een keuze uit kwalitatief
betere embryo’s, waardoor meer embryo’s geplaatst
konden worden.

Het gemiddelde aantal geplaatste embryo’s daalde
vanaf 1989, terwijl het percentage levendgeborenen per
totaal aantal geplaatste embryo’s uit de eerste IVF-cy-
clus steeg. Door de invoering van GnRH-agonisten nor-
maliseerden mogelijk de zwangerschapspercentages in
centra waar voorheen minder goede resultaten werden
geboekt, wat waarschijnlijk in het algemeen uitmondde
in hogere zwangerschapspercentages.

Het uiteindelijke succespercentage van de gehele
IVF-behandeling, gedefinieerd als de geboorte van ten-
minste 1 levend geboren kind voor vrouwen die in 1983-
1994 een eerste IVF-poging ondergingen, bedroeg 37,1.
Het is opmerkelijk dat na 1987 geen verdere stijging in
het percentage optrad. Het iets lagere succespercentage
in 1994 kan mogelijk verklaard worden doordat nog niet
alle vrouwen die in 1994 met hun eerste IVF-poging
startten, het gehele IVF-traject doorlopen hadden aan
het einde van onze studieperiode. In de multicentrische
inventarisatie van IVF-resultaten in de periode 1986-
1988 werd gerapporteerd dat de IVF-behandeling bij
gemiddeld een kwart tot eenderde van de behandelde
paren leidt tot een levend geboren kind,3 wat lager is
dan ons succespercentage.

In Nederland zijn voorzover ons bekend geen publi-
caties omtrent de aantallen levendgeborenen en meer-
lingen uit IVF. Onze resultaten wijzen erop dat de twee-
lingfrequentie per bevalling vanaf 1989 stabiliseerde
rond de 25%. In een recent Europees onderzoek van de
ESHRE wordt over 1999 per bevalling een tweelingfre-
quentie gegeven van 24%.1 De frequentie van drie- en
hogere meerlingen lag in 1999 in Europa rond de 2%.1

Onze resultaten laten een daling in de frequentie drie-
en hogere meerlingen per bevalling zien (zie figuur 9).
Deze daling in het aantal drie- en vierlingen kan ver-
klaard worden door de daling in het aantal geplaatste
embryo’s. Vooral het percentage plaatsingen met 4 of
meer embryo’s nam vanaf 1989 sterk af. Vanaf 1992 na-
men de percentages plaatsingen met 3 embryo’s af en die
met 2 embryo’s toe (niet weergegeven). Op basis van kli-
nische ervaring lijkt het aandeel van selectieve of ase-
lecte embryoreductie in de huidige onderzoeksperiode
waarschijnlijk klein te zijn. Gegevens omtrent reductie
zijn echter niet systematisch gerapporteerd.

Het is moeilijk onze resultaten te vergelijken met die
van Kremer et al., over de periode 1996-2000.2 In tegen-
stelling tot onze studie hebben zij de resultaten kunnen
toespitsen op een vergelijking tussen de klassieke IVF-
behandeling, de ICSI en de cryotransfer. ICSI wordt

Ned Tijdschr Geneeskd 2004 17 juli;148(29) 1453

figuur 9. Percentages (per bevalling) van meerlingen ten
gevolge van de IVF-behandeling (alle cycli) naar kalenderjaar
van de eerste IVF-poging; (�): tweelingen; ( ): drie- of
meerlingen (n = 8184 vrouwen).
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vanaf 1994 in Nederland uitgevoerd en de aantallen
ICSI-behandelingen in onze studie waren daardoor te
klein om een opsplitsing te maken. In tegenstelling tot
de gegevens in de studie van Kremer et al. waren de
OMEGA-gegevens verzameld op individueel niveau;
per individu is gedetailleerd informatie van alle onder-
gane IVF-cycli aanwezig.

Beperkingen van het onderzoek. Bij de interpretatie
van de resultaten van ons onderzoek moeten de beper-
kingen van ons gegevensbestand onder ogen gezien wor-
den. Een voorbeeld hiervan zijn de gepresenteerde uit-
eindelijke succespercentages van de gehele IVF-behan-
deling, welke vertekend zouden kunnen zijn door het
responspercentage van ruim 71. Vrouwen die uiteinde-
lijk een kind hebben gekregen na IVF waren misschien
eerder geneigd om te participeren in het OMEGA-
project dan vrouwen die na IVF kinderloos bleven. Van
2 ziekenhuizen hadden wij toestemming om anoniem
gegevens van alle vrouwen uit de OMEGA-cohort
(responders en non-responders) te verzamelen. Tussen de
responders en de non-responders waren nauwelijks ver-
schillen in kalenderjaar van behandeling. Inderdaad
bleek dat de respons bij vrouwen die geen kind hadden
gekregen lager was dan bij degenen die wel een kind uit
IVF kregen, met respectievelijk 64 en 73%. Het gerap-
porteerde uiteindelijke succespercentage kan dus enigs-
zins een overschatting zijn. Corrigerend voor selectie-
bias berekenden wij dat het werkelijke succespercentage
waarschijnlijk rond de 34 ligt, dus 3% lager dan de gevon-
den 37%: [(34% × 73% respons) + (66% van de vrouwen
kreeg geen kind × 64% respons)/(34% × 73%) = 37%.

conclusie
Wij concluderen dat in de periode 1983-1994 verschui-
vingen in de indicatie voor IVF te zien waren, evenals
veranderingen in stimulatieschema’s en doseringen van
gonadotrofinen, een hogere eicelopbrengst en daarmee
samenhangend een stijgend succespercentage van de 1e
IVF-poging. Het is opmerkelijk dat na 1987 het uitein-
delijke succespercentage van de totale behandeling min
of meer constant blijft. De kans op complicaties zoals het
optreden van OHSS nam in de beschreven periode toe,
het percentage drie- en vierlingen daalde vanaf 1991
sterk, hetgeen nauw samenhangt met de daling van het
aantal geplaatste embryo’s, maar het percentage twee-
lingen bleef stabiel rond de 25. Door het ontbreken van
een landelijke IVF-registratie is het niet mogelijk om
deze resultaten te vergelijken met de resultaten in de
recentste periode.
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abstract
Methods and results of in-vitro fertilisation in the Netherlands in
the years 1983-1994

Objective. To describe methods and results of in-vitro ferti-
lisation (IVF) treatment during the first 12 years after the intro-
duction of IVF treatment in the Netherlands.

Design. Retrospective cohort study.
Method. A nationwide study was conducted among women

who had had their first IVF cycle stimulated with gonado-
trophins in 12 IVF centres in the Netherlands in the period
1 January 1983 to 31 December 1994 (n = 8,184).

Results. The subfertility diagnosis related to tubal factors
decreased from 70% in 1987 to 25% in 1994. The subfertility
diagnosis related to a male factor increased from 8.7% in 1987
to 35.5% in 1994. The mean age at first IVF treatment re-
mained roughly constant. During the introduction of GnRH
agonists there was an increase in gonadotrophin dosages, the
number of retrieved oocytes, the number of high responders
and/or women who experienced an ovarian hyperstimulation
syndrome (OHSS). The percentage of deliveries with at least
one baby born alive after the first IVF cycle increased from 6%
in 1984 to 18% in 1994. The number of live births per 100 trans-
ferred embryos increased from 2.5 in 1985 to 12 in 1994.
Furthermore, the mean numbers of embryos transferred after 
the first IVF cycle decreased from 3.2 in 1987 to 2.2 in 1994. The
overall success rate – defined as the proportion of women who
had at least one child born alive after one or more IVF cycles
– for women who had their first IVF treatment between 1983
and 1994 was 37.1%. The percentage of triplets or quadruplets
decreased from 8.7 in 1989 to 1.2 in 1994. The percentage of
twin deliveries remained about 25.

Conclusion. The introduction of GnRH agonists and the high-
er dosages of gonadotrophins led to a higher oocyte harvest.
During the first years of IVF treatment there was an increase
in the success rate after the first treatment cycle. The overall
success rate remained constant after 1991. The risk of devel-
oping an OHSS increased whereas the rate of twin deliveries
remained constant.
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samenvatting
Een 27-jarige vrouw presenteerde zich op 14-jarige leeftijd met
cosmetische bezwaren ten gevolge van een echografisch diffuus
euthyreoot struma. De uitslagen van onderzoek naar antistof-
fen tegen thyreoïdperoxidase en thyreoglobuline waren posi-
tief. Thyreoïdsuppressietherapie met levothyroxine resulteer-
de in regressie van het struma. Op 26-jarige leeftijd was er
tijdens zwangerschap sprake van een passagère groei van het
struma, waarbij de uitslag van antithyreoïdperoxidaseantistof-
fen sterk positief was. Zes maanden post partum recidiveerde
het struma met keelpijn en koorts. De concentratie C-reactief
proteïne was sterk verhoogd. Er bleek sprake te zijn van een
virale thyreoïditis, veroorzaakt door het Coxsackie-B-virus. Na
behandeling met acetylsalicylzuur en prednison nam het stru-
ma in grootte af. Twee maanden later was er opnieuw progres-
sie van het struma, nu in combinatie met cervicale lymfadeno-
pathie en een vergrote glandula parotidea links. Na histolo-
gisch onderzoek werd de diagnose ‘non-hodgkinlymfoom van
het type grootcellig B-cellymfoom (stadium II)’ gesteld, zeer
waarschijnlijk een primair schildklierlymfoom. Het lymfoom
was refractair voor cyclofosfamide-doxorubicine-vincristine-
prednisolon(CHOP)-kuren, waarna intensieve chemotherapie
en een autologe stamceltransplantatie volgden, waarmee uit-
eindelijk een complete remissie werd bereikt. Het struma ver-
dween en de antithyreoïdperoxidaseantistoffen waren niet
meer aantoonbaar. Primaire schildklierlymfomen komen zel-
den voor, maar auto-immuunthyreoïditis lijkt een belangrijke
predisponerende factor te zijn.

In dit artikel beschrijven wij de ziektegeschiedenis van
een vrouw met een bijzondere combinatie van schild-
klierafwijkingen. Tijdens en na de zwangerschap pre-
senteerde zij zich met een recidiverend struma. Reeds in
de puberteit werden bij haar een niet-toxisch diffuus
struma en een auto-immuunthyreoïditis vastgesteld. Het
later recidiverend struma bleek te berusten op een non-
hodgkinlymfoom.

ziektegeschiedenis
Patiënt A, een 27-jarige vrouw, presenteerde zich op 14-jarige
leeftijd met een struma. Haar voornaamste klacht was van
cosmetische aard. Daarnaast vertoonde zij koude-intolerantie
en gewichtstoename. De voorgeschiedenis vermeldde icterus
neonatorum. De familieanamnese was onbelast voor schild-
klierziekten. Bij het lichamelijk onderzoek werd een diffuus
vergrote en pijnloze schildklier gepalpeerd. Het laboratorium-
onderzoek toonde de volgende uitslagen (tussen haakjes
referentiewaarden): thyreoïdstimulerend hormoon (TSH): 2,4
mU/l (0,4-4,0); totaal T4: 88 nmol/l (70-140); de uitslag van anti-
thyreoglobulineantistoffen was positief en die van antistoffen
tegen thyreoïdperoxidase zwak positief. Echografie toonde
een homogeen struma. De diagnose luidde ‘niet-toxisch diffuus
struma en een auto-immuunthyreoïditis’. Patiënte werd be-
handeld met levothyroxine 75 µg per dag, waarna het struma in
regressie ging.

Op 26-jarige leeftijd presenteerde patiënte zich in het derde
trimester van haar eerste zwangerschap opnieuw, omdat het
struma weer in omvang was toegenomen. De laboratoriumuit-

slagen waren als volgt : TSH: 0,9 mU/l; vrij T4: 11,4 pmol/l (10-
24); de antithyreoïdperoxidaseantistoffen hadden nu een sterk
positieve uitslag. De levothyroxinedosering werd in verband
met de verhoogde behoefte gedurende de zwangerschap tijde-
lijk verhoogd naar 150 µg per dag. Het struma nam daarna in
grootte af.

Zes maanden post partum nam het struma wederom toe met
tevens keelpijn en koorts. Hierbij waren de laboratorium-



uitslagen: TSH: 0,1 mU/l; vrij T4: 15,8 pmol/l en een verhoogde
concentratie van C-reactieve proteïne (CRP): 192 mg/l (� 10).
De thyroxinesuppletie werd vervolgens gestopt.

De sterk verhoogde CRP-concentratie in combinatie met
keelpijn deden meer denken aan een infectieuze thyreoïditis
dan aan de aanvankelijk vermeende thyreoïditis post partum
op basis van auto-immuniteit. Een schildklierscan liet een irre-
gulaire opname van jodium-123 zien met een normale 24-uurs-
opname (31%) (figuur 1). Dit beeld kan passen bij een virale
thyreoïditis; bij een thyreoïditis post partum zou de opname
immers sterk verminderd moeten zijn.

Serologisch onderzoek toonde inderdaad een actieve infec-
tie met Coxsackie-B-virus (type 1). De klachten verminderden
na behandeling met prednison 30 mg per dag in combinatie met
acetylsalicylzuur 600 mg 6 dd. Twee maanden later was het
struma geslonken met hierbij een concentratie vrij T4 van 9,1
pmol/l en van TSH van 5,6 mU/l.

Negen maanden post partum nam het struma echter op-
nieuw toe, nu gepaard gaande met uitgebreide cervicale lymf-
adenopathie en een vergrote glandula parotidea links (figuur
2a). Bij palpatie voelde de schildklier vast aan met hierin een
aantal opvallende noduli. Gezien dit ongewone beloop en de
vergrote lymfklieren werd een cytologische punctie verricht. In
de punctiepreparaten van een lymfklier uit de linker halsregio
werden grote pleiomorfe cellen gezien, zogenaamde laesione-
le cellen (soms met dubbelkernen), wat paste bij een maligne
lymfoom (figuur 3). Bij immuunhistochemisch onderzoek
waren lymfklierbiopten positief voor CD20 en CD30. Een CT-
scan toonde een diffuus geïnfiltreerde schildklier alsook cer-
vicale en mediastinale lymfadenopathie (figuur 4). Het stage-
ringsonderzoek liet geen lymfoomlokalisaties elders zien.

