
In deze rubriek vatten we iedere maand relevant nieuws voor de huisartsengeneeskundige praktijk bondig samen. 

Kort Nieuws

Medicamenteuze abortus 
compliceert een 
volgende zwangerschap 
niet meer dan 
een heelkundige abortus
Virk J, Zhang J, Olsen J. Medical abortion and the risk of subsequent adverse pregnancy

outcomes. N Engl J Med 2007;357:648-53.

Medicamenteuze abortussen, meestal geïnduceerd door mifepristone gevolgd door misoprostol, komen vaker voor. Het heelkundig
beëindigen van een zwangerschap in het eerste trimester compliceert de volgende zwangerschappen niet, maar voor medicamen-
teuze abortussen was dit nog niet bestudeerd. Een studie uit Denemarken waarbij nationale registers met elkaar werden gelinkt,
includeerde alle vrouwen die hun zwangerschappen om niet-medische redenen beëindigden tussen 1999 en 2004 en nadien ten
minste nog één keer zwanger werden.
De 2 710 vrouwen met een medicamenteuze beëindiging in het eerste trimester hadden geen toegenomen risico op ectopische
zwangerschappen, op een spontane abortus, vroeggeboorte (<37 weken) of laag geboortegewicht (<2 500g) bij de eerstvolgende
zwangerschap, vergeleken met 9 104 vrouwen die een heelkundige beëindiging ondergingen in het eerste trimester. De resultaten
werden gecorrigeerd voor de leeftijd van de moeders, de tijd tussen de zwangerschappen, het moment in de zwangerschap, de pariteit,
de samenlevingsstatus en een stedelijke of niet-stedelijke woonplaats.
De conclusies over de veiligheid van een medicamenteuze abortus voor een volgende zwangerschap hangen af van de vooronder-
stelling dat heelkundige abortussen toekomstige zwangerschappen niet in gevaar brengen. De onderzochte vergelijking leek de
onderzoekers meer geschikt dan een vergelijking met moeders die nooit een abortus hadden. Gegevens over mogelijke beïnvloedende
factoren zoals rookstatus of voorgeschiedenis van seksueel overdraagbare infecties, ontbraken hiervoor. 

S. Coenen
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‘Houdbaarheidsdatum’
van systematische reviews 
soms snel verstreken!
Shojania KG, Sampson M, Ansari MT, Ji J, et al. How quickly do systematic

reviews go out of date? A survival analysis. Ann Intern Med 2007;147:224-33.

Binnen evidence-based medicine (EBM) worden de resultaten van systemati-

sche reviews en meta-analyses als hoogste trap beschouwd in het aanreiken

van evidentie voor het sturen van klinische beslissingen. Maar hoelang duurt

het alvorens deze resultaten voorbijgestreefd zijn? Om hierover meer te weten

te komen, evalueerden onderzoekers honderd systematische reviews die in de

periode 1995-2005 in de ACP (American College of Physicians) Journal Club geïndexeerd waren. Van deze honderd waren er in september 2006

al 57 reviews aan herziening toe. De mediaan om aan herziening toe te zijn, bedroeg 5,5 jaar (95% BI 4,6-7,6) (zie figuur). Maar bijna een kwart

(23%; BI 15%-33%) van de reviews bleek al binnen de twee jaar na publicatie herzien te moeten worden; voor 15% (BI 9%-24%) was dit al

binnen het jaar. Bovendien was 7% van de reviews (BI 3%-14%) op het moment van publicatie eigenlijk al aan herwerking toe! Vooral

cardiovasculaire reviews en reviews met belangrijke heterogeniteit bleken snel een herziening nodig te hebben. In de selectie voor dit

onderzoek werden reviews gekozen die relevant zijn voor de klinische praktijk. Dit maakt dat de schatting van de ‘overlevingsduur’ mo-

gelijk niet toepasbaar is op alle soorten systematische reviews. Ook is enkel nagegaan in welke mate er na het verschijnen van de reviews

nieuwe relevante publicaties verschenen waren die mogelijk tot een herziening van de review zouden kunnen leiden. De mate waarin de

evidentie wezenlijk zou veranderen door de nieuwe gegevens, werd niet beoordeeld.

Alleszins geven de resultaten van deze analyse aan dat de latentietijd tussen het beëindigen van de zoekactie voor een review en de datum

van publicatie zo kort mogelijk zou moeten worden gehouden. De clinicus die zich op systematische reviews wil baseren, kan het best

controleren wanneer de zoekactie voor de review beëindigd werd. Als dit langer dan één jaar geleden blijkt te zijn, is het raadzaam om te

controleren of geen nieuwe evidentie de bevindingen van de reviews zou kunnen tegenspreken. In culinaire termen heet dit: “Controleer de

versheid van uw product en let op de houdbaarheidsdatum!” 

M. Van Nuland
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Wanneer orchiopexie 
voor jongens met 
een niet-ingedaalde testis?
Pettersson A, Richiardi L, Nordenskjold A et al. Age at surgery for undescended testis and

risk of testicular cancer. NEJM 2007;356:1735-41.

