
In deze rubriek vatten we iedere maand relevant nieuws voor de huisartsengeneeskundige praktijk bondig samen. 
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Niet elke patiënt met langdurige 
lichamelijk onverklaarde klachten is 
gebaat met cognitieve gedragstherapie 
door de huisarts
Arnold IA, de Waal MW, Eekhof JA, Spinhoven P, et al. Onverklaarde lichamelijke klachten en

de samenhang met depressie en angst. Huisarts Wet 2007;50:686-9.

Lichamelijke klachten zonder een duidelijke somatische verklaring komen veel voor in de

huisartsenpraktijk. Veelal gaan deze klachten spontaan over, maar bij een aanzienlijke groep

zijn ze een bron van blijvend patiëntenleed en van frequent doktersbezoek. Meerdere reviews

hebben de voorbije jaren gewezen op het gunstige effect van cognitieve gedragstherapie

voor dergelijke patiënten en dat geeft hoop. 

Nederlandse huisartsen-onderzoekers hebben het vóórkomen, de klinische relevantie en de behandelingsmogelijkheden van onver-

klaarde lichamelijke klachten in de huisartsenpraktijk nader bestudeerd in het SOUL-project (Somatisatie Onderzoek Universiteit

Leiden). Voor een duidelijke omschrijving van de patiëntengroep kozen ze voor de beschrijvende definitie uit de DSM-IV-classificatie

‘somatoforme stoornis’: “Patiënten met lichamelijke klachten die doen denken aan een somatische aandoening (somatoform) maar die niet

of slechts gedeeltelijk toe te schrijven zijn aan een somatische aandoening. De klachten veroorzaken belangrijk klinisch lijden of beperkin-

gen in het sociaal of beroepsmatig functioneren.” 1 Zij vonden dat ruim 16% van de huisartsbezoekers aan deze definitie voldeed. Er werd

daarbij een belangrijke overlap met angst en depressie gevonden; ruim één op vier patiënten met somatoforme stoornis leed ook aan

Klein trauma nieuwe risicofactor
voor veneuze trombose
Van Stralen KJ, Rosendaal FR, Doggen CJ. Minor injuries as a risk factor for venous

thrombosis. Arch Intern Med 2008;168:21-6.

Dat traumata het risico op een veneuze trombose doen verhogen, is bekend. Hier-

bij denken we vooral aan ernstige traumata die dikwijls samengaan met andere

risicofactoren zoals een chirurgische ingreep of immobilisatie door het dragen

van een gips of langdurige bedrust. Recent onderzoek toont echter aan dat ook

de veelvoorkomende kleine traumata zoals een scheurtje in de kuitspier of een

verzwikte enkel, geassocieerd zijn met een groter risico op een veneuze trombose.

Deze associatie werd bestudeerd met een grote case-control studie. Hiervoor werden 2 471 patiënten met een eerste diepveneuze

trombose (DVT) in het onderste lidmaat of longembool als ‘case’en 3 534 gezonde deelnemers als ‘controle’geïncludeerd. Met een vra-

genlijst werden gegevens verzameld over mogelijke kwetsuren, chirurgische ingrepen en beperkte mobiliteit zoals het dragen van

een gips gedurende één jaar voor de veneuze trombose (case) of voor het invullen van de vragenlijst (controls). Ook lengte, gewicht

en familiale voorgeschiedenis werden genoteerd. 

Bijna 12% van de patiënten en 4,4% van de gezonde deelnemers hadden een klein trauma opgelopen in de drie maanden vóór de

diagnose of het invullen van de vragenlijst. Een voorafgaand klein trauma maakte de kans op een veneuze trombose drie keer zo groot

(odds ratio 3,1; 95 % BI 2,5-3,8). Deze associatie was het sterkst voor traumata die binnen een periode van vier weken vóór de trombo-

se voorkwamen. Vóór een periode van tien weken kon de associatie niet meer worden teruggevonden. Trombose was sterker geasso-

cieerd met kleine traumata van het been (odds ratio 5,1; 95% BI 3,9-6,7). Vooral (partiële) scheuren van spierweefsel of ligamenten

bleken risicovol te zijn, met gelijktijdig opgelopen multipele kwetsuren, scheurtjes van de kuitspier (m. suralis) of de knieligamenten

bovenaan de lijst. 