Als diagnose werd gesteld ‘non-hodgkinlymfoom van het
type grootcellig B-cellymfoom, stadium II’. Patiënte werd be-
handeld met CHOP-kuren (die bevatten cyclofosfamide, doxo-
rubicine, vincristine en prednisolon), waarna het struma in eer-
ste instantie vrijwel geheel verdween (zie figuur 2b). Na de
tweede kuur trad echter progressie op. Patiënte werd ver-
volgens behandeld met DAP-kuren; die bevatten cisplatine,
cytarabine en dexamethason. Na een stamcelaferese werd een
autologe stamceltransplantatie verricht; die werd gevolgd door
een complete remissie. Bij de laatste follow-up, 1 jaar na de be-
handeling, ging het goed met patiënte. Het struma was ver-
dwenen en er was sprake van een subklinische hypothyreoïdie

met TSH: 4,9 mU/l en vrij T4: 12,2 pmol/l. Patiënte werd in-
middels weer behandeld met levothyroxine. De antithyreoïd-
peroxidaseantistoffen waren na de beenmergtransplantatie
niet meer aantoonbaar.

beschouwing
De beschreven 27-jarige vrouw presenteerde zich met
een recidiverend struma dat begon in de puberteit. De
differentiaaldiagnose omvatte destijds een niet-toxisch
diffuus struma en de ziekte van Hashimoto. Het niet-
toxisch of euthyreoot struma is een van de meest voor-
komende aandoeningen van de schildklier. Etiologisch
en pathogenetisch spelen waarschijnlijk meerdere facto-
ren een rol.1 Meestal is de familieanamnese positief, het-
geen een genetische predispositie suggereert. De pre-
valentie wordt geschat op 5 tot 10% en de aandoening
komt 4 maal zo vaak bij vrouwen als bij mannen voor.2

Men veronderstelt dat zich in een diffuus struma gelei-
delijk noduli ontwikkelen uit heterogene schildklierfol-
likels die verschillen in groei, functie en jodiumopname.
Zo ontstaat op den duur een (multi)nodulair struma,
dat tenslotte kan overgaan in een toxisch multinodulair
struma.

De behandeling met levothyroxine is gebaseerd op de
hypothese dat onderdrukking van de endogene TSH-
productie de groei van het struma zou remmen. Deze
behandeling wordt echter weinig meer toegepast, omdat
aangetoond is dat een initiële volumereductie van het
struma gevolgd wordt door een recidief nadat de behan-
deling is beëindigd. Bovendien is de volumereductie
slechts gering en zijn de eventuele langetermijngevolgen
van iatrogene subklinische hyperthyreoïdie op hart en
skelet onbekend.3 4

Auto-immuunthyreoïditis. De autoantistoffen tegen
thyreoglobuline en thyreoïdperoxidase die bij patiënte
werden gevonden suggereren daarnaast het bestaan van
een auto-immuunthyreoïditis. Schildklierautoantistoffen
worden echter bij patiënten met een niet-toxisch struma
niet vaker aangetroffen dan onder de normale bevol-
king. Derhalve omvatte de differentiaaldiagnose ook
een beginnende ziekte van Hashimoto. Inmiddels is uit
een cohortstudie in Engeland gebleken dat de kans op
hypothyreoïdie sterk verhoogd is bij patiënten met auto-
antistoffen tegen thyreoïdperoxidase, zeker in combi-
natie met een verhoogde TSH-concentratie.5

Zwangerschap en struma. Tijdens de zwangerschap
nam het struma van patiënte toe. Een fysiologische
zwangerschap in Nederland gaat niet gepaard met
een toename van het schildkliervolume. Het fenomeen
‘zwangerschapsstruma’ komt eigenlijk alleen voor in jo-
diumarme gebieden. Tijdens de zwangerschap neemt de
behoefte aan jodium toe. In jodiumarme gebieden zal
tijdens de zwangerschap het relatieve tekort aan jodium
nog meer toenemen, hetgeen kan resulteren in groei van
de schildklier.6 Met name in het eerste trimester is de
foetale schildklier nog niet voldoende ontwikkeld en is
de foetus, en vooral diens centraal zenuwstelsel, afhan-
kelijk van de maternale schildklierhormoonproductie.7

Uit recent klinisch onderzoek is gebleken dat ook
lichte schildklierdisfunctie tijdens de zwangerschap sa-
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figuur 1. Schildklierscan bij patiënt A met een irregulaire
lokale opname van jodium-123.



mengaat met een vertraagde neuropsychologische ont-
wikkeling van het kind.8 9 De schildklierfunctie onder-
gaat tijdens de zwangerschap belangrijke wijzigingen.10

In die tijd treedt ten gevolge van oestrogeenstimulatie

een stijging van de hoeveelheid thyroxinebindend glo-
buline op, waardoor de hoeveelheid totaal T4 in eerste
instantie stijgt.11 Parallel hieraan daalt de concentratie
vrij T4, vooral in het tweede en derde trimester, maar
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figuur 2. (a) Progressie van het struma bij patiënt A, met cervicale lymfadenopathie en een vergrote glandula parotidea links;
(b) regressie van het struma na chemotherapie met cyclofosfamide-doxorubicine-vincristine-prednisolon(CHOP)-kuren.

a b

figuur 3. Lymfklierbiopt uit de linker halsregio met grote pleiomorfe cellen met een ruim cytoplasma en pleiomorfe kernen
temidden van kleinere reactieve lymfocyten (HE-kleuring; 310 maal vergroot).

pleiomorfe cellen



deze blijft binnen het normale gebied. Daarnaast wordt
de schildklier gestimuleerd door het thyreotrope hu-
maan choriongonadotrofine (HCG). Dat is een op TSH
gelijkend glycoproteïne dat, afhankelijk van plasmacon-
centratie en glycosylering, na binding aan de TSH-
receptor de schildklierfunctie stimuleert. In het eerste
trimester daalt daardoor de TSH-spiegel naar ongeveer
0,6 mU/l, gevolgd door een stijging.

Bij vrouwen met een hypothyreoïdie neemt de be-
hoefte aan exogeen schildklierhormoon tijdens de zwan-
gerschap sterk toe. De dosis levothyroxine moet dus op
geleide van de concentratie vrij T4 vaak met 25 tot 50%
worden verhoogd, onafhankelijk van TSH of eventuele
antistoffen.12 Euthyreote of subklinisch hypothyreote
vrouwen met antischildklierautoantistoffen hebben
tijdens de zwangerschap eveneens een verhoogd risico
op hypothyreoïdie.13 (Subklinische) hypothyreoïdie komt
bij 2,5% van alle zwangeren voor. Voorts hebben ver-
schillende onderzoeken een relatie aangetoond met het
optreden van spontane abortussen, hoewel dit geen uni-
versele bevinding is.14-16 Tenslotte heeft de aanwezigheid
van autoantistoffen tegen thyreoïdperoxidase een sterk
voorspellende waarde voor het optreden van een thy-
reoïditis post partum; de kans hierop is dan 30 tot 50%.17

Post-partumthyreoïditis. Derhalve werd bij de post
partum opgetreden groei van het struma in eerste in-
stantie gedacht aan een post-partumthyreoïditis. Een
dergelijke thyreoïditis is een syndroom van passagère of
permanente schildklierdisfunctie in het eerste jaar post
partum. Het is een uiting van een chronische auto-
immuunthyreoïditis. In het klassieke geval treedt eerst
thyreotoxicosis op, gevolgd door hypothyreoïdie, vaak
met een spontaan herstel daarna. Door schade aan de
follikels komt thyreoglobuline vrij, wat leidt tot ongere-
guleerde afgifte van T3 en T4. De beschadigde follikels
zijn vervolgens niet meer in staat schildklierhormonen
te produceren, waardoor hypothyreoïdie ontstaat.

De symptomen van post-partumthyreoïditis kunnen

heel variabel en soms ernstig zijn. Zo is depressie een
frequent symptoom, zowel tijdens de thyreotoxische als
de hypothyreote fase. Meestal ontstaat er geen struma.
Echografische bevindingen zijn weinig specifiek. Een jo-
diumscan laat meestal een sterk verlaagde opname zien.
Er is bovendien een grote kans op recidief bij een vol-
gende zwangerschap (70%). De prevalentie van post-
partumthyreoïditis is 5 tot 7% in Nederland en bij
diabetes mellitus type 1 zelfs 25%. Het is daarom aan te
bevelen om bij alle vrouwen met een verhoogd risico,
zoals een schildklierziekte in de voorgeschiedenis, een
positieve familieanamnese, diabetes mellitus type 1 en
depressie tijdens een eerdere post-partumperiode, bij
voorkeur 6 tot 8 weken post partum een TSH-bepaling
te verrichten. Bij onze patiënt ging het echter om een
virale thyreoïditis. Deze wordt vaak veroorzaakt door
een Coxsackie-virus.

Primair schildklierlymfoom. Na een aanvankelijk her-
stel trad opnieuw groei van het struma op met noduli,
lymfadenopathie en een vergrote glandula parotidea
links als gevolg van een non-hodgkinlymfoom, type
grootcellig B-cellymfoom, met diffuse infiltratie van de
schildklier. Een lymfoomlokalisatie in de schildklier
kan een primair schildklierlymfoom betreffen of een
extranodale lokalisatie. De afwezigheid van andere or-
gaanlokalisaties dan de schildklier maakte een primair
schildklierlymfoom bij onze patiënt zeer waarschijnlijk.
Schildklierlymfomen zijn zeldzaam; zij betreffen slechts
1 tot 5% van alle schildkliermaligniteiten en 1 tot 2,5%
van alle lymfomen. Het meest voorkomend lymfoom is
het non-hodgkinlymfoom, met als belangrijkste histo-
logisch subtype het diffuus grootcellig B-cellymfoom.
Daarentegen blijkt slechts bij 2% van de patiënten met
non-hodgkinlymfoom de schildklier als extranodale
lokalisatie op te treden. Schildklierlymfomen komen
vaker bij vrouwen voor. De gemiddelde leeftijd bedraagt
65 tot 75 jaar. Auto-immuunthyreoïditis is bovendien
een belangrijke predisponerende factor. Het belangrijk-
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figuur 4. CT-scan van de hals van patiënt A met uitgebreide infiltratie van de schildklier en bilaterale cervicale lymfadenopathie.
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ste symptoom is een progressief struma, dat soms ge-
compliceerd wordt door mechanische problemen of
hypothyreoïdie ten gevolge van diffuse infiltratie. De be-
handeling wordt bepaald door het histologisch subtype
alsook door het stadium en bestaat meestal uit chemo-
therapie in de vorm van CHOP-kuren. De 5-jaarsover-
leving bij chemotherapie bedraagt ongeveer 44%.18

Tenslotte was in deze casus het verdwijnen van de
antistoffen na de beenmergtransplantatie opmerkelijk.
Schildklierantistoffen worden door B-lymfocyten gepro-
duceerd. Het is bekend dat er na een beenmergtrans-
plantatie naast transmissie van een auto-immuunziekte
ook remissie van ziekte kan optreden. Men vermoedt
dat immuunmodulatie ten gevolge van beenmergtrans-
plantatie, wellicht in combinatie met immuunsuppressi-
va, chemotherapie en radiotherapie, hieraan ten grond-
slag ligt.19 20

conclusie
Bij onze patiënte was achtereenvolgens sprake van: niet-
toxisch diffuus struma en auto-immuunthyreoïditis in
de puberteit, thyreoïditis in de post-partumperiode op
basis van een Coxsackie-B-virusinfectie, mogelijk ge-
combineerd met auto-immuniteit, en tenslotte een non-
hodgkinlymfoom. Dit laatste betrof zeer waarschijnlijk
een primair schildklierlymfoom op een overigens on-
gewoon jeugdige leeftijd.

Is er een verband tussen deze diagnosen? Auto-
immuunthyreoïditis blijkt niet alleen te predisponeren
voor een post-partumthyreoïditis, maar ook voor een
schildklierlymfoom. De thyreoïditis zou dan lymfklier-
proliferatie induceren, die in combinatie met genetische
factoren kan ontaarden in een lymfoom. Een verband
tussen een schildklierlymfoom en Coxsackie-virus is
nooit beschreven.

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen
gemeld.

abstract
A pregnant woman with autoimmune thyroiditis and recurrent
goitre. – A 27-year-old woman was first referred at the age of
14 with cosmetic complaints due to an echographically diffuse,
euthyroid goitre. Tests for antibodies against thyroid per-
oxidase and thyroglobulin were positive. Thyroid-suppression
therapy with levothyroxine resulted in regression of the goitre.
At the age of 26 there was a transitory recurrence of the goitre
during a pregnancy, during which time the thyroid peroxidase
antibodies became strongly positive. Six months post partum
the goitre recurred again, accompanied by pain in the throat
and fever. The C-reactive protein level was strongly elevated.
Serology established the diagnosis of viral thyroiditis due to a
Coxsackie-B virus. The size of the goitre decreased after treat-
ment with acetylsalicylic acid and prednisone. Two months
later the goitre again showed further growth, now in associa-
tion with cervical lymphadenopathy and an enlarged left
parotid gland. Histology revealed a non-Hodgkin lymphoma of
the type diffuse large B-cell (stage II), very likely a primary thy-
roid lymphoma. The lymphoma was refractory to cyclophos-
phamide-doxorubicin-vincristine-prednisolone (CHOP); this
was followed by intensive chemotherapy and autologous stem-
cell transplantation, resulting finally in a complete remission.

The goitre disappeared and thyroid peroxidase antibodies were
no longer detectable. Primary thyroid lymphoma is a rare
disease, but autoimmune thyroiditis appears to be an important
predisposing factor.
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Buitenlands nieuws

Test op downsyndroom bij embryo voor alle Deense
zwangere vrouwen

Denemarken heeft aangekondigd na de zomer nieuwe richt-
lijnen in te zullen voeren voor prenatale screening op het
syndroom van Down. Tot nu toe was deze screening alleen mo-
gelijk voor zwangere vrouwen ouder dan 35 jaar, net zoals in
Nederland. Na de zomer kunnen alle zwangere vrouwen wor-
den getest. De verwachting is dat daarmee 90% van de em-
bryo’s met het downsyndroom wordt opgespoord (persbericht
Deense Gezondheidsraad, juni 2004).

De richtlijnen zijn uitvoerig besproken door een commissie
waarin onder meer artsen, vroedvrouwen en ziekenhuisdirec-
ties zitting hadden. Veel betrokkenen waren van mening dat
een leeftijdscriterium bij zwangere vrouwen ‘niet ethisch ver-
antwoord’ is. Dagblad Trouw (22 juni 2004) citeert Peter
Saugmann Jensen, arts bij de Deense Gezondheidsraad: ‘Het
gaat er niet om dat wij willen voorkomen dat bepaalde kinde-
ren worden geboren. Het zwaarst weegt voor ons het zelfbe-
schikkingsrecht van het individu, binnen het kader van de abor-
tuswetgeving.’

Vooruitlopend op de nieuwe richtlijnen boden twee ge-
meenten al in 2003 screening aan voor alle vrouwen. Een diep-
gaande discussie daarover is in Denemarken niet gevoerd.
Vorig jaar baarde het wel opzien dat de gemeente Kopenhagen
deze screening in verband bracht met kostenbesparingen, om-
dat er minder kinderen met het downsyndroom geboren zou-
den worden.

In Noorwegen is daarentegen wel een emotioneel debat
gevoerd over de zogenoemde ‘uitselecteermaatschappij’. Daar
worden alleen zwangere vrouwen ouder dan  38 jaar gescreend.
Het Noorse centrum voor embryo-onderzoek bestudeert nu de
redenen voor het afbreken van een zwangerschap. Tussen 1987
en 2001 werden 41.000 vrouwen gevolgd. Het onderzoek is nog
niet afgerond, maar alles lijkt erop te wijzen dat Noorse vrou-
wen bij ernstige afwijkingen van hun ongeboren kind minder
vaak kiezen voor abortus dan Deense vrouwen, die in dat ge-
val bijna allemaal voor abortus kiezen.