Een niet-ingedaalde testis is een risico voor het later ontwikkelen van testiskanker. De

uiteindelijke behandeling is chirurgisch. Het effect van het tijdstip van de ingreep op

het risico om testiskanker te ontwikkelen was echter onbekend.

Door drie databanken te linken (de databank die alle klinische gegevens bij ontslag uit

een openbaar ziekenhuis registreert, het Zweedse kankerregister en het bevolkingsregister) kon men een cohort samenstellen van

16 983 mannen die chirurgisch behandeld waren voor een niet-ingedaalde testis. De gemiddelde follow-up was 12,5 jaar. Tijdens die

periode werden 56 gevallen van testiskanker gediagnosticeerd. De jongens die een orchiopexie ondergingen voor de leeftijd van 13 jaar,

hadden bijna 2,5 keer meer kans op testiskanker dan de normale bevolkingsgroep. Voor de jongens die behandeld werden op 13 jaar of

ouder, was dit bijna 5,5 keer meer.

Deze studie bevestigt de aanbevelingen. Nochtans blijkt dat zelfs in Zweden nog 5% van de orchiopexies gebeurt na de leeftijd van 13

jaar, wanneer men de registraties van 2005 bekijkt. In Nederland en het Verenigd Koninkrijk was dit tot laat in de jaren ’90 10 à 20%. Een

aandachtspunt voor de jongetjes die dreigen door de mazen van het net te glippen. Kinderen uit sociaal kwetsbare milieus die frequent

verhuizen en veranderen van school en hierdoor ook frequent veranderen van CLB en huisarts, vragen zeker om bijzondere aandacht. 
M. Lemiengre

Kankerrisico en ‘de pil’: 
een complex verhaal! 
Hannaford PC, Selvaraj S, Elliott AM, Angus V, et al. Cancer risk among users of oral

contraceptives: cohort data from the Royal College of General Practitioner's oral con-

traception study. BMJ 2007;335(7621):651.

The Royal College of General Practitioners startte in 1968 een grote cohortstudie
waarbij het voorkomen van kanker werd vergeleken tussen pilgebruiksters en niet-
pilgebruiksters in Groot-Brittannië. Deze studie werd een eerste keer afgesloten
in 1996, maar nu zijn er aanvullende data bekend over hetzelfde cohort tot en met
december 2004. Hierdoor beschikt men nu over gegevens van 744 000 patiënt-
jaren van ‘ooit-gebruiksters’ en van 339 000 patiëntjaren van ‘nooit-gebruiksters’.

De mediaan voor de duur van het pilgebruik bedroeg 44 maanden (range 1-344 maanden).
Er was duidelijk geen verhoogd risico op kanker bij pilgebruiksters in dit cohort. Afhankelijk van welke data men voor de berekening
gebruikte, vond men zelfs een geschatte absolute risicoreductie van 10 of 45 per 100 000 patiëntjaren pilgebruik. Er werd daarnaast
voor de pilgebruiksters een statistisch significant verminderd risico gevonden voor het optreden van kanker van colon of rectum, corpus
uteri en ovaria. Er was geen verschil tussen beide groepen met betrekking tot de incidentie van borstkanker. Maar bij langduriger
pilgebruik zag men wel statistisch significante trends naar een verhoogde incidentie van baarmoederhalskanker (die mits een goede
screening vroegtijdig opgespoord en behandeld kan worden) en van hypofysekanker terwijl de incidentie van kanker van corpus uteri en
ovaria verder afnam bij langduriger gebruik. Bij pilgebruik langer dan acht jaar, een minderheid (<1/4) binnen het cohort, was er ook
een licht verhoogd risico op het voorkomen van ‘gelijk welke kanker’ (RR 1,22; 95% BI 1,07-1,39).
De sterkte van de studie is de langdurige follow-up (tot 36 jaar), maar deze lange duur resulteert ook in een aanzienlijk aantal uitvallers
(33% aan patiëntjaren viel weg) met een potentiële bias. Een beperking is ook dat de contraceptiva die in de jaren ’60 en ’70 gebruikt
werden, hogere dosissen aan oestrogenen en progestagenen bevatten dan de huidige, courant gebruikte pillen. Bovendien is het
patroon van pilgebruik sindsdien flink veranderd met onder meer een jongere leeftijd waarop gestart wordt en een langduriger gebruik.
Een recente meta-analyse van case-controlstudies en ook een recente case-controlstudie suggereren opnieuw dat het gebruik vooral
op jonge leeftijd (voor de eerste zwangerschap) gerelateerd is aan een verhoogd risico op premenopauzale borstkanker 1. Als dit geen
complex verhaal wordt?  Een editoriaal dat het artikel van Hannaford et al. begeleidt, besluit dan ook voorzichtig dat in een ontwikkeld
land met een effectief programma voor baarmoederhalskankerscreening pilgebruik veilig is wat het optreden van kanker betreft 2.
Mogen we veronderstellen dat Vlaanderen aan deze norm voldoet? 