De auteurs besluiten dat hier een taak voor de eerste lijn is weggelegd, omdat vele patiënten met kleine traumata eerst de huisarts

consulteren. Laten we dus voortaan ook patiënten met een klein trauma van de onderste ledematen informeren over de symptomen

en tekenen van trombose en DVT. 
K. Bombeke
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een angststoornis en/of een depressieve stoornis en deze subgroep rapporteerde een hogere ziektelast. Daarnaast bleken   patiënten

met een somatoforme stoornis vaker (40%) hun huisarts te consulteren dan andere patiënten.

Het natuurlijke beloop van de somatoforme stoornis bleek ongunstiger te zijn dan eerder onderzoek in de eerste lijn had aangegeven

(meerderheid bleek daar hersteld binnen het jaar): 70% van deze patiënten bleek zes maanden later nog steeds klachten te hebben.

Voor deze populatie met persisterende klachten werd nagegaan of een interventie bestaande uit vijf behandelsessies met cognitieve

gedragstherapie (CGT) door de huisarts, soelaas bracht. De groep waarvoor CGT een haalbare optie was, bleek echter niet groot. Naast

de 30% die al herstelde vóór de interventie werd voorgesteld, bleek 20% niet geschikt (contra-indicatie of reeds onder behandeling)

en 23% niet gemotiveerd voor CGT (hier geldt: “somatizing patiënts do not like psychologizing” 2). In de uiteindelijke gecontroleerde

studie bleek de CGT-aanpak (n=31) niet effectiever dan de gebruikelijke zorg (n=34).

Zowel het beloop als het effect van CGT lijken in tegenspraak met de resultaten van eerder onderzoek. De onderzoekers suggereren

dit te kunnen verklaren door hun strikt hanteren van de DSM-criteria waardoor ze relatief ernstigere patiënten includeerden. Daar-

naast was de CGT door de huisarts mogelijk te kort en te weinig intensief. Uiteindelijk pleiten de auteurs voor een stapsgewijs behan-

delmodel met een verbetering van de gebruikelijke zorg door de huisarts, waar aangewezen een intensievere behandeling door

gespecialiseerde professionals en een geïntegreerde aanpak bij overlap met angst- en depressieve stoornissen.
M. Van Nuland
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Had grootmoeder 
dan toch gelijk? 
Paul IM, Beiler J, McMonagel A, Shaffer M, et al Effect of honey, dextromethorphan,

and no treatment on nocturnal cough and sleep quality for coughing children and their

parents. Arch Pediatr Adolesc Med 2007;161:1140-6.

Kinderen zijn heel vaak verkouden en hoesten dan ’s nachts zichzelf en hun on-

geruste ouders uit de slaap. Hoestsiropen zijn niet alleen zeer weinig effectief, ze

zijn bij kleine kinderen ook niet veilig. Dextromethorfan bijvoorbeeld remt de

hoest niet beter dan placebo bij kinderen en kan aanleiding geven tot excitatie,

hallucinaties en zelfs ademhalingsdepressie; en clobutinol (Silomat®) is recent van

de markt gehaald omwille van QT-verlenging. Bij hoestende kinderen raadt men aan om eenvoudigweg géén medicatie te geven, het

gaat immers vanzelf over. Of, als het niet anders kan, een ‘sirupus simplex’. 

Al sinds heel lang krijgen verkouden kinderen ook ‘alternatieve’behandelingen zoals honing om de keeltjes te verzachten en de hoest

te milderen. Honing is veilig, maar is het meer dan een ‘zoethoudertje’? Met andere woorden: zou het ook nog werkzaam kunnen zijn?

In deze gerandomiseerde gecontroleerde studie werd dit op een wetenschappelijke manier nagegaan. Hiervoor werden 105 kinderen

tussen 2 en 18 jaar met een bovensteluchtweginfectie en nachtelijke symptomen ad random in drie groepen verdeeld. Eerst werd aan

de ouders gevraagd om gedurende één nacht te registreren hoe ernstig de hoest was, hoe frequent, hoeveel last het kind ervan had en

in welke mate zijzelf door de hoest gestoord werden. De volgende nacht namen twee van de groepen studiemedicatie: een groep kreeg

dextromethorfansiroop (met honingsmaak), een tweede groep honingsiroop en de derde groep kreeg geen behandeling. Dezelfde

uitkomsten werden opnieuw genoteerd met volgend resultaat: in alle groepen waren de symptomen de tweede nacht heel wat beter

dan de eerste nacht, maar de groep met de honingsiroop deed het voor alle uitkomstmaten (hoestfrequentie, slaap van het kind, ernst

van de hoest, slaap van de ouders, de mate waarin het kind last had van de hoest) net iets beter dan de andere groepen. Dextromethorfan

scoorde voor geen enkele uitkomst beter dan ‘geen behandeling’, terwijl honing statistisch significant beter was dan ‘geen behande-

ling’voor hoestfrequentie (p=0,01). Ook leken de kinderen beter te slapen (p=0,09) en leek de hoest iets minder hinderlijk (p=0,08). Het

verschil tussen honing en dextromethorfan was niet significant.