In Nederland speelt momenteel de discussie of de ‘tripeltest’
routinematig aan álle zwangeren zou moeten worden aangebo-
den. Nu is de test slechts beschikbaar voor aanstaande moeders
vanaf 36 jaar. In de rest van Europa is een breed pakket van pre-
natale tests heel gewoon. De tripeltest wordt betrouwbaarder
als hij wordt uitgevoerd in combinatie met een ‘nekplooimeting’
via echoscopie. De Deense screening bestaat uit een echo van
de nekplooi en een bloedproef bij de zwangere vrouw. De
vrouw beslist of ze getest wil worden. Voor huisartsen ziet de
Deense Gezondheidsraad een belangrijke rol weggelegd in het
geven van advies over de screening en de begeleiding.

Hervormingsplannen Britse zorgstelsel

Modernisering en hervorming van de Britse zorg vormen een
belangrijke inzet van de komende parlementsverkiezingen in
Groot-Brittannië (voorjaar 2005). Dat is duidelijk geworden nu
zowel de regeringspartij Labour als de conservatieve oppositie
eind juni hun plannen voor verbetering van de gezondheids-
zorg hebben ontvouwd. Beide partijen gebruiken nagenoeg
identieke taal in hun hervormingsplannen, die worden gedo-
mineerd door de vraag hoeveel vrijheid patiënten hebben bij

de ziekenhuiskeuze. Bovendien zijn beide partijen het erover
eens dat de particuliere sector een groter aandeel moet krijgen
in de zorg, die nu voor het overgrote deel valt onder de
National Health Service (NHS), het Britse ziekenfonds.

Maar onder de oppervlakte liggen forse verschillen. Voor
Labour moet de particuliere sector vooral klein blijven en fun-
geren als aanmoediging voor de NHS om efficiënter te worden.
De conservatieven willen van de privé-behandelingen een vol-
waardige concurrent van de NHS maken, deels op kosten van
de staat. Het debat over die kwesties – en vooral over de vraag
hoeveel het de Britten zelf zal schelen in hun portemonnee –
zal de aanloop naar de verkiezingen domineren. Minister Reid
(Volksgezondheid) wil in ieder geval de wachtlijsten bekorten
en het aandeel van de particuliere zorg verder uitbreiden. De
NHS zou daarmee verder opschuiven in de richting van het
Scandinavische en Nederlandse model, waarbij kwalitatief ver-
gelijkbare ziekenfondsbehandelingen en particuliere behande-
lingen onder hetzelfde dak plaatsvinden.

Maar het Nederlandse uitgangspunt, waarbij het behande-
lingsstelsel (particulier versus ziekenfonds) rechtstreeks is ge-
koppeld aan de hoogte van het inkomen, is voor de meeste
Britten op dit moment onbespreekbaar. Eerdere hervormings-
plannen (eind 2003) van de regering-Blair werden teruggeflo-
ten door de Labour-achterban. Zij waren van mening dat Blair
het klassenstelsel instandhoudt, omdat rijkere Britten voor be-
tere behandelingen zouden kunnen betalen. Blair wilde zijn
voorstel evenwel niet intrekken en nam zich voor zijn plannen
beter te beargumenteren.

De Britse NHS is vlak na de Tweede Wereldoorlog ontstaan
en was toen hét paradepaardje van de toenmalige Labour-
regering: een algemene gezondheidszorg, gefinancierd met
gemeenschapsgeld en op gelijke wijze gratis toegankelijk voor
iedereen. Centraal gestuurd door de nationale overheid, met
artsen in dienst van de overheid. Maar die officiële gezond-
heidszorg werd zeer bureaucratisch, met alle gevolgen van
dien: artsen die niet betaald werden volgens prestaties, een
weinig flexibele organisatie en zeer lange wachttijden. Wie het
zich kan permitteren doet beroep op private dienstverlening;
Britten gaan ook steeds meer naar het buitenland voor medi-
sche zorg (www.nhs.uk).

Poolse artsen wijken uit naar rijkere EU-landen

Zeker 1000 Poolse artsen hebben tot nu toe geprofiteerd van
de toetreding van Polen tot de Europese Unie (EU) op 1 mei
jl. en zijn elders aan de slag gegaan. Dat heeft het Poolse dag-
blad Zycie Warszawy (24 juni 2004) gemeld. Het dagblad be-
richt dat de Poolse ziekenhuizen door de uittocht van artsen
met de handen in het haar zitten.

Voorzitter Konstanty Radziwill van de Poolse artsenkamer
verwacht dat in oktober opnieuw 1300 artsen naar het buiten-
land zullen vertrekken. In die maand rondt een nieuwe, jonge
groep artsen de medische studie af; in het buitenland kunnen
zij meer verdienen en krijgen zij meer mogelijkheden om zich
op hun vakgebied te ontwikkelen.

Eerder werd gewaarschuwd door de Poolse artsenkamer
voor een uittocht van jonge Poolse artsen naar West-Europese
landen door toetreding van het land tot de EU (zie deze ru-
briek, 2004:631). Uit gepubliceerde onderzoeksgegevens in het
Poolse dagblad Gazeta Wyborcza begin april blijkt dat eender-
de van alle Poolse artsen tussen de 25 en 35 jaar (dit zijn 10.000
artsen) van plan is om in West-Europese landen te gaan wer-
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ken. Woordvoerder Marek Szweczynski van de Poolse artsen-
kamer zei destijds dat een uittocht van artsen op deze schaal
het gezondheidssysteem van het land in gevaar kan bren-
gen.

Een significante factor in de overweging van jonge artsen om
werk in West-Europese landen te zoeken is de slechte betaling
in Polen. De Poolse artsen kunnen 10 keer zoveel verdienen in
landen zoals Duitsland. Bovendien hebben de slechte investe-
ring in het gezondheidssysteem van Polen, de corruptie, de
schandalen en de stakingen ook geleid tot demoralisering on-
der het medisch personeel van het land.

In het maandelijkse magazine van de Poolse artsenkamer
verschijnt heel wat reclame, vooral van agentschappen in het
Verenigd Koninkrijk, dat ook de populairste bestemming is ge-
zien de open arbeidsmarkt. De artsenorganisatie zegt over het
algemeen niet blij te zijn met deze reclame. ‘Het aanwerven van
onze artsen is een goede oplossing voor West-Europese landen,
maar niet voor ons’, aldus Radziwill. Zijn zorgen worden ge-
deeld door artsen in Duitsland, één van de landen, met Zweden,
Denemarken en Noorwegen, die ook actief zijn om artsen van
Polen en andere Oost-Europese landen aan te werven.

Ontwikkeling vaccin tegen SARS

Amerikaanse onderzoekers van de National Institutes of
Health in Bethesda hebben een neusspray met een vaccin 
tegen ‘severe acute respiratory syndrome’ (SARS) ontwikkeld
(www.nih.gov). Het vaccin beschermt groene meerkatten (een
apensoort) tegen het SARS-virus, dat vorig jaar in Azië ruim
750 mensen het leven kostte. De Amerikanen publiceerden
hun onderzoeksresultaten in The Lancet (2004;363:2122-7).

In dezelfde editie maakt The Lancet (2004;363:2139-41) mel-
ding van onderzoeksresultaten van Nederlandse onderzoekers
onder leiding van virologen van het Erasmus Medisch Centrum
in Rotterdam, het Leids Universitair Medisch Centrum en het
Leidse biotechnologiebedrijf Crucell. Crucell ontwikkelde een
menselijk monoklonaal antilichaam, dat na injectie mensen 1
tot 2 weken bescherming moet bieden tegen SARS. Dit is een
vorm van zogenoemde passieve immunisatie, waarbij het af-
weermolecuul tegen SARS per injectie wordt toegediend. Bij
de actieve immunisatie, zoals de Amerikanen die ontwikkel-
den, maakt het afweersysteem zelf een antilichaam tegen de
ziekteverwekker.

Het Crucell-antilichaam is getest bij fretten, een veelge-
bruikt proefdier in virologisch en vaccinonderzoek. De antistof
is gebaseerd op een door Crucell gepatenteerde cellijn: Per.C6.
Het Leidse biotechnologiebedrijf zegt tegenover Het Finan-
cieele Dagblad (26 juni 2004) nu in staat te zijn klinisch test-
materiaal te produceren om de veiligheid van het product bij de
mens te beproeven. Klinische studies vergen doorgaans 5 à 7 jaar.

‘Passieve immunisatie met dit middel kan een geschikte aan-
pak zijn om longziekten te voorkomen bij mensen die in con-
tact zijn geweest met SARS-patiënten, en kan verdere ver-
spreiding van de ziekte voorkomen’, stellen de onderzoekers in
The Lancet. Het Amerikaanse actieve vaccin werkt beduidend
langer dan 1 of 2 weken: de apen in het experiment werden bij-
na een maand na vaccinatie pas met SARS besmet. De vraag is
of massale vaccinaties tegen de ziekte ooit nodig worden. De
wereldwijde epidemie die werd gevreesd, is uitgebleven.

Veel Irak-veteranen lopen trauma op

Een aanzienlijk deel van de Amerikaanse militairen die naar
Irak zijn gestuurd, keert terug naar de VS met een posttrau-
matisch stresssyndroom (PTSS). Dat blijkt uit de studie

‘Combat duty in Iraq and Afghanistan, mental health problems
and barriers to care’, uitgevoerd door het Amerikaanse leger.
Het onderzoek is gepubliceerd in het New England Journal of
Medicine (2004;351:13-22).

‘Er bestaat een significant aantal soldaten dat dringend be-
hoefte heeft aan hulp’, stelt coauteur Carl A.Castro van het
Walter Reed Army Institute of Research in The Washington
Post (1 juli 2004) als reactie op de onderzoeksresultaten. Maar
in de praktijk blijkt minder dan de helft (23-40%) van de
getraumatiseerde soldaten hulp te zoeken van een (leger)psy-
choloog, uit angst om de eigen carrièrekansen te verminderen.

Voor het gepubliceerde onderzoek werden 3671 militairen
3 tot 4 maanden na thuiskomst anoniem ondervraagd over hun
ervaringen in Irak en Afghanistan en de gevolgen van hun
diensttijd daar op hun mentale gesteldheid. De blootstelling
aan gevechtssituaties was beduidend hoger voor de Irak-vete-
ranen dan voor soldaten uit Afghanistan. Het percentage sol-
daten met positieve criteria voor ‘major depression’, gegenera-
liseerde angststoornis en PTSS bleek ook significant hoger na
militaire dienst in Irak (15,6-17,1%) dan na militaire dienst in
Afghanistan (11,2%).

Het Amerikaanse leger doet al decennia onderzoek naar de
mentale gevolgen van de inzet van soldaten in gevechtssitua-
ties. Soldaten die in Vietnam vochten, klaagden reeds over psy-
chische problemen. Van hen heeft volgens het leger ongeveer
15% een PTSS opgelopen. Militairen die last hebben van een
PTSS hebben flashbacks van gevechtssituaties, nachtmerries
en lijden aan slapeloosheid en depressies. In extreme gevallen
kan een PTSS tot psychosen en andere psychiatrische stoornis-
sen leiden.
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Binnenlands nieuws

Actie tegen nep-Viagra

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en de Eco-
nomische Controledienst (FIOD-ECD, onderdeel van de
Belastingdienst) beginnen een offensief tegen de handel in
nep-Viagra op internet. Uit onderzoek is gebleken dat steeds
meer vervalste erectiepillen worden aangeboden. Dat is ille-
gaal en kan soms gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. De
FIOD-ECD waarschuwt dat de echte Viagra in Nederland al-
leen op doktersrecept verkrijgbaar is. De namaakpillen die op
internet worden aangeboden, zijn wisselend van samenstelling.
Laboratoriumonderzoek van de FIOD wijst uit dat de nep-
Viagra doorgaans geen werkzame stoffen bevat. Aanleiding
voor het offensief is het toenemende aantal klachten, onder
meer van medicijnfabrikanten zelf en de Inspectie voor de
Gezondheidszorg. De FIOD-ECD struint het internet de ko-
mende tijd zorgvuldig af naar aanbieders. De gevraagde prij-
zen variëren van 5 tot 12,50 euro per pil.

De Nederlandse actie is vergelijkbaar met een initiatief van
de Amerikaanse overheid. De handel in nepmedicatie (waar-
bij Viagra een prominente plaats inneemt) lijkt onbeheers-
baar te worden. Om een einde te maken aan de ondoorzichtig-
heid is de Amerikaanse overheid een offensief tegen de han-
delaars in dergelijke middelen gestart. Bovendien waarschuwt
de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond Food and Drug
Administration de bevolking al enige tijd voor het bedrog en
eventuele gevaren van de schijnbaar goedkope ‘internetge-
neesmiddelen’ (www.fda.gov). Ook de Chinese overheid zet
zich sinds kort officieel in om de bestrijding van nepgenees-
middelen aan banden te leggen.
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Het Algemeen Dagblad (24 juni 2004) meldt de aanhouding
van een man die al sinds 2001 neppillen verkocht via de web-
site www.viagraholland.com. Daarop wekte hij niet alleen de
indruk dat zijn ‘Viagra’ echt was en zou helpen tegen erectie-
stoornissen, maar hij waarschuwde op zijn site zelfs voor nep-
Viagra. Bij de verkoper zijn 1600 valse pillen in beslag geno-
men. In het najaar van 2003 zijn ook al enkele aanbieders van
de illegale pillen aangehouden. In januari van dit jaar werd een
complete productielijn voor erectiepillen ontmanteld.

Gentherapie bij behandeling losse heupprothese

Een wereldprimeur in Leiden: onderzoekers van het Leids
Universitair Medisch Centrum (LUMC) hebben een loszitten-
de heupprothese weer vastgezet door gebruik te maken van een
aangepast verkoudheidsvirus (persbericht LUMC, 28 juni 2004).
Gentherapie, ooit de grote belofte tegen kanker en erfelijke
ziekten, lijkt daarmee een nieuw leven tegemoet te gaan.

In Nederland worden ieder jaar ongeveer 20.000 heuppro-
thesen geplaatst bij patiënten met destructie van het gewricht
door reuma of artrose. Ongeveer 10% van de heupprothesen
gaat loszitten binnen 10 jaar. Dit loszitten ontstaat doordat de
ruimte tussen prothese en bot zich heeft gevuld met ontste-
kingscellen die de botstructuur aantasten. Een loszittende
heupprothese veroorzaakt veel pijn en maakt mensen invalide.
De standaardbehandeling is het plaatsen van een nieuwe pro-
these, maar de conditie van veel oude mensen is voor zo’n gro-
te ingreep te slecht. In het LUMC is nu een methode ontwik-
keld om die ontstekingscellen te vernietigen door in de ruimte
tussen prothese en bot virusdeeltjes te spuiten waarin een spe-
ciaal gen is ingebracht. De ontstekingscellen nemen het virus
op en maken op basis van de genetische code van dat gen een
enzym. Op dezelfde manier spuit men een stofje in dat door dat
enzym wordt omgezet in een kortwerkend vergif dat de ont-
stekingscellen zeer effectief doodt. Vervolgens worden via 3 of
4 gaatjes, geboord in het bot rond de prothese, dode cellen weg-
gezogen en wordt de lege ruimte op die plaatsen opgevuld met
botcement dat snel hard wordt en de prothese fixeert.

