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schijnlijk niet een serotoninesyndroom ge-

weest, maar een maligne neurolepticum-

syndroom, veroorzaakt via het blokkerend 

effect van risperidon op de dopamine D2-

receptor. Deze artikelen zijn vanwege deze 

onjuiste interpretatie dan ook bekritiseerd 

in ingezonden correspondentie.
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Richtlijn ‘Diagnostiek en 
medicamenteuze behandeling van 
dementie’
Terecht wordt volgens ons in de recent 

gepubliceerde dementierichtlijn aandacht 

besteed aan de zorg voor de mantelzorger. 

Collegae Van Gool et al. (2006:839-43) mer-

ken in hun bespreking op dat heel wat stu-

dies beperkte resultaten opleveren, onder 

andere door onduidelijke begrippen. Wat is 

bijvoorbeeld ‘mantelzorg’? Een literatuur-

studie genereert de volgende definitie:1 2 

‘Mantelzorgers zijn al die personen die 

vanuit een gevoel van vanzelfsprekendheid 

op regelmatige basis de zorg opnemen 

voor een zorgbehoevende persoon in zijn 

directe omgeving, waarbij er naast de zorg-

relatie ook sprake is van een verwant-

schapsrelatie (buur, vriend, familie) en waar-

bij de zorgverlener niet professioneel bezig 

is met de zorg’.

 In een door de Belgische overheid gefi-

nancierde studie naar instrumenten voor 

het bepalen van de zorgbehoefte van en een 

kwaliteitsvolle zorg voor dementerenden,2-5 

werden op vier opeenvolgende ogenblik-

ken een groep dementerenden en hun pro-

fessionele en informele verzorgers onder-

zocht; men ging na op welke wijze het zor-

gen voor een dementerende versus een niet-

dementerende oudere van invloed was op 

hun algemeen welzijn.

 Uit het dwarsdoorsnedeonderzoek bleek 

de zorgafhankelijkheid van de bejaarde ten 

aanzien van instrumentele activiteiten van 

het dagelijks leven (IADL) een sterke voor-

speller voor depressie bij de mantelzorger 

te zijn. Een hoger kwetsbaarheidsprofiel bij 

de bejaarde (‘frailty’) zorgde voor een hoge-

re werkbelasting bij de mantelzorger (toe-

name van het risico met een factor 2,7). De-

pressie bij de mantelzorger is ook afhanke-

lijk van diens profiel. Opvallend is dat het 

profiel van de mantelzorger meer dan de 

objectieve werkbelasting bepaalt of de 

zorgsituatie als negatief wordt ervaren. Als 

de mantelzorger een hogere werkbelasting 

ervaart, meer emotioneel en minder pro-

bleemoplossend ‘coping’-gedrag vertoont, 

loopt hij een hoger risico op depressie. 

Emotioneel copinggedrag gecombineerd 

met een hoge werkbelasting maakt dat de 

mantelzorger niet bestand is tegen drukke 

en stressvolle zorgsituaties. 

 Vanuit dit perspectief lijkt het dan ook 

belangrijk de mantelzorger (adequaat) te 

ondersteunen en hem of haar voldoende 

aandacht te schenken.
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Resultaten van intra-uteriene 
inseminatie in Nederland
In de passage waarin intra-uteriene in-

seminatie (iui) met in-vitrofertilisatie (ivf ) 

wordt vergeleken, melden Steures et al. 

(2006:1127-33) dat in 2003 in Nederland 

9761 ivf-cycli werden gestart. Dat is maar 

ten dele waar. De auteurs beperken zich hier 

tot de ‘klassieke’ ivf-cycli. In 2003 werd ech-

ter ook 6014 maal ivf met intracytoplasma-

tische sperma-injectie (ICSI) toegepast. Dit 

betekent dat in 2003 het aantal ivf-behande-

lingen in Nederland niet 9761, maar 15.775 

was. Vermoedelijk beperkten de auteurs 

zich tot een deelgroep, omdat de vrouwen 

die in aanmerking komen voor iui door-

gaans geen ICSI-procedure nodig hebben, 

maar wellicht hebben zij een andere reden 

gehad. Hierdoor kan bij menig lezer echter 

verwarring ontstaan. Bovendien is het 

niet zeker dat vrouwen die in aanmerking 

komen voor iui, of deze behandeling 

zonder succes hebben gehad, geen ICSI 

krijgen.

 Wanneer het om grotere meerlingen gaat, 

merken de auteurs terecht op dat er van 

vertekening sprake kan zijn omdat zij zich 

baseren op geboorten en niet op zwanger-

schappen.

 Bestudering van embryoreducties in de 

periode 1982-1995 in Nederland maakte 

duidelijk dat die in die periode 133 maal 

plaatsvonden: 18 maal na een spontane 

zwangerschap (14%), 24 maal na een ivf-

zwangerschap (18%) en 91 maal na een iui-

zwangerschap (68%).1 In die periode werd 

iui vermoedelijk vaker gecombineerd met 

hyperstimulatie. De geruststellende schrif-

telijke mededeling van Lambalk aan de 

auteurs over de bijdrage van iui aan grote 

meerlingen moet dan ook gesteund worden 

door de gegevens van een verplichte regis-

tratie van embryoreductie naast de door de 

auteurs terecht bepleite verplichte registra-

tie van iui-resultaten.
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Zoals collega Merkus opmerkt, hebben wij 

ons beperkt tot de ‘klassieke’ ivf-cycli. Dit 

is, zoals hij veronderstelt, ingegeven door 

het feit dat wij een vergelijking wilden 

maken tussen de resultaten van iui-behan-

deling en ivf-behandeling bij paren die 

voor beide behandelingen in aanmerking 

komen. Alhoewel dat uit de registratie niet 

met zekerheid is vast te stellen, is het 

onzes inziens onwaarschijnlijk dat een 

groot deel van de paren die ICSI onder-