Deze studie bevestigt het gebrek aan werkzaamheid van dextromethorfan bij kinderen, maar biedt ons meteen een veilig én werkzaam

alternatief: een lepel honing! Maar wisten onze grootmoeders dit al niet lang?
A. De Sutter
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Hoe minder communicatie 
hoe meer klachten
Tamblyn R, Abrahamowicz M, Dauphinee D, Wenghofer E, et al. Physician scores on a national

clinical skills examination as predictors of complaints to medical regulatory authorities. JAMA

2007;298:993-1001.

In Canada is slechte communicatie de meest voorkomende klacht tegen artsen. Dokters die

niet goed scoren op een examen communicatievaardigheden, lopen het grootste risico om

klachten aan te trekken, blijkt uit een cohortstudie die onlangs in JAMA gepubliceerd werd.

Afgestudeerde artsen moeten in Canada een nationaal examen afleggen, alvorens ze de

toelating krijgen om hun beroep uit te oefenen. Dit examen bestaat uit een deel anam-

nestische en klinische vaardigheden en een deel communicatievaardigheden. De onder-

zoekers namen het verband onder de loep tussen de scores op dit laatste examengedeelte

en het voorkomen van klachten tot twaalf praktijkjaren later. Het kwart artsen met de laagste scores had 52% (aangepast relatief risico

1,52; 95% BI 1,30-1,78) méér kans om een klacht op te lopen dan het kwart artsen met de hoogste scores. Eén op tien van alle verza-

melde klachten was gericht tegen artsen uit deze laagste scoregroep. In totaal had 17% van de 3 424 artsen in deze studie minstens

één klacht opgelopen. Bijna de helft van alle klachten betrof de communicatievaardigheden of de attitude van de arts. 

De auteurs besluiten dat de communicatievaardigheid van een arts een belangrijke voorspeller is voor toekomstige klachten, hoewel

de gevonden associatie niet bijzonder sterk was. De vraag is bovendien of deze bevindingen in de niet-Amerikaanse context erg relevant

zijn. Wel onderstrepen ze opnieuw het belang van communicatietraining in het medische onderwijs. Studies als deze met hardere

eindpunten dan patiëntentevredenheid kunnen bovendien ruggensteun bieden aan communicatietrainers, oog in oog met de kritische

(postgraduaat) student. Op hun schouders rust immers de voorname taak om onze toekomstige artsen warm te maken voor één van

de belangrijkste instrumenten die wij als arts hebben: ons communicatief vermogen. 
K. Bombeke

Baclofen helpt mensen 
met alcoholische leverziekte om 
te stoppen met drinken 
Addolorato G, Leggio L, Ferrulli A, Cardone S, et al. Effectiveness and safety of baclofen for main-

tenance of alcohol abstinence in alcohol-dependent patients with liver cirrhosis: randomised,

double-blind controlled study. Lancet 2007;370:1915-22.

Baclofen, een stof met een gunstig effect op spasticiteit van spinale oorsprong en mogelijk

ook op spasticiteit ten gevolge van cerebrale vaatstoornissen (www.bcfi.be), zou weleens

een onmisbare nieuwe behandeling voor mensen met alcoholische leverziekte kunnen zijn.

Een kleine placebogecontroleerde studie suggereert dat baclofen het verlangen naar alcohol

kan verminderen en mensen helpt om te stoppen met drinken zonder verder schade te

berokkenen aan de lever. Alle deelnemers in dit onderzoek hadden cirrose en dronken nog steeds toen ze vanuit een Italiaans zieken-

huis gerekruteerd werden. Ze kregen allen counseling naast de hun toegewezen behandeling. Van de 42 Italiaanse volwassenen die

gedurende twaalf weken baclofen innamen, slaagden 30 (71%) erin volledig te stoppen met drinken, vergeleken met slechts 12 (29%)

van de 42 die placebo innamen (odds ratio 6,3; 95% BI: 2,4-16,1). De baclofengroep had in die periode significant meer drinkvrije dagen

(63 vs. 31), significant lagere scores op een gevalideerde maat voor het verlangen naar alcohol en significant minder herval. Ook hun

leverfunctietesten verbeterden gedurende de studie. 