Deze methode wordt op veiligheid getest en is nu voor de
eerste maal met succes uitgevoerd bij een 82-jarige vrouw die
al tijden last had van haar kunstheup. De patiënt kan inmiddels
weer een aantal meters lopen en wordt niet meer gekweld door
nachtelijke pijn. ‘Deze aanpak lijkt veelbelovend’, zegt Rob
Nelissen, de orthopedisch chirurg die de proef samen met zijn
collega’s uitvoerde (Trouw, 29 juni 2004). ‘Als we de techniek
beter leren beheersen, wordt het misschien een volwaardig al-
ternatief voor de operatie.’ Het vastzetten van een losse heup
is niet zo spectaculair als het genezen van kanker of erfelijke
aandoeningen, waar gentherapie oorspronkelijk voor was be-
doeld. ‘Maar we moeten het belang ervan niet onderschatten’,
meent Nelissen.

Aanrijtijd ambulance 8 minuten

Ambulances moeten bij ongelukken binnen 8 minuten ter
plaatse kunnen zijn. Een meerderheid van de Tweede Kamer
is van mening dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport (VWS) hier de komende jaren naartoe moet werken.

Op dit moment werkt het ministerie eraan om ambulances bin-
nen gemiddeld 15 minuten ter plaatse te hebben. Dit is vooral
in de dunbevolkte provincies nog niet het geval.

CDA, SGP, PvdA, D66, GroenLinks en SP wezen minister
Hoogervorst (VWS) er tijdens een overleg (23 juni 2004) op dat
ook de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) in de-
cember 2003 heeft gepleit voor een kortere aanrijtijd van 8 mi-
nuten. Volgens Hoogervorst zou de verkorting van de aanrijtijd
van de ambulances vele honderden miljoenen kosten. Hij vond
dat de Kamerleden ‘niet helemaal eerlijk waren’ met het cite-
ren uit het RVZ-advies. De RVZ stelt namelijk ook dat het
netwerk van ziekenhuizen in Nederland volledig zou moeten
worden gereorganiseerd. Kleine ziekenhuizen zouden moeten
worden gesloten en de andere zouden zich moeten specialiseren
in bijvoorbeeld spoedhulp of behandeling van kanker (www.
rvz.net). De Tweede Kamer is hier tegen, vandaar dat Kamer-
leden dit deel van het advies negeerden. Hoogervorst denkt dat
het advies van de RVZ in de verre toekomst realiteit zal wor-
den. Volgens hem zullen de aanrijtijden van ambulances dan
ook kunnen worden verkort. ‘Maar daar zijn we nu nog niet aan
toe’, zo citeert dagblad Trouw (24 juni 2004) de minister.

Begin juni stemde de ministerraad reeds in met het wets-
voorstel over de ambulancezorg. De wet voorziet in een een-
duidiger aansturing van de ambulancezorg, waarbij de zorg-
verzekeraars een grotere rol krijgen en de taken van de pro-
vincies komen te vervallen. De zorgverzekeraars moeten on-
derhandelen met aanbieders over het effectief inzetten van het
beschikbare geld. In elke regio is een ambulancedienst die een
vergunning krijgt voor 4 jaar; bij goed presteren kan de ver-
gunning verlengd worden. Samenwerking tussen de ambulan-
cediensten wordt essentieel, aangezien ambulances van de ene
regio ook in andere regio’s kunnen worden ingezet.

f.kievits
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Personalia

Overleden. Mw.M.A.Bron-du Crocq, psychiater, in de leeftijd
van 79 jaar (28 juni 2004), Voorhout. P.van Oort, anesthesist,
in de leeftijd van 80 jaar (24 juni 2004), Groningen.
Mw.N.T.Schok, arts, in de leeftijd van 81 jaar (22 juni 2004),
Utrecht. Dr.R.C.J.Verschueren, chirurg, in de leeftijd van 64
jaar (28 juni 2004), Haren. C.van Winzum, arts, in de leeftijd
van 69 jaar (16 juni 2004), Amersfoort.

Promoties. Te Nijmegen mw.P.van Bijnen-Manders op proef-
schrift The prognostic and predictive value of markers of tumor
angiogenesis and proteolysis in breast cancer patients,
C.Neeleman op proefschrift Pneumococcal infections, micro-
biological and immunological aspects; te Rotterdam F.Huygen
op proefschrift Neuroimmunologische veranderingen in het
Complex Regionaal Pijn Syndroom.

Bevorderd tot arts. Te Amsterdam (Vrije Universiteit) L.A.R.
Al-Saady, R.H.Boonstra, mw.C.Calis, mw.T.Greeuw, mw.
E.A.M.Kuijper (cum laude), mw.N.Molders, mw.M.Nangra-
hary, mw.M.P.E.van der Pas, mw.B.Peperzak, mw.H.Taspinar,
Ü.Yapici.
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Homocysteïne leidt tot vaatbeschadiging bij kippenembryo’s
Homocysteïne is een belangrijke factor bij het ontstaan van
hart- en vaatziekten. Minder bekend is dat het ook een be-
langrijke rol speelt bij de embryonale ontwikkeling, namelijk
bij de migratie en de differentiatie van cellen in de neurale lijst.
Zo hebben Boot et al. onderzocht welke invloed homocysteïne
heeft op de ontwikkeling van embryonale bloedvaten. Daartoe
spoten zij homocysteïne direct in het lumen van de neurale buis
van kippenembryo’s en gingen vervolgens na welk effect dit
had op de ontwikkeling van de farynxboogarteriën (afkomstig
uit de neurale plaat) en de aorta (die gevormd wordt uit het
mesoderm). Na verloop van tijd zagen zij dat in de farynx-
boogarteriën het endotheel losliet, waarbij de expressie van
extracellulaire matrixproteïnen als fibrilline-2 en fibronectine
was verminderd. Enige tijd later in de embryonale ontwikke-
ling bleek het lumen van de arteriën, afkomstig van de farynx-
bogen van de dieren bij wie homocysteïne gespoten was, klei-
ner te zijn dan bij controle-embryo’s. Dit ging gepaard met een
toename van de intima-mediadikte en van het aantal lagen ac-
tine. De ontwikkeling van de aorta was gelijk aan die van een
controlegroep. De onderzoekers concluderen dat een hoge
homocysteïneconcentratie ook al in een embryonaal stadium
vaatschade kan veroorzaken. Mogelijk wordt dit veroorzaakt
doordat homocysteïne invloed uitoefent op extracellulaire
matrixproteïnen afkomstig van het gladde spierweefsel van de
farynxboogarteriën. Hierdoor zou de interactie tussen het glad-
de spierweefsel en de endotheelcellen verstoord raken met als
uiteindelijk gevolg dat het vaatendotheel loslaat.

[Boot MJ, Steegers-Theunissen RPM, Poelmann RE, Ipe-
ren L van, Gittenberger-de Groot AC. Homocysteine in-
duces endothelial cell detachment and vessel wall thicken-
ing during chick embryonic development. Circ Res 2004;94:
542-9.]

Endoscopische echogeleide dunnenaaldbiopsie in het
mediastinum

Het chirurgisch onderzoek van vergrote lymfeklieren in het
mediastinum bij patiënten die in het verleden werden behan-
deld wegens een buiten de thorax gelegen maligniteit gaat ge-
paard met ernstige morbiditeit en kan in zeldzame gevallen
zelfs tot de dood leiden. Om die reden breken Kramer et al. een
lans voor een techniek waarbij endoscopisch echogeleide dun-
nenaaldbiopsie van vergrote mediastinale lymfeklieren wordt
verricht. Dit onderzoek is namelijk slechts in geringe mate in-
vasief en kan poliklinisch worden uitgevoerd. Prospectief on-
derzochten zij de waarde van deze techniek bij 20 patiënten
met afwijkingen in het mediastinum en een extrathoracale ma-
ligniteit in het verleden. Het onderzoek was positief bij 11 pa-
tiënten en bij een 12e patiënt kon een andere diagnose worden
gesteld. Bij deze patiënten werd een diagnostische chirurgische
ingreep voorkomen. Bij 8 de patiënten bij wie het onder echo-
geleide genomen dunnenaaldbiopt negatief was, of onvoldoen-
de beoordeelbaar materiaal had opgeleverd, was het chirur-
gisch onderzoek bij 5 patiënten positief en bij 3 negatief. De
sensitiviteit van de endoscopische echogeleide dunnenaald-
biopsie was 69% bij een specificiteit van 100%.

[Kramer H, Koëter GH, Sleijfer DT, Putten JWG van,
Groen HJM. Endoscopic ultrasound guided fine-needle
aspiration in patients with mediastinal abnormalities and
previous extrathoracic malignancy. Eur J Cancer 2004;40:
559-62.]

Echografie van de N. ulnaris
Beekman et al. onderzochten de waarde van het echografisch
onderzoek (met hoge resolutie) van de N. ulnaris bij de diag-
nostiek van een mogelijke neuropathie van deze zenuw.
Daarbij maten zij de diameter van de N. ulnaris op 3 niveaus
rond de mediale epicondyl bij 123 patiënten met klinisch teke-
nen van neuropathie van de N. ulnaris (136 armen) en bij 56 ge-
zonde personen. In de patiëntengroep kon 82 maal de diagnose
worden bevestigd, aan 9 armen werd een waarschijnlijke neu-
ropathie aangetoond en 45 maal werd een andere oorzaak voor
de klachten gevonden. Bij patiënten met een bewezen neuro-
pathie van de N. ulnaris was de diameter van deze zenuw sta-
tistisch significant groter dan bij de controlegroep (p � 0,0001).
De sensitiviteit van de echografie was 80% bij een specificiteit
van 91%, de positieve en negatieve likelihoodratio waren res-
pectievelijk 9 en 0,2. De grootste diagnostische opbrengst werd
behaald bij patiënten bij wie het elektrodiagnostisch onder-
zoek duidelijke aanwijzingen opleverde voor een neuropathie
van de N. ulnaris, maar bij wie de lokalisatie van de afwijking
niet kon worden gevonden en bij patiënten met vermindering
van de motorische geleiding rond de elleboog zonder een vol-
ledige blokkade van de geleiding.

[Beekman R, Schoemaker MC, Plas JPL van der, Berg LH
van den, Franssen H, Wokke JHJ, et al. Diagnostic value
of high-resolution sonography in ulnar neuropathy at the
elbow. Neurology 2004;62:767-73.]

Overleving na operatie van het adenocarcinoom van het
pancreas

Tussen 1992 en 2002 werden door de groep van Kuhlmann et
al. 343 patiënten geopereerd wegens een pancreascarcinoom.
Bij 160 patiënten werd een in opzet curatieve resectie verricht
en bij 183 werd een palliatieve bypassoperatie uitgevoerd. De
actuariële overleving was echter gering: na resectie was de ge-
middelde overleving 17 maanden (5-jaarsoverleving 8%), en na
een bypass was de gemiddelde overleving 7,5 maand en was
na 5 jaar geen van de patiënten nog in leven. Factoren met
prognostische betekenis voor de overleving waren: tumor-
grootte, slechte differentiatie van het carcinoom, aanwezigheid
van positieve lymfeklieren en niet radicaal verwijderd zijn van
de primaire tumor.

[Kuhlmann KFCD, Castro SMM de, Wesseling JG, Kate
FJW ten, Offerhaus GJA, Busch ORC, et al. Surgical treat-
ment of pancreatic adenocarcinoma: actual survival and prog-
nostic factors in 343 patients. Eur J Cancer 2004;40:549-58.]

Longitudinaal oud worden in Amsterdam
In het kader van de ‘Longitudinal aging study Amsterdam’
vonden Comijs et al. dat in de loop van 3 jaar ruim 18% van de
door hen onderzochte bejaarden tekenen vertoonde van ach-
teruitgang van de cognitieve functies. Maar bij 44% van de be-
jaarden uit deze groep bleven de cognitieve functies stabiel in
de daaropvolgende 3 jaar. Markers voor een verdere verslech-
tering van de cognitieve functies waren: hoge leeftijd, geheu-
genstoornissen en bijkomende hart- en vaatziekten.

[Comijs HC, Dik MG, Deeg DJH, Jonker C. The course of
cognitive decline in older persons: results from the Lon-
gitudinal aging study Amsterdam. Dement Geriatr Cogn
Disord 2004;17:136-42.]

w.hart
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CT-colografie lijkt bruikbaar voor 
bevolkingsonderzoek naar colorectaal carcinoom

CT-colografie is een potentiële optie voor bevolkingsonder-
zoek naar dikkedarmkanker en voorstadia van dikkedarm-
kanker (adenomateuze poliep). Eerdere studies bij met name
symptomatische populaties hebben aangetoond dat CT-colo-
grafie zowel patiëntvriendelijk als accuraat is. Tot voor kort
echter waren er geen grote studies naar de diagnostische bruik-
baarheid van deze methode bij een screeningspopulatie.

Pickhardt et al. onderzochten de diagnostische bruikbaar-
heid van CT-colografie bij een asymptomatische populatie
(n = 1233).1 CT-colografie werd verricht na uitgebreide laxe-
rende darmvoorbereiding. Na een primair driedimensionale
beoordeling van de darm werd dezelfde dag de coloscopie ver-
richt, waarbij de endoscopist aanvankelijk geblindeerd was
voor de CT-colografieresultaten. Na endoscopische beoorde-
ling van ieder segment werd de endoscopist op de hoogte ge-
steld van de CT-colografiebeoordeling en zo nodig (indien een
poliep � 5 mm was gemist) werd het segment opnieuw endo-
scopisch beoordeeld. Dit maakte het mogelijk ook de diagnos-
tische waarde van optische coloscopie (voorafgaande aan de
bekendmaking van de CT-colografieresultaten) in getallen uit
te drukken. Het aantal patiënten met poliepen groter dan of
gelijk aan 10 mm, 8 mm en 6 mm was respectievelijk 48, 82 en
168. De sensitiviteit van CT-colografie bij patiënten met ade-
nomateuze poliepen met een diameter van 10 mm of groter, 8
mm of groter, of 6 mm of groter was respectievelijk 93,8%,
93,9% en 88,7%. De sensitiviteit van coloscopie bij deze
patiënten bedroeg respectievelijk 87,5%, 91,5% en 92,3%. De
specificiteit van CT-colografie bedroeg bij hen respectievelijk
96,0%, 92,2% en 79,6%. Het gebruik van een primair drie-
dimensionale beoordelingsmethode zoals in deze studie toege-
past, lijkt belangrijk voor een goede diagnostiek. In een eerde-
re studie met primair tweedimensionale beoordeling bij asymp-
tomatische patiënten met een hoger dan gemiddeld risico op
dikkedarmkanker werden namelijk uitkomsten gerapporteerd
die duiden op een slechte diagnostische bruikbaarheid.2

Opvallend in de studie van Pickhardt et al. is dat de ade-
nomateuze poliep als primaire uitkomstmaat is gekozen. Bij
het beoordelen van een CT-cologram is het echter niet moge-
lijk onderscheid te maken tussen een hyperplastische en een
adenomateuze poliep. Het ontbreken van de sensitiviteit en
specificiteit van CT-colografie voor alle poliepen (adenoma-
teus én hyperplastisch) is een beperking van deze studie.