M. Van Nuland
Literatuur
1 Peremans L. Verhoogt orale anticonceptie het risico van premenopauzale borstkanker? Minerva 2007;6:142-3.
2 Meirik O, Farley TMM. Risk of cancer and the oral contraceptive pill. BMJ 2007;335:621-2.



Hoe functioneren ouderen?
De Lepeleire J. Hoe functioneren ouderen? Een studie vanuit de huisartsenpraktijk. Tijdschrift

Geront Geriatr 2006;37:4-8.

De financiering van zorgbehoevende ouderen is in België bijna volledig afhankelijk van de
beoordeling van hun dagelijkse activiteiten. Hierbij gaat men uit van de veronderstelling dat
ouderen slecht functioneren, afhankelijk worden en meer zorg behoeven. Voor sommige
auteurs is de oorzaak hiervan dat ouderen onder druk van de samenleving het geloof in eigen
mogelijkheden verliezen, waardoor hun capaciteiten afnemen, met een vrij kwalijk geurende
leeftijdsdiscriminatie tot gevolg.
Zijn ouderen echter in werkelijkheid wel zo zorgbehoevend? En hebben geriaters, die meer te
maken hebben met patiënten met functionele beperkingen, dezelfde perceptie over vóórko-
men, belang en graad van problemen en ziekten als huisartsen? 
In deze kleine studie in huisartsenpraktijken werden alle personen boven 65 jaar die tijdens de

studietijd met hun huisarts contact opnamen, op volgende manier geïncludeerd: er moest een contact zijn, patiënten moesten willen deel-
nemen, mochten niet verblijven in een rustoord, niet lijden aan dementie of een handicap hebben die hun functioneren belemmerde. Bij
deze patiënten werd een IADL-test afgenomen 1. Als patiënten hierop slecht scoorden, werd een MMSE toegevoegd om de cognitieve func-
ties te evalueren 2. De patiënten die slecht scoorden, werden vergeleken met een controlegroep. De deelnemende specialist oordeelde uit-
eindelijk over dementie na evaluatie van deze instrumenten, na verwijzing en verdere oppuntstelling.
De gemiddelde leeftijd van de geïncludeerde patiënten was 75,1 jaar en toch bleek de grote meerderheid (81,6%) erg autonoom te func-
tioneren. Slechts 10% had hulp nodig om zelfstandig te kunnen wonen, bijna de helft van de oudste ouderen woonde alleen, bijna zes op
tien patiënten kwamen zelfstandig naar de raadpleging. Verplaatsingsproblemen waren de belangrijkste reden van functieverlies. Er bleek
een verband te bestaan tussen functioneel verlies en verlies van cognitieve functies.
De auteur van dit artikel stelt voor om de IADL-test ter objectivering van de zorg van ouderen meer aandacht te geven, zowel in de praktijk-
voering als in de opleiding van huisartsen. Besluit: in dit artikel komt de gezondheidstoestand van bejaarden in de huisartsenpraktijk als
verrassend goed naar voren.

S. Berael
Noten
1 IADL-test: geeft een beschrijving aan de hand van vier vragen van verschillende niveaus van functioneren. 

Deze test is beschikbaar op www.domusmedica.be/publicaties/praktijkdocumenten/ADL-schalen.
2 MMSE of ‘Mini Mental State Examination’: de MMSE is een screeningsinstrument voor dementie dat vooral het cognitief functioneren evalueert.

De MMSE onderzoekt de volgende items: oriëntatie in tijd en ruimte, inprenting en reproductie van drie woorden, aandacht (het woord ‘wereld’
achterwaarts spellen of vanaf 100 telkens 7 aftrekken), taal (voorwerpen benoemen, een zin nazeggen, een verbale en een geschreven opdracht
uitvoeren, een zin schrijven) en constructieve praxis (een tekening overtekenen). De score kan variëren van 0 tot 30 punten.
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CRP en ovariumkanker,
een klassieke valkuil
McSorley MA, Alberg AJ, Allen DS, Allen NE, et al. C-reactive protein concen-

trations and subsequent ovarian cancer risk. Obstet Gynecol 2007;109:933-41.

CRP is een marker voor chronische inflammatoire pathologie. Onderzoekers

denken al een hele tijd dat er een verband met de ontwikkeling van bepaal-

de kankers zou kunnen bestaan.

In deze case-controlstudie werd de ontwikkeling van ovariumkanker onder-

zocht door vrouwen te includeren met ovariumkanker, en voor elk geval van

carcinoma dit te correleren met gemiddeld twee negatieve controles. 

Hier bleek het risico op ovariumkanker duidelijk positief verbonden met een stijging van de serumconcentraties van CRP. Als kan bewezen

worden dat deze associatie causaal is, dan zou dit in deze studie betekenen dat ruwweg 23% van ovariumcarcinomata te wijten is aan

chronische inflammatie, bewezen door verhoogde CRP-concentraties. Deze studie lijkt een mogelijk argument, maar men moet letten op

de reële valkuil om CRP te gaan gebruiken om te screenen. 

S. Berael