In tegenstelling tot andere medicamenteuze behandelingen voor alcoholafhankelijkheid zoals naltrexone, wordt baclofen uitge-

scheiden via de nieren, zeggen de auteurs. Het zou dus veiliger kunnen zijn voor mensen met gevorderde leverziekte. 

Een begeleidend commentaarstuk verwelkomt deze resultaten 1. Ze zijn veelbelovend genoeg om grotere, langere en meer diverse

studies met baclofen te verantwoorden. Volgens de auteurs is het vooral belangrijk om uit te zoeken of baclofen zou kunnen werken

bij de vele mensen met alcoholische leverziekte die een mentale ziekte hebben en ook andere drugs misbruikten.
S. Coenen
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Huisartsen schatten de 
wensen (voorkeuren) van 
hun patiënten vaak fout in
Cox K, Britten N, Hooper R, White P. Patients' involvement in decisions

about medicines: GPs' perceptions of their preferences. Br J Gen Pract 2007:

57:777-84.

Patiëntgerichte consultvoering houdt onder meer in dat de patiënt be-

trokken wordt in het beslissingsproces over de keuzes van de behande-

ling 1. Een dergelijke aanpak loont, gezien deze geassocieerd blijkt te zijn

met zowel betere uitkomstmaten van zorg als met een verhoogde tevre-

denheid van de patiënt. Maar niet alle patiënten willen in eenzelfde mate

een actieve rol opnemen in het beslissingsproces en er is zelfs een kleine

minderheid die dit weigert. Wie kreeg al niet eens van een patiënt te horen: “Dokter, jij bent een dokter, niet ik!” Eerder onderzoek bij Engelse

huisartsen toonde dat 60% van hun patiënten een gewenste mate van betrokkenheid in het beslissingsproces bereikt, maar dat 25% vond

dat ze te weinig konden meebeslissen, terwijl 15% vond dat ze meer dan ze wilden een actieve rol moesten opnemen 2. Vooral jongere,

vrouwelijke, hoger geschoolde of gezondere patiënten willen een actievere rol in het beslissingsproces. 

In deze studie werd nagegaan in welke mate een groep huisartsen (n=18) in Londen (Verenigd Koninkrijk) de wens van hun patiënten om

betrokken te worden in beslissingen over medicatievoorschriften onderschatte (het onderschatten werd bestudeerd omdat vooral dit

geassocieerd blijkt met minder participatie van de patiënt en met een negatieve invloed op patiëntgerelateerde uitkomsten). Hiervoor vulden

de patiënten vóór en na hun consultatie een vragenlijst in, terwijl de huisartsen een eerste vragenlijst invulden bij aanvang van de studie.

Later, na elke consultatie met een deelnemende patiënt, registreerden ze hun perceptie van de voorkeur van de patiënt tot participatie in

het beslissingsproces. Een analyse van de resultaten gebeurde op 190 artsen-patiëntenparen die een uitspraak deden over dezelfde

medicatiebeslissing voor hetzelfde belangrijkste gezondheidsprobleem dat in de consultatie aan bod kwam. Negenendertig procent van

de patiënten verkoos om samen met hun arts te beslissen, 45% vond dat de arts de belangrijkste (28%) of enige (17%) beslisser was en 16%

wilde zelf de belangrijkste (14%) of enige (2%) beslisser zijn als het gaat om medicatievoorschriften. 

Maar hoe correct hadden de huisartsen deze wens van hun patiënten ingeschat? Bij slechts één derde (32%) hadden ze het juist. Bijna de

helft (45,4%) was geneigd de wensen van zijn patiënten te overschatten, terwijl bijna een kwart (22,7%) ze onderschatte. De artsen waren

meer geneigd de wens tot betrokkenheid in het beslissingsproces te onderschatten als de patiënten het betreffende gezondheidspro-

bleem nog niet vroeger met de huisarts besproken hadden. Het lijkt daarom aangewezen dat huisartsen in hun consultvoering peilen naar

de mate waarin hun patiënten betrokken willen worden in het maken van een keuze in medicatievoorschriften, en vooral wanneer het een

probleem betreft waarvoor de patiënt voorheen nog niet consulteerde. Of dacht u misschien dat de Vlaamse huisarts zijn patiënt veel be-

ter weet in te schatten dan zijn Londense collega’s?
M. Van Nuland

Zie ook het artikel op  blz. 93: Coenen S, Michiels B, Renard D, Denekens J, Van Royen P. Antibiotica voorschrijven bij acute hoest. Het effect van een gepercipieerde

vraag van de patiënt.
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Figuur: Verdeling van de voorkeur van patiënten 
(wie beslist over medicatie?). 
___________