De studie van Pickhardt et al. laat zien dat CT-colografie een
accurate techniek is voor de detectie van adenomateuze polie-
pen in een asymptomatische populatie met een gemiddeld risi-
co op dikkedarmkanker. CT-colografie dient daarom als se-
rieuze optie overwogen te worden bij verder bevolkingsonder-
zoek naar colorectaal carcinoom.

literatuur
1 Pickhardt PJ, Choi JR, Hwang I, Butler JA, Puckett ML, Hilde-

brandt HA, et al. Computed tomographic virtual colonoscopy to
screen for colorectal neoplasia in asymptomatic adults. N Engl J
Med 2003;349:2191-200.

2 Johnson CD, Harmsen WS, Wilson LA, Maccarty RL, Welch TJ,
Ilstrup DM, et al. Prospective blinded evaluation of computed tomo-
graphic colonography for screen detection of colorectal polyps.
Gastroenterology 2003;125:311-9.
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Veneuze trombo-embolie steeds duidelijker
geassocieerd met lange vliegreizen

Het verband tussen diepveneuze trombose (DVT) en long-
embolie (LE) – tezamen veneuze trombo-embolie (VTE) ge-
noemd – na lange vliegreizen (‘economy class syndrome’)
wordt in toenemende mate duidelijk, maar de grootte van het
probleem is onduidelijk.

Schwarz et al. vergeleken 964 passagiers na een lange vlieg-
reis met 1213 niet-reizende controlepersonen.1 Bij 27 passa-
giers (2,8%) en 12 controlepersonen (1,0%; relatief risico: 2,8;
95%-BI: 1,5-5,5) was er een geobjectiveerde VTE. Het betrof
merendeels asymptomatische DVT en de passagiers met een
VTE hadden tenminste 1 VTE-risicofactor. De opzet van dit
onderzoek kan tot selectie van de controlepersonen hebben ge-
leid, waardoor het effect van vliegreizen mogelijk onderschat
wordt. Daarnaast is de klinische betekenis van asymptomati-
sche trombi onduidelijk.

Een onderzoek dat wel uitgaat van klinische uitkomsten is
de studie van Perez-Rodriguez et al., die het aantal LE, al dan
niet gecombineerd met DVT (pulmonaire trombo-embolie;
PTE), onderzochten bij internationale passagiers die de lucht-
haven Madrid-Barajas in Spanje bezochten in de periode 1995-
2000.2 Bijna 7 miljoen passagiers reisden in de genoemde pe-
riode naar deze luchthaven en bij 16 werd er een PTE vastge-
steld (incidentie: 0,39 per 1 miljoen passagiers). Bij vluchten
langer dan 8 uur was de incidentie 1,65 per 1 miljoen passagiers.
Een derde van de patiënten had klinische symptomen van
DVT. Bijna alle patiënten hadden cardiovasculaire comorbidi-
teit en de meeste patiënten hadden een of meer risicofactoren
voor het ontwikkelen van VTE. De gevonden incidentie is wel-
licht onderschat door de gekozen methodologie, waarbij alleen
gekeken is naar de in het ziekenhuis vastgestelde PTE.

Het belang van VTE-risicofactoren voor het ontwikkelen
van VTE na lange vliegreizen is verder onderzocht door
Martinelli et al.3 In dit patiënt-controleonderzoek werden 210
patiënten met een geobjectiveerde VTE vergeleken met 210
naar leeftijd, geslacht en opleiding gematchte gezonde contro-
lepersonen. 31 patiënten (15%) en 16 controlepersonen (8%;
oddsratio (OR): 2,1; 95%-BI: 1,1-4,0) hadden de maand tevo-
ren een vliegreis gemaakt. De OR voor VTE nam toe tot 3 wan-
neer alleen de vluchten langer dan 8 uur werden beschouwd. De
OR voor VTE bij de combinatie vliegreis en risicofactor was
16,1 (95%-BI: 3,6-70,9), voor de combinatie vliegreis en orale
anticonceptie was deze 13,9 (95%-BI: 1,7-117,5) ten opzichte
van de combinatie geen vliegreis en geen risicofactor.

Bovenstaande maakt duidelijk dat vliegreizen geassocieerd
zijn met een twee- tot driemaal verhoogd VTE-risico en dat dit
risico verder toeneemt bij aanwezigheid van risicofactoren
voor VTE. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of trombo-
seprofylaxe is aangewezen en zo ja, welke.
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Geen verschil in prognose na
niveau-II- of -III-okselklierdissectie bij 
mastectomie voor mammacarcinoom

Operaties voor het mammacarcinoom zijn de afgelopen jaren
menigmaal aan verandering onderhevig geweest. Wanneer een
gemodificeerde radicale mastectomie is geïndiceerd, wordt de
ablatio mammae normaliter gevolgd door een niveau-II- of
niveau-III-okselklierdissectie (OKD). Bij een niveau-III-OKD
worden de niveau-I-, -II- en -III-lymfklieren in de oksel ver-
wijderd, evenals de musculus pectoralis minor. Bij de niveau-
II-OKD worden de musculus pectoralis minor en de niveau-
III-lymfklieren niet verwijderd.

Tominaga et al. vergeleken niveau-II- en -III-OKD in een
gerandomiseerde, multicentrisch opgezette klinische studie.1

Daartoe werden 1209 vrouwen met een stadium-2-mamma-
carcinoom (T2N0 of T2N1a) geïncludeerd, waarbij zij een mas-
tectomie ondergingen in combinatie met een niveau-II-OKD
(groep 1, 604 vrouwen) of een niveau-III-OKD (groep 2, 605
vrouwen). De postoperatieve adjuvante therapie verschilde
niet tussen beide groepen.

Het 10-jaarsoverlevingspercentage bedroeg 86,6% in groep
1 en 85,7% in groep 2 (hazardratio: 1,02; p = 0,931). Het per-
centage dat 10 jaar ziektevrij overleefde bedroeg 73,3% in
groep 1 en 77,8% in groep 2 (hazardratio: 0,94; p = 0,666).
Zowel het totale percentage overleving als het percentage ziek-
tevrije overleving verschilde niet tussen beide groepen, ook
niet na uitsluiten van de patiënten die uiteindelijk een andere

operatie ondergingen dan voor aanvang van de operatie was
voorgenomen. Bij niveau-II-OKD was de operatieduur korter
(p � 0,001) en het bloedverlies minder (p = 0,001) dan bij
niveau-III-OKD. Tijdens de follow-upperiode bleken zich in
beide groepen evenveel postoperatieve problemen voorgedaan
te hebben.

De auteurs concluderen dat bij vrouwen met een stadium-2-
mammacarcinoom de additionele verwijdering van de muscu-
lus pectoralis minor en de niveau-III-lymfklieren in de oksel
geen verbetering oplevert voor het totale percentage over-
leving dan wel het percentage ziektevrije overleving in ver-
gelijking met een mastectomie met niveau-II-OKD.

Opgemerkt dient te worden dat het inclusiecriterium sta-
dium-2-mammacarcinoom impliceert dat de lymklierstatus van
de patiënt preoperatief bekend is. Echter, de definitieve histo-
logische diagnose kan pas worden gesteld na pathologisch on-
derzoek van het dissectiepreparaat, hetgeen inhoudt dat pas
postoperatief beoordeeld kan worden of de uitgebreidheid van
de operatie correct is geweest. Hierdoor kunnen vraagtekens
gezet worden bij de klinische relevantie van de uitkomsten van
deze studie.
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Passief roken: een milieurisico

Collega’s Bonneux en Coebergh (2004:647-50) vechten onder
meer de schattingen aan van het aantal longkankerdoden door
passief roken uit het recente Gezondheidsraadrapport,1 en met
verbazing nam ik kennis van de door hen gevolgde werkwijze.
Genoemde schattingen van de Gezondheidsraad zijn direct
gebaseerd op berekeningen die in 1994 door ons zijn gemaakt
en waarover in dit tijdschrift uitvoerig is gerapporteerd,2 3 een
feit waarvan auteurs kennelijk niet op de hoogte waren. Graag
wil ik hier kort ingaan op de door de auteurs gehanteerde
wijze van berekening.

Bonneux en Coebergh berekenen aan de hand van een
sterftetafelanalyse dat er onder 1 miljoen niet-rokende vrou-
wen tussen de 35 en 75 jaar, door hun partner blootgesteld aan
passief roken, jaarlijks 25 extra sterfgevallen van longkanker
door passief roken verwacht mogen worden. Echter, omdat zij
geen schatting van het percentage niet-rokende, aan passieve
rook blootgestelde vrouwen in ons land hebben gemaakt, is
hun schatting niet te vergelijken met de door de Gezond-
heidsraad genoemde absolute aantallen van ‘enige honderden
sterfgevallen per jaar’. Deze laatste schatting was direct geba-
seerd op onze berekening van 110 tot 270 longkankerdoden per
jaar.3 Simpelweg uitgaande van 20% passief rokende, zelf niet
rokende vrouwen,4 5 zouden de auteurs onder de circa 4 mil-
joen 35-75-jarige vrouwen in ons land 20 extra longkanker-
doden onder vrouwen tot 75 jaar verwachten. Omdat de schat-
tingen over het percentage blootgestelden aan passieve rook
uiteenlopen (zie onder) en oudere vrouwen, onder wie meer
longkankerdoden vallen dan onder jongere, meer aan passief
roken blootgesteld zijn geweest, behoort een schatting van 40

extra longkankerdoden onder niet-rokende vrouwen, uitgaan-
de van Bonneux en Coebergh, zeker ook tot de mogelijkheden.

Maar hoe zit het met mannen en 75-plussers? Het is curieus,
maar aan niet-rokende mannen met rokende partners besteden
de (mannelijke) auteurs geen aandacht. En dit terwijl er
momenteel in Nederland meer mannen zijn die passief roken
(schatting 40%)4 5 dan vrouwen. Halverwege de jaren tachtig
van de vorige eeuw was de situatie nog omgekeerd;3 de huidi-
ge hoge blootstelling onder mannen is mogelijk het gevolg van
het feit dat, als maar één van beide partners een roker is, het,
zeker in de hogere inkomensgroepen, vaker de vrouw dan de
man is die rookt.

Verder mag het opmerkelijk genoemd worden dat longkan-
kerdoden door passief roken na de 75e verjaardag niet door de
auteurs zijn meegenomen. Zij stellen dat ‘[. . .] het meerekenen
van de sterfte op hogere leeftijd hogere aantallen oplevert,
maar die zijn niet goed te interpreteren omdat de sterfte altijd
100% is.’ De auteurs duiden hier onder meer op het probleem
van ‘competitieve sterfte’. Tegen de 75-jarige nooit-roker die
de diagnose ‘longkanker’ te horen krijgt, zeggen Bonneux en
Coebergh dus feitelijk dat hij of zij vandaag of morgen toch aan
iets anders was doodgegaan, en dat daarmee de oorzaak ook
weinig meer ter zake doet. Een wonderlijke stellingname in een
land waar de levensverwachting momenteel 81 jaar bij vrouwen
en 76 jaar bij mannen bedraagt, verwachtingen die aanzienlijk
hoger zijn voor niet-rokers. Als men tevens in overweging
neemt dat in 2000 meer dan 35% van alle longcarcinomen zich
voordeed boven de leeftijd van 75 jaar,6 is het overduidelijk dat
de auteurs het aantal longkankerdoden ernstig onderschatten
door hun simplificaties. Indien preventiemaatregelen die pas
boven de 75 jaar hun effect op de sterfte bereiken niet relevant

Ingezonden
(Buiten verantwoordelijkheid van de redactie; deze behoudt zich het recht voor de stukken te bekorten; stukken die langer zijn dan 1 kolom druks
komen niet voor plaatsing in aanmerking.)



zijn voor de volksgezondheid, zouden wij al bij personen boven
de 65 jaar heel anders moeten aankijken tegen allerlei vormen
van primaire, secundaire en tertiaire preventie van kanker,
zoals screening en adjuvante therapie.

Tenslotte zij vermeld dat passief rokende niet-rokers be-
staan uit nooit-rokers en uit ex-rokers die meer dan 5 jaar ge-
leden zijn gestopt, groepen die uiteraard een verschillend at-
tributief risico van longkanker ten gevolge van passief roken
hebben.3 Het attributief risico bij hen die korter dan 5 jaar
geleden zijn gestopt wordt in de literatuur op nul gesteld.3

Bonneux en Coebergh maken voor het gemak geen onder-
scheid tussen beide groepen of gaan ervan uit dat hun niet-ro-
kers in feite nooit-rokers zijn, wat nog een reden zou zijn dat
hun ramingen te laag zijn. Door het ontbreken van de getallen
die aan hun tabel ten grondslag liggen, is dat niet na te gaan.
Vast staat dat zonder geslachtsspecifieke prevalentiecijfers van
passief roken onder nooit-rokers en ex-rokers en een aparte
berekening voor beide groepen, geen betrouwbare schatting
van het aantal longkankerdoden door passief roken te maken
is.

Gezien het bovenstaande verbaast het temeer dat de auteurs
geen betrouwbaarheidsgrenzen aan hun schatting hebben ver-
bonden. Omdat wij ons destijds al terdege realiseerden dat
onze berekeningen op meerdere assumpties waren gebaseerd,
gaven wij ruime marges rond onze schattingen aan. Hoewel die
inmiddels lichte bijstelling behoeven, omdat de percentages
passieve rokers onder vrouwelijke en mannelijke nooit- en ex-
rokers enigszins zijn gewijzigd, maakt bovenstaande informa-
tie hopelijk duidelijk dat een dergelijke berekening niet zonder
meer kan worden gemaakt.

Concluderend, gezien bovengenoemde manco’s in de bere-
kening van Bonneux en Coebergh lijkt onze schatting van 110
tot 270 longkankerdoden per jaar door passief roken voorals-
nog de beste.3
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Uit ons artikel blijkt dat wij het eens zijn met collega Van
Leeuwen dat er voldoende bewijs bestaat dat passief roken
longkanker veroorzaakt. Daar houdt de eensgezindheid op.
Wij verwijzen daarbij expliciet naar de problemen van bereke-
ningen waar feit en vooroordeel gemengd worden, totdat voor-
oordeel feit geworden is.

De ‘betrouwbaarheidsgrenzen’ van Van Leeuwen zijn niet
statistisch: het zijn grenzen rond een beperkt aantal meningen.
Het relatief risico van 1,25 is een zwak signaal uit ongelijke
populaties: niet-rokende partners van rokers en niet-rokende
partners van niet-rokers. ‘Soort zoekt soort’: bij menselijke
paren zijn alle opgemeten risicokarakteristieken positief ge-
correleerd, behalve het geslacht. Rokers vertonen meer risico-
vol gedrag dan niet-rokers. Zorgvuldige en onbevooroordeel-

de evaluatie houdt dus rekening met het feit dat dit zwakke sig-
naal ook kan ontstaan door oncontroleerbare verstoring.

De som van 110 tot 270 longkankerdoden in 1994 van Van
Leeuwen kan eenvoudig worden getoetst aan de longkanker-
sterfte van vrouwen van 40 jaar en ouder in de periode 1958-
1968 (‘International classification of diseases’(ICD)-7: 192-
193). De vrouwelijke cohorten geboren vóór 1920 rookten zelf
nauwelijks, hun echtgenoten des te meer: het gebruik van
waarnemingen verhindert overschatting van longkankersterfte
bij niet-rokers. Deze leeftijdsspecifieke longkankersterfte van
1958-1968 toegepast op de bevolkingsopbouw van 1994, ver-
oorzaakt 797 doden, vrouwen én mannen, inclusief longmeta-
stasen, inclusief toen nog schaarse doden door roken bij vrou-
wen. Als tweederde van de bevolking nooit rookt, en daarvan
is de helft blootgesteld aan een relatief risico van 1,25 door pas-
sief roken, dan verwachten wij (797 × ((1,25-1)/1,25) × 1/3) = 53
longkankergevallen. Het betreft hier een forse overschatting.
Om tot de onderste ‘betrouwbaarheidsgrens’ van Van Leeu-
wen (110 doden) te komen, moeten alle niet-rokers, tweeder-
de van de hele bevolking, zijn blootgesteld aan een risicover-
hoging van 25% door passief roken.

Onze beslissing om de berekeningen te stoppen bij de leef-
tijd van 75 jaar zijn gebaseerd op drie overwegingen: een men-
senleven is eindig, veroudering is een complex proces en epi-
demiologische gegevens op leeftijden van 75 tot 110 zijn weinig
betrouwbaar. De voor Van Leeuwen wonderlijke stellingname
is daarom gemeengoed in de volksgezondheid. Niemand vindt
overlijden op 105 jaar even erg als overlijden op 35 jaar. De
leeftijdsgrens van 75 jaar is relatief hoog (in haar berekeningen
van doden door tabak hanteert de Wereldgezondheidsorga-
nisatie 70 jaar).

Wij hadden echter nooit de bedoeling om de bestaande
rekenpartijen over passief roken te vervolmaken, hoogstens
wat conservatief te vereenvoudigen. De meeste berekeningen
passen in een als betuttelend te beschouwen politiek waar men-
sen producten en adviezen worden aangeboden met angst als
motivering. De toenemende aantallen theoretische sterfgeval-
len doen daarbij vergeten dat de niet-roker wordt blootgesteld
aan vieze, verontreinigde lucht. Ons commentaar werkte toe
naar de onvermijdelijke conclusie, dat het vermoeden van ge-
zondheidsschade ernstig genoeg is om passief roken te be-
schouwen als een milieurisico. Dat betekent, en daar zijn wij
het gelukkig weer helemaal eens, dat Nederland al 15 jaar de
eigen wetgeving niet toepaste, en dat deze wetgeving nog altijd
ophoudt aan de deuren van de horeca.

l.g.a.bonneux Brussel, België, mei 2004
j.w.w.coebergh

Foetaal DNA in maternaal bloed

Graag willen wij het overzicht van collega’s Rijnders et al.
(2004:170-4) aanvullen met enkele van onze eigen onderzoeks-
resultaten en aan de hand daarvan tevens enkele kanttekenin-
gen plaatsen bij de toepasbaarheid van diagnostisch onderzoek
naar vrij DNA in de kliniek.

In 1997 troffen wij in het kader van onze onderzoekslijn
‘Moleculaire tumordiagnostiek in lichaamsvloeistoffen’ in het
vrij in het serum circulerende DNA van 6 van de 7 patiënten
met een gemetastaseerde dikkedarmtumor (Dukes-D-sta-
dium) dezelfde K-ras-oncogenmutaties aan als in de primaire
tumor.1 Vervolgens vonden wij echter bij Dukes-B- en -C-pa-
tiënten de K-ras-mutaties van de primaire tumor niet terug in
het plasma. Dit was uiteindelijk de reden dat wij de detectie
van uit de tumor afkomstig DNA als marker voor vroegdiag-
nostiek en prognose hebben verlaten. Ook in de literatuur
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vinden wij na een aanvankelijke periode (1995-1999) met
meerdere publicaties met positieve resultaten, hierover de laat-
ste jaren weinig meer terug. Over de klinische toepasbaarheid
van de detectie van tumorspecifiek vrij DNA in het plasma zijn
wij dan ook sceptisch.

In de jaren daarna hebben wij onderzocht of behalve voor
oncologische diagnostiek, vrij circulerend DNA ook van waar-
de kan zijn voor de prenatale diagnostiek en vroegdetectie van
hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap. Wij vonden
behalve de door Rijnders et al. aangegeven resultaten dat bij
vrouwen met preëclampsie bij wie tevens ‘haemolysis, elevated
liver enzymes, low platelet count’(HELPP)-syndroom ont-
stond, de concentratie van vrij foetaal DNA in het serum een
factor 4 hoger was dan bij vrouwen met een niet door HELLP
gecompliceerde preëclampsie.2 Deze verschillen in serumcon-
centratie van vrij DNA tussen preëclamptische zwangerschap-
pen met en zonder HELLP waren nog duidelijker voor het vrije
totale (foetale en maternale) DNA dan voor het foetale DNA
(factor 18 versus factor 4,3). In 2003 hebben wij samen met een
groep uit Romford (Verenigd Koninkrijk) bekeken of retro-
spectief in het serum van vrouwen die zwanger waren van een
foetus met trisomie 21 meer vrij DNA aanwezig was dan in het
serum van vrouwen met een euploïde zwangerschap. Daarbij
was het opvallend dat wij in tegenstelling tot andere groepen
geen verschil in vrij foetaal, maar wel in totaal DNA vonden.3

Literatuuronderzoek leerde ons vervolgens dat er opvallende
verschillen in resultaten waren voor de diverse toepassingen
tussen de verschillende onderzoeksgroepen die werken met vrij
foetaal DNA. Een belangrijke verklaring daarvoor is het ge-
brek aan standaardisatie bij de kwantificering van vrij foetaal4

en totaal DNA.5 Zo worden plasma en serum door elkaar ge-
bruikt, verschillen de opslag en voorbewerking van het bloed
tussen onderzoeksgroepen, wordt DNA uit verschillende hoe-
veelheden plasma of serum geïsoleerd en loopt ook het aantal
herhalingen uiteen dat standaard wordt uitgevoerd. Voordat
vrij foetaal DNA standaard kan worden ingezet voor de diag-
nostiek, dient onzes inziens nog veel aandacht te worden be-
steed aan standaardisatie van zowel het preanalytische als het
analytische traject. Het recent in het kader van het 6e ‘frame-
work’-programma door de Europese Commissie gehonoreerde
Network of Excellence, met de naam ‘Special non-invasive ad-
vances in foetal and neonatal evaluation network’ (SAFE),
waar zowel de groep van collega Van der Schoot als die van ons
deel van uit maken, kan daarvoor een geschikt forum blijken.
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Collega’s Swinkels et al. merken op dat er gestreefd zal moe-
ten worden naar een gestandaardiseerde en uniforme methode
om celvrij foetaal en totaal DNA uit de moederlijke circulatie
te isoleren, alvorens betrouwbare diagnostiek mogelijk is. Een
deel van deze problematiek werd eerder ook door ons bespro-
ken.1 2 Graag plaatsen wij enkele kanttekeningen.

Wij zijn het met hen eens dat met name de hoeveelheid to-
taal celvrij DNA sterk afhankelijk is van de behandeling van de
bloedmonsters. Een recente publicatie suggereert zelfs dat het
merendeel van dit maternale DNA pas tijdens de afname en de
centrifugatie van het bloedmonster uit de cellen vrijkomt.3 Om
deze reden vragen wij ons af of de bepaling van de hoeveelheid
circulerend vrij totaal DNA in plasma ooit een diagnostische
toepassing zal kunnen krijgen. De hoeveelheid foetaal DNA is
echter veel minder afhankelijk van de behandeling van het
bloedmonster voorafgaande aan de isolatie. Wel zijn wij het met
Swinkels et al. eens dat een gestandaardiseerde isolatiemetho-
de noodzakelijk is indien de concentratie aan foetaal DNA ooit
als diagnostische parameter of screeningsparameter bij bijvoor-
beeld preëclampsie of trisomie 21 zou worden gebruikt.

Wij zouden echter willen benadrukken dat voor de niet-
kwantitatieve klinische toepassingen (zoals foetale geslachtsbe-
paling of niet-invasieve foetale resus-D-genotypering) een uni-
forme isolatiemethode van het foetale DNA niet noodzakelijk
is voor de reproduceerbaarheid van de bepaling. Het gaat hier
immers om de aan- of afwezigheid van een te detecteren foeta-
le gensequentie en niet om de concentratie hiervan. Binnen
Europa heeft nog slechts een klein aantal laboratoria de foeta-
le resus-D-typering in plasma ontwikkeld en zij gebruiken hier-
voor verschillende technische benaderingen. Een recent mede
door ons georganiseerde rondzending (in opdracht van de
International Society of Blood Transfusion) laat zien dat on-
danks de verschillen in isolatiemethoden tussen deze laborato-
ria de resultaten goed reproduceerbaar zijn. Naar onze mening
is diagnostische toepassing voor niet-kwantitatieve foetale
genotyperingen op dit moment dus al betrouwbaar mogelijk.
Internationale samenwerkingsverbanden zoals SAFE zullen er-
toe bijdragen dat onderlinge expertise wordt uitgewisseld en de
mogelijke toepassingen verder worden uitgebreid.
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Klinisch denken en beslissen in de praktijk. Een
76-jarige vrouw met een maagcarcinoom en
hartklepvitia

Als chirurg vallen mij in de casus van Van den Born et al.
(2004:931-6) twee zaken op. Allereerst zien wij het fenomeen
dat een patiënt door alle partijen gezien is, men gezamenlijk
besloten heeft patiënt te opereren en vervolgens dat de, op de
operatiedag ingeschakelde, anesthesist kennelijk niet op de
hoogte is en geen anesthesie wenst te geven, omdat hij het ope-
ratierisico te hoog acht. Doordat de anesthesist patiënte een
operatierisico van 50% mededeelt, waarvoor overigens geen
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onderbouwing is, en er consternatie ontstaat omdat de ingreep
wordt afgeblazen op de dag waarnaar patiënte zeer waar-
schijnlijk toegeleefd zal hebben, ziet zij, geschrokken, af van de
operatie. Deze taferelen klinken chirurgen bekend in de oren
en vinden dan ook regelmatig plaats in de Nederlandse zie-
kenhuizen. Dit is voor een chirurg, die een lastige of risicovol-
le ingreep voor zichzelf of, na overleg, voor een collega met
meer specifieke expertise opzet, onbegrijpelijk. Het zou dan
ook wenselijk zijn dat de bij de besluitvorming betrokken anes-
thesist dergelijke specifieke risicovolle ingrepen voor zichzelf
dan wel, in goed overleg, voor een collega inplant.

Voorts vind ik het vreemd dat in het panel van commenta-
toren, die in dit artikel de besluitvorming rondom deze casus
herevalueren, geen chirurg zit, terwijl het hier juist gaat om een
beslissing over een chirurgische interventie. Wellicht waren
dan de volgende zaken en overwegingen meegenomen. Om te
beginnen wordt geen voorgeschiedenis gemeld, hetgeen van
belang is voor het verder inschatten van het operatierisico,
maar ook voor de eventuele chirurgie (er is bijvoorbeeld eer-
dere buikchirurgie verricht ). Voorts maakt het lichamelijk on-
derzoek geen melding van ascites of van een palpabele klier
van Virchow, hetgeen de besluitvorming eveneens drastisch
kan beïnvloeden. Over het diagnostisch traject van het maag-
carcinoom wordt alleen gemeld dat de afwijking bij endoscopie
in de kleine curvatuur zit, dat het om een matig gedifferen-
tieerd carcinoom gaat en dat bij aanvullend onderzoek geen
metastasen worden gevonden. Hierbij wordt een aantal zaken
onderbelicht. Daar het hier gaat over het al dan niet verrichten
van een in opzet curatieve resectie, is het voor het inschatten
van het operatierisico van belang om te weten of de afwijking
distaal in de maag zit (er is dan een distale maagresectie mo-
gelijk), dan wel in het proximale of middelste derde gedeelte
(met de mogelijkheid van een totale maagresectie).1 Voorts
kan beschrijving van de wellicht verrichte CT van invloed op
het beleid zijn. Zo zegt de beschrijving van maagwandverdik-
king iets over de mate van doorgroei door de maagwand en is
het wel of niet vinden van ascites en vergrote lymfeklieren van
belang. Daarnaast zou in deze moeilijke casus een endo-echo
overwogen moeten worden, daar deze een betere accuratesse
heeft voor bepaling van het T-stadium (86-92 versus 42-46%),
alsmede het N-stadium (74-78 versus 48-51%) dan de CT-
scan,2-4 en daarmee een betere inschatting geeft van de cura-
tiekans bij chirurgische interventie. Met de huidige anesthe-
siologische technieken is het ‘operatierisico’ bij deze patiënte
met name gebaseerd op het niet kunnen opvangen van plot-
selinge tensiedalingen ten gevolge van acuut bloedverlies
dan wel nabloedingen. Het operatierisico wordt dan ook met
name beïnvloed door de ervaring en weefselhandeling van de
chirurg en de grootte van de resectie. Voorts zou operatie met
nieuwe technische hulpmiddelen, zoals ultrasonore scharen,
de kans op bloedverlies en nabloedingen kunnen verminde-
ren.

Concluderend, een multidisciplinaire consequente aanpak
van alle betrokkenen, zowel in de besluitvorming rond en de
uitvoering van dergelijke lastige casuïstiek als bij de becom-
mentariëring daarvan in dit tijdschrift, is van wezenlijk be-
lang.
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Niet alleen weerspiegelt de casus van collega’s Van den Born
et al. (2004:931-6) fraai de klinische praktijk, waarbij een casus
vrijwel nooit zomaar een medisch geval is, maar meestal meer-
voudige problematiek behelst, maar ook is er een medisch-
ethisch dilemma dat mooi wordt uitgewerkt: in een team wordt
besproken hoe de kansen zijn en er kunnen in uitzonderlijke
gevallen – ook in een academisch centrum – misverstanden zijn
tussen leden van een vakgroep (Anesthesie).

Resteert eigenlijk de vraag, waarom in het rijtje ervaren cli-
nici naast – terecht – anesthesist en cardioloog, ook een onco-
loog aan het woord komt, in plaats van een chirurg. Immers,
juist bij deze aandoening is de toegevoegde waarde van een
internist-oncoloog – buiten het teamwork – minimaal, terwijl
de chirurg beter dan enig ander zou kunnen beoordelen of de
ingreep kleiner kan worden, of juist niet, en zo samen met,
speciaal, de anesthesioloog zou kunnen nagaan of de patiënte
geopereerd kan en zal worden.

th.a.a.van den broek Purmerend, mei 2004

Collega’s Van den Born et al. (2004:931-6) beschrijven de pre-
operatieve multidisciplinaire beslisboom van een 76-jarige
vrouw met een maagcarcinoom en hartklepvitia. Hierbij vielen
ons de argumenten van de cardioloog op. Bij deze patiënte zou
sprake zijn van ‘een zo goed als asymptomatisch klepvitium’.
De klachten waarmee patiënte zich presenteerde op de
Spoedeisende Eerste Hulp (duizeligheid, zwart voor de ogen
zien en progressieve dyspnée d’effort) kunnen zijn verergerd
door de anemie als gevolg van het maagcarcinoom, echter,
een relatie met de hartklepvitia lijkt voor de hand te liggen.
Syncope en hartfalen zijn, naast angina pectoris, de twee be-
langrijkste symptomen van ernstige aortaklepstenose. Onzes
inziens was een verdere evaluatie van de werkelijke ernst van
de aortaklepstenose mogelijk door middel van zogenaamde
lagedosisdobutamine-stressechocardiografie.1 Zoals de cardio-
loog beschrijft, wordt de drukgradiënt over de aortaklepste-
nose onderschat bij een verminderde linkerventrikelfunctie.
Tijdens dit onderzoek neemt door infusie van dobutamine het
slagvolume toe. Een toename van de drukgradiënt maakt een
onderscheid mogelijk tussen een morfologisch ernstige aorta-
klepstenose of een verminderd effectief klepoppervlak bij
slechte linkerventrikelfunctie. De uitslag had wellicht meer in-
formatie gegeven ten aanzien van het operatierisico, aangezien
dit tevens gerelateerd is aan de ernst van de aortastenose.2

Opgemerkt dient te worden dat lagedosisdobutamine-stress-
echocardiografie een verhoogde kans geeft op ernstige hartrit-
mestoornissen. In een groep van 75 patiënten onderzocht in
het Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam, traden deze bij
13% van de patiënten op, terwijl de incidentie bij patiënten
zonder aortaklepstenose maximaal 3% is.3

Tevens wordt in het vervolg van de ziektegeschiedenis ver-
meld dat de cardiale overleving van deze patiënte 3-5 jaar zou
bedragen. Dit is waarschijnlijk te optimistisch. De literatuur
meldt dat patiënten pas in een vergevorderd stadium van aor-
taklepstenose symptomen krijgen.4 In deze lange asymptoma-
tische periode is de sterfte laag. Echter, wanneer symptomen
ontstaan, neemt de sterfte binnen 3 jaar progressief toe, met
name bij syncope en hartfalen.
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Collega’s Van den Born et al. (2004:931-6) behandelen een
veelvoorkomend dilemma: de afweging van een operatie-indi-
catie tegen de risico’s en de rol voor de diverse betrokken spe-
cialismen bij deze afweging. De anesthesiologie zoals die heden
ten dage wordt beoefend is een relatief jong specialisme.
Omdat er nog steeds weinig plaats voor de anesthesiologie is
ingeruimd in de medische opleiding, is de inhoud van het vak
bij veel collega’s onbekend. Het is daarom verrassend om te le-
zen hoe Van den Born et al. (geen van allen direct betrokken
bij perioperatieve zorg) kennelijk tot hun verbazing ontdekken
dat een anesthesioloog een eigen professionele verantwoorde-
lijkheid en autonomie heeft. In dit kader zou het interessant
zijn te weten wat zich afgespeeld heeft op de preoperatieve
polikliniek. Waren de risico’s daar ook besproken met de pa-
tiënte? Wat was haar reactie?

Van den Born et al. vergissen zich op één punt. Preoperatief
wordt de cardioloog in consult gevraagd, onder andere om af-
spraken te maken over het peroperatieve vochtbeleid. Dit is
onzinnig, aangezien tijdens een operatie het vochtbeleid ad hoc
wordt bepaald door de anesthesioloog aan de hand van bloed-
verlies, hemodynamische parameters en urineproductie. Ten-
slotte hebben de auteurs een goed punt als zij stellen dat er een
gebrek is aan valide onderzoek naar de relatie tussen preope-
ratieve morbiditeit en postoperatieve uitkomst.

a.j.m.van wijck Utrecht, mei 2004

Zoals wij in ons artikel stelden, blijft iedere arts die bij een pa-
tiënt betrokken is verantwoordelijk voor zijn of haar aandeel
in de behandeling. Onder deze verantwoordelijkheid hoort
ook een goede informatieoverdracht en het niet onnodig in
verwarring brengen van de patiënt. Terecht merkt collega
Mannaerts op dat deze informatieoverdracht behalve bij de
voorbereiding van het besluit vooral ook bij de uitvoering van
groot belang is.

Ten aanzien van de inschatting van het peroperatieve risico
het volgende. Bij lichamelijk en aanvullend onderzoek werden
geen metastasen gevonden (inclusief pathologische klieren en
ascites) en werd er dus uitgegaan van een nog te cureren maag-
carcinoom. De discussie omtrent het operatierisico zoals die
zich in de praktijk heeft voorgedaan behelsde vooral de car-

diale risico-inschatting. Wij hebben derhalve gekozen om juist
het cardiale risico met de ervaren clinici te bespreken en de
literatuur omtrent dit risico te evalueren.

Zowel Mannaerts als collega Van den Broek vraagt zich af
waarom er geen chirurg als een van de ervaren clinici is ge-
vraagd de casus te becommentariëren. De chirurg in ons arti-
kel was akkoord met de operatie indien de overige specialisten
akkoord waren. De discussie of patiënte wel of niet geopereerd
moest worden, speelde zich daarom tussen de overige specia-
listen af. Deze specialisten, internist-oncoloog, anesthesioloog
en cardioloog, hebben wij dan ook via de gekozen ervaren
clinici om een tweede mening gevraagd.

Collega’s Krenning et al. suggeren de mogelijkheid van ver-
dere analyse van de aortaklepstenose door echocardiografie
onder farmacologische belasting. Lagedosisdobutamine-stress-
echocardiografie is inderdaad een fraaie methode om een ware
aortaklepstenose (klepslippen zijn dusdanig verkalkt dat de
klep niet verder open kan) te onderscheiden van een pseudo-
aortaklepstenose (de klepslippen zijn wat stug, maar de klep
kan bij een groter slagvolume wel beter openen). Zoals Kren-
ning et al. zeggen, is dit onderzoek niet zonder risico (ventri-
culaire ritmestoornissen). Op grond van het auscultatiebeeld
(zachte 2e toon, ejectiesouffle met laatsystolisch maximum),
het morfologisch aspect van de aortaklep op het echocardio-
gram en de uitgebreide calcificaties bij de hartkatheterisatie,
was iedereen ervan overtuigd te maken te hebben met een
ware aortaklepstenose. Derhalve heeft men het risico van een
complicatie bij de dobutamine-stressechocardiografie niet wil-
len nemen. Het was overigens wel de bedoeling de inspan-
ningstolerantie van patiënte te objectiveren door middel van
een inspanningsonderzoek, maar patiënte had toen al haar be-
slissing genomen om niet te worden geopereerd.

Ondanks de aortaklepstenose viel de klinische conditie van
patiënte (anamnestisch) mee en is de door de ervaren clinicus-
cardioloog gebruikte terminologie ‘een zo goed als asympto-
matisch klepvitium’ wellicht niet zo gek: ook 76-jarige vitale
patiënten zonder aortaklepstenose krijgen wel eens last van
dyspnée d’effort bij het fietsen tegen de wind in. De eenmalige
episode van woordvindingsstoornissen en duizeligheid is zeker
niet typisch voor duizeligheid door een aortaklepstenose.
Duizeligheid veroorzaakt door een aortaklepstenose gaat
meestal niet gepaard met woordvindingsstoornissen. Het is dus
de vraag of de sombere voorspelling van Krenning et al. ten
aanzien van het te verwachten natuurlijke beloop van de aorta-
klepstenose op patiënte van toepassing is.

Ten aanzien van de afspraken over het perioperatief vocht-
beleid suggereert collega Van Wijck dat het niet zinvol is om
de cardioloog in consult te vragen. Natuurlijk kan de cardio-
loog niet preoperatief anticiperen op peroperatieve volume-
veranderingen. Hij kan wel op grond van het verrichte onder-
zoek een inschatting maken van het gevaar op over- of onder-
vulling en adviezen geven ten aanzien van het infuusbeleid. Het
eerdere gesprek vóór de operatie op de polikliniek was con-
form het gesprek dat in de casus met de internist op de polikli-
niek werd gevoerd. Tot slot waren wij niet zozeer verbaasd
door de ontdekking van de autonomie van de anesthesioloog,
alswel door het gehanteerde vetorecht.

b.j.h.van den born Amsterdam, mei 2004
r.p.koopmans
r.b.a.van den brink
t.a.m.te braake
w.hart

Ned Tijdschr Geneeskd 2004 17 juli;148(29) 1469



VMTI 2004, financiële ondersteuning voor
onderzoeks- en onderwijsactiviteiten 

Evenals voorgaande jaren biedt het bestuur van de Vereniging
voor Medisch Tandheelkundige Interactie (VMTI) aan onder-
zoekers, auteurs en docenten, die zich bezighouden met on-
derzoek en/of onderwijs op het terrein van de doelstellingen
van de VMTI, de mogelijkheid in aanmerking te komen voor
een stipendium. Hiervoor kunnen meedingen:
– Onderzoekers, die wetenschappelijk onderzoek (gaan) ver-
richten op het gebied van de VMTI.
– Hoofdauteurs van in gerenommeerde tijdschriften geplaats-
te artikelen, die handelen over een onderwerp dat tot de doel-
stellingen van de VMTI behoort, zoals een verslag van een
door de auteurs zelf uitgevoerd onderzoek of een klinische les.
– Docenten verbonden aan een wetenschappelijke instelling,
die onderwijs geven op het gebied van de doelstelling van de
VMTI, voor financiering van extramurale onderwijsactiviteiten.
– Studenten geneeskunde, tandheelkunde, mondhygiëne of
een relevante aanverwante discipline, die onderzoek doen op
het gebied van de doelstelling der VMTI en hiervan verslag
(gaan) doen in de vorm van een scriptie, artikel of lezing.

Belangstellenden wordt verzocht vóór 22 september 2004
een aanvraag, vergezeld van een kort curriculum vitae, in te
dienen bij het secretariaat van de VMTI, t.a.v. de wetenschap-
pelijke commissie VMTI. Nadere informatie is te verkrijgen
bij het secretariaat van de VMTI, tel. 020-5663499, fax 020-
5669032; i.a.scheerboom@amc.uva.nl (www.vmti.nl).   

ZonMw programma DoelmatigheidsOnderzoek
2005-2008

ZonMw heeft 2 deelprogramma’s van het programma Doel-
matigheidsOnderzoek (DO) 2005-2008 opengesteld voor voor-
aanmeldingen in de ronde DO06. Het betreft de deelprogram-
ma’s: ‘Effecten & kosten’ en ‘Implementatie’. De aanmeldin-
gen kunnen worden ingediend vóór 13 september 2004, 12.00
uur via Projectnet (zie www.zonmw.nl onder het onderwerp
‘subsidie’). Op deze website is een uitgebreide informatiebro-
chure van het programmavoorstel als pdf-bestand beschikbaar.
Deze is ook te bestellen bij de secretaresse, mw.E.Fung, tel.
070-3495260; fung@zonmw.nl.

Gezondheidszorgprogramma Cambodja

Voluntary Service Overseas (VSO) is een internationale ont-
wikkelingsorganisatie die vakspecialisten uitzendt naar Afrika
en Azië. Kennisuitwisseling op basis van gelijkwaardigheid
staat hierbij centraal. Door uitwisseling van kennis, ideeën en
ervaring levert VSO een bijdrage in het versterken van organi-
saties en vakpersoneel in ontwikkelingslanden. Op die manier
draagt VSO bij aan de armoedebestrijding.

Sinds 1991 werkt VSO in Cambodja. Door de oorlogen en
instabiele politieke situatie van de laatste decennia is Cam-
bodja economisch in het slop geraakt en behoort het tot de
armste landen ter wereld. Veel mensen leven onder de armoe-
degrens. Er is gebrek aan goed onderwijs en adequate gezond-
heidszorg. Op het terrein van de gezondheidszorg heeft VSO
in de loop der jaren goede ervaringen opgedaan. VSO werkt
samen met lokale partnerorganisaties om de moeder- en kind-
zorg in het land te verbeteren. Op dit moment is VSO voor een
gezondheidszorgprogramma in Phnom-Penh, Cambodja, op
zoek naar een ervaren gynaecoloog die voor 14 maanden zijn
of haar kennis en ervaringen wil delen met lokale collega-
medici. 

Meer informatie is te vinden op www.vso.nl. Aanmelding
is mogelijk via de afd. recruitment, tel. 030-2320620; recruit
ment@vso.nl.

Subsidies van de Nijbakker-Morra Stichting

De Nijbakker-Morra Stichting stelt voor het jaar 2005 weder-
om gelden beschikbaar voor de ondersteuning van lopend kan-
keronderzoek. Met name wordt gedacht aan bijdragen voor de
aanschaf van apparatuur tot 2 13.000,–. Het aanstellen van per-
soneel behoort, gezien de omvang van het budget, niet tot de
mogelijkheden. 

Er wordt eenmaal per jaar subsidie verleend. De inzending
kan geschieden van 1 september tot 1 november 2004. De be-
sluitvorming daarover vindt plaats in februari 2005. Aanvraag-
formulieren kunnen worden verkregen bij de secretaris van
de beoordelingscommissie van de Nijbakker-Morra Stichting,
prof.dr.C.J.Cornelisse, Leids Universitair Medisch Centrum,
afd. Pathologie, Postbus 9600, 2300 RC Leiden; a.verkaik
@lumc.nl. 
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Mededelingen en bekendmakingen

R.P.Crick en P.T.Khaw, A textbook of clinical ophthalmology.
A practical guide to disorders of the eyes and their manage-
ment. 3e druk. 649 bl., fig., tabellen. World Scientific, New
Jersey 2003. ISBN 981-238-128-7. Prijs: geb. 2 73,73.

Veel auteurs van klinische tekstboeken in de oogheelkunde
worstelen met de indeling. Het oog heeft een complexe anato-
mische structuur, samengesteld uit totaal verschillende weef-
sels met een wisselende bijdrage aan de visuele functies. Oog-
ziekten verschillen in welke visuele functies aangetast worden
of welke weefsels aangedaan zijn. Moet bij een boek over kli-
nische oogheelkunde dan gekozen worden voor een puur kli-
nische indeling, op basis van de bevindingen bij anamnese en
onderzoek, voor een anatomische indeling of voor een indeling
aan de hand van de aard van de aandoeningen?

Ook het boek van Crick en Khaw heeft duidelijk moeite met
dit probleem. Het gevolg is dat de hoofdstukken vaak maar een
deelaspect van een aandoening beschrijven en dat veelvuldig
verwezen moet worden naar andere plaatsen in het boek.
Storend is dat hierdoor veel aandoeningen stukje bij beetje
door het boek heen behandeld worden. Na de gebruikelijke
teksten over basale anatomie, embryologie en fysiologie van de
refractie volgen hoofdstukken over de differentiële diagnose
van het witte en het rode oog met visusdaling, het plakkerige
oog enzovoort. Daarna worden uitgebreid systemisch bepaal-
de oogaandoeningen behandeld, waarna een deel volgt met
aandoeningen ingedeeld naar hun anatomische locatie.

Het boek maakt een rommelige indruk, met name door de
verbrokkelde indeling. Bepaalde belangrijke aandoeningen als
leeftijdsgebonden maculadegeneratie krijgen relatief weinig
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aandacht. Het is bruikbaar als aanvulling op andere tekstboe-
ken, maar is niet aan te raden als eerste keus voor degene die
zoekt naar een goed boek over klinische oogheelkunde.

r.schlingemann

Ophthalmology. 2e druk. Onder redactie van M.Yanoff en
J.S.Duker. 1652 bl., fig., tabellen. Mosby, St. Louis 2004. ISBN
0-323-01634-0. Prijs: geb. 2 259,20.

Yanoff en Duker zijn erin geslaagd een actueel naslagwerk sa-
men te stellen dat in brede zin de oogheelkunde grondig weet
te behandelen. Het boek is merendeels goed geschreven en
heeft een aangename opzet met verhelderende illustraties.
Zoals vaker gezien wordt laat de kwaliteit van fundusbeelden
echter soms te wensen over, wellicht doordat het vele rood in
deze plaatjes de drukker problemen bezorgt. De indeling is
traditioneel, met 12 delen die grofweg overeenkomen met de
verschillende subspecialisaties van de oogheelkunde, waarbij
ook refractiechirurgie een uitgebreid hoofdstuk heeft gekre-
gen. De informatie is in alle hoofdstukken actueel en bevat
weinig onjuistheden. Opvallend zijn de gedetailleerde beschrij-
vingen van chirurgische technieken. Samenvattend: een goed
naslagwerk voor oogarts en medische bibliotheek.

r.schlingemann

J.Loewenstein en S.Lee, Ophthalmology. Just the facts. 241
bl., fig., tabellen. McGraw-Hill, New York 2004. ISBN 0-07-
140332-9. Prijs: ingen. 2 67,18.

Loewenstein en Lee hebben een nuttig en gedegen boek sa-
mengesteld dat een leemte invult in het aanbod van oogheel-
kundige leerboeken voor de studie geneeskunde en voor na-
scholing van huisartsen, consultatiebureauartsen et cetera. De
titel is goed gekozen, het boek is beknopt en zakelijk, maar
geeft toch een schat aan informatie over oogziekten. Men heeft
gekozen voor een even logische als praktische opzet: het boek
volgt de gebruikelijke anatomische indeling van het oog en be-
handelt de belangrijkste aandoeningen van deze deelgebieden.
Elke aandoening wordt echter verduidelijkt met één of meer
casussen, meestal met illustratie, en hiermee wordt ook de kli-
nische presentatie van de betreffende aandoeningen belicht.
De tekst bestaat daarnaast voor een groot deel uit puntsgewijs
geordende stellingen. De combinatie van klinische casus en
deze bondige stijl staat borg voor een efficiënte kennisover-
dracht. Geen sterk punt zijn de illustraties in zwartwitdruk, of-
schoon een deel van de foto’s is terug te vinden in een serie
kleurenplaten. Heel interessant daarentegen is de toelichting
op visuele functies aan de hand van voorbeelden uit het die-
renrijk. Samenvattend: een leerzaam boek, dat ook voor oog-
artsen goede nascholing te bieden heeft.

r.schlingemann

R.Shabetai, The pericardium. 2e herziene druk. 357 bl., fig.,
tabellen. Kluwer, Dordrecht 2003. ISBN 14-02076-39-8. Prijs:
geb. 2 133,–.

Dit boek geeft een volledig overzicht van de (patho)fysiologie
en ziekten van het pericard. In zeer leesbare taal worden ach-
tereenvolgens de anatomie, de fysiologie en de verschillende
ziektebeelden besproken. Na lezing heeft de lezer zo ongeveer
alles wat er over het pericard te weten valt de revue zien pas-

seren. Speciale aandacht is er voor het maken van onderscheid
tussen tamponnade, constrictieve pericarditis en restrictieve
cardiomyopathie.

De opbouw van het boek is klassiek. Vanuit de (patho)-
fysiologie wordt er toegewerkt naar de kliniek van het pericard,
in plaats van de kliniek als uitgangspunt te nemen. Het staat
bovendien vol met beschrijvingen van klinische en dierexperi-
mentele fysiologische studies, zonder dat wordt aangegeven
wat de (voorlopige) eindconclusie hiervan is. De consequentie
is dat het boek voor de clinicus niet erg praktisch is; een lei-
draad voor het klinisch handelen krijgt de lezer niet. Hierdoor
houdt men na het lezen het gevoel dat men nog niet precies
weet hoe te handelen bij een patiënt bij wie een ziekte van het
pericard vermoed wordt. Dit boek is dus eerder een naslagwerk
dan een leerboek.

s.a.i.p.trines
m.w.j.van hessen

G.M.Woerlee, Mortal minds. Biology of the soul and the dying
experience. 282 bl., fig. De Tijdstroom, Utrecht 2003. ISBN 90-
5898-057-X. Prijs: geb. 2 25,–.

Blijft er van de mens iets doorleven na de dood? Blijft hij of zij
op de een of andere manier bestaan of is het allemaal over?
En wát blijft er dan bestaan? Dat zijn vragen die de anesthe-
sioloog Woerlee bezighouden. Hij neemt de lezer in dit boek
mee op zijn persoonlijke zoektocht langs de beschikbare evi-
dence voor het bestaan van de ziel: de immateriële entiteit die
de mens als persoon bepaalt en die de lichamelijke dood over-
leeft. Woerlee ontdekt dat er in alle wereldgodsdiensten welis-
waar veel fantasievolle verhalen bestaan over de ziel, maar dat
er hoegenaamd geen serieuze, controleerbare data voorhanden
zijn. Allerlei paranormale verschijnselen en ervaringen die als
onderbouwing worden voorgesteld, snijden voor de rationeel
ingestelde onderzoeker geen hout. Daar staat tegenover dat
Woerlee vanuit zijn vak, door minutieus napluizen, fysiologi-
sche functies weet aan te wijzen, of ontregelingen daarvan, die
alle fenomenen en ervaringen kunnen verklaren die op het be-
staan van een immateriële en doorlevende ziel zouden kunnen
wijzen. Het gaat om bijnadoodervaringen, uittredingen, het
zien van aura’s en dergelijke. Voor hem zijn dat epifenomenen
van normale of gestoorde functies van het lichaam, met name
van de hersenen. Ze kunnen verklaard worden door bijvoor-
beeld prefrontale corticale hypoxie; dus is er geen behoefte aan
een paranormale werkelijkheid als onderbouwing. Die conclu-
sie heeft voor Woerlee iets bevrijdends, zij neemt de last van
de knellende morele aanspraken van allerlei (pseudo-)reli-
gieuze verklaringsmodellen van hem af.

Hierop is wel wat af te dingen. Zo staat op veel plaatsen in
het boek de redenering dat nog nooit iemand een ziel op een
foto heeft kunnen vastleggen en dat deze daarom niet bestaat.
Dat doet mij denken aan de Russische kosmonaut die na een
ruimtevlucht zei geen god te hebben ontmoet. Het lijkt mij niet
dat hiermee nu het laatste woord over het bestaan van een
metafysische werkelijkheid is gezegd.

Aan het eind van zijn zoektocht, en van het boek, vraagt
Woerlee zich af of er dan niets van hem overblijft als hij ver-
trekt. Hij heeft kennelijk behoefte aan zingeving – voor die be-
hoefte geeft hij overigens geen verklaring. Heeft zijn bestaan
dan werkelijk niet meer waarde dan die van het stof, de stenen,
de planten en de dieren waarmee hij het ondermaanse deelt?
Hij vindt uiteindelijk toch iets, dat hij formuleert als: een af-
druk op het weefsel van het universum, het aan plaats en tijd
gekoppelde feit van zijn bestaan. Meer niet. Die afdruk leeft
ook gedurende enige tijd door in de herinnering van tijdgeno-
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ten en nabestaanden. Daarmee is Woerlee tevreden – vele
anderen waarschijnlijk niet.

Woerlee is eigenlijk op zijn best als hij de zaak van de ande-
re kant bekijkt. Waarom zou je onsterfelijk willen wezen? Is
dat niet grenzeloos saai? Op een gegeven moment heb je alles
al gedaan, echt alles, en rest er niets meer dan eentonigheid.
Hij haalt Suzan Ertz aan: ‘Miljoenen verlangen naar onsterfe-
lijkheid terwijl zij niet eens weten hoe zij zich op een druilerige
zondagmiddag moeten vermaken.’

h.c.walvoort

P.Brodal, The central nervous system. Structure and function.
3e druk. 515 bl., fig., tabellen. Oxford University Press, Oxford
2004. ISBN 0-19-516560-8. Prijs: geb. £ 49,50.

Het is een verademing in een tijd van beknopte (‘concise’) en
nog beknoptere leerboeken over de bouw van het centrale
zenuwstelsel (CZS) de inmiddels alweer derde druk van Per
Brodals The central nervous system door te nemen. In heldere
stijl worden achtereenvolgens neuronen, sensibele systemen en
motorische systemen behandeld, gevolgd door een bespreking
van de hersenstam en de hersenzenuwen, het autonome ze-
nuwstelsel, het limbische systeem en de hersenschors. Steeds
worden bouw en functie in samenhang besproken zonder al te
veel detaillering, zoals in andere Engelstalige leerboeken over
neuroanatomie nogal eens voor wil komen. Bovendien wordt
het geheel in een klinische context geplaatst, waardoor dit boek
bijvoorbeeld voor assistent-geneeskundigen in opleiding tot
neuroloog een goede basis biedt om eventuele hiaten in hun
kennis omtrent vooral de bouw van het CZS aan te vullen.
Voor de huidige medische curricula zal het wel weer te veel van
het goede zijn. Hierin wordt gebruikgemaakt van leerboeken
waarbij bouw en functie van het CZS worden besproken in sa-
menhang met de neurologie (Wolters en Groenewegen), ana-
tomie en embryologie (Ten Donkelaar en Lohman) of fysiolo-
gie (zoals in Berne en Levy’s veelgebruikte leerboek). Wat
meer aandacht voor bouw en functie van het CZS in de
Nederlandse curricula is dringend gewenst. Deze ‘jonge Brodal’
is hiervoor een goed uitgangspunt.

h.j.ten donkelaar

D.Streiner en G.R.Norman, Health measurement scales. A
practical guide to their development and use. 3e druk. 283 bl.,
fig., tabellen. Oxford University Press, Oxford 2003. ISBN
0-19-852847-7. Prijs: ingen. £ 26,50.

Verschenen is de derde druk van hét standaardwerk voor cli-
nici die meer willen weten over het ontwikkelen en beoordelen
van de kwaliteit van gezondheidsvragenlijsten, of het maken
van verbeterde versies. De kracht van deze en vorige drukken
zit in de beknopte, zeer leesbare en heldere uitleg van de rele-
vante begrippen, die over het algemeen niet tot de basisuitrus-
ting van de gemiddelde klinisch onderzoeker behoren.

Het voorwoord begint al meteen met de uitspraak dat
‘generalizability theory’ (over betrouwbaarheid) en ‘item re-
sponse theory’ (over validiteit) tot de twee belangrijkste ont-
wikkelingen op het gebied van testconstructie en -validatie be-
horen. Dit is zeker waar voor de item response theory, gezien
het toenemende gebruik hiervan om de tekortkomingen van de
klassieke (correlationele) validatiemethoden ongedaan te ma-
ken. Het voorheen ongelezen hoofdstuk 12 zal dus nu vaker
opengeslagen worden. Het bevat een conceptueel zeer heldere
inleiding voor de geïnteresseerde lezer.

De belangrijkste aanwinst van deze druk is echter de ont-
manteling van het klinische equivalent van de psychometrie, de
zogenaamde klinimetrie, als een op zichzelf staand onderzoeks-
terrein met eigen methoden en begrippen zoals ‘responsiviteit’,
‘minimal clinically important difference’ en het illusoire on-
derscheid tussen ‘evaluatieve’, ‘discriminatieve’ en ‘predictie-
ve’ gezondheidsvragenlijsten. Gezien de honderden artikelen
die sinds 1985 – het jaar waarin deze begrippen voor het eerst
werden geïntroduceerd – zijn verschenen, schuilt hierin de wer-
kelijke kracht van het boek.

De indeling in hoofdstukken is nagenoeg onveranderd
gebleken, maar de meeste hoofdstukken zijn uitgebreid met
nieuwe relevante informatie. Daarom is het boek dikker dan
de tweede druk (283 versus 231 pagina’s), bij een kleiner letter-
type. Het bladert al dan niet met leesbril ook voor de veertig-
plusser makkelijk door. Een aanrader voor de aankomende
medisch of paramedisch onderzoeker die verder meet dan zijn
of haar neus lang is.

r.lindeboom

Mayo Clinic gastroenterology and hepatology board review.
Onder redactie van S.C.Hauser, D.S.Pardi en J.J.Poterucha.
478 bl., fig., tabellen. CRC Press, Boca Raton 2004. ISBN
0-8493-2054-2. Prijs: ingen. 2 99,58.

In het voorwoord wordt het doel van dit boek goed omschre-
ven. Het boek is in opzet een snelle cursus over met name de
praktische medische kennis betreffende het maag-darmkanaal.

Het boek is onderverdeeld in 8 delen: over slokdarm, maag,
dunne darm, diversen, dikke darm, pancreas en galwegen, en
2 delen over de lever. De delen bevatten elk verschillende
hoofdstukken waarin de genoemde onderwerpen een duidelij-
ke en bondige behandeling krijgen. Er wordt gebruikgemaakt
van handige en overzichtelijke tabellen en illustratieve plaat-
jes. Na elk deel volgt een lijst met multiplechoicevragen, waar-
na de antwoorden uitgebreid worden behandeld. Ook de on-
juiste antwoorden worden nabesproken. Dit resulteert in een
interactieve behandeling van de materie. De opzet waarin het
boek is gegoten doet denken aan die van het ‘Medical knowl-
edge self assessment program’.

De onderwerpen worden op vrij basaal niveau en zonder
specialistische diepgang behandeld en het boek zal dan ook de
gedetailleerde leerboeken niet kunnen vervangen. De auteurs
pretenderen dit ook niet, zoals al in het voorwoord wordt be-
nadrukt. Voor assistent-geneeskundigen en artsen die geregeld
in aanraking komen met maag-leverproblematiek zonder dat
ze daarin speciaal worden of zijn opgeleid, lijkt ons dit een nut-
tig boek om praktische klinische kennis te verkrijgen op een
overzichtelijke en interactieve manier.

p.e.p.dekkers
j.h.kleibeuker

Nationale monitor geestelijke gezondheid. Jaarboek 2003.
ADHD, anorexia nervosa en andere psychische stoornissen.
Onder redactie van C.Schoemaker en C.de Ruiter. 127 bl.
Trimbos-instituut, Utrecht 2003. ISBN 90-5253-461-1. Prijs:
ingen. 2 20,–. (Telefonisch te bestellen via 030-2971180; bestel-
nummer AF 0503.)

Formularium Nijmegen 2004. 10e druk. 142 bl. Stichting For-
mularium Commissie Nijmegen, 2004. ISBN 90-802969-3-7.
Prijs: ingen. 2 17,50 (overmaken op banknummer 23.76.70.119
van VGZ o.v.v. Geneesmiddelen Formularium Nijmegen). 
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