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Dit suggereert dat dopexamine een additioneel gunstig post-
operatief effect heeft ten opzichte van adrenaline, aangezien
het naast een positief inotrope werking ook een anti-inflam-
matoire werking kent, waardoor het optreden van postopera-
tieve infecties wellicht kan worden gereduceerd.

De onderzoekers komen tot de slotsom dat er een groot aan-
tal chirurgische patiënten bestaat bij wie door genoemde inter-
venties postoperatieve complicaties kunnen worden vermin-
derd.
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Oncologie

Patiënten die na de reguliere behandeling voor borstkanker
voor het eerst alternatieve geneeswijzen gebruiken,
rapporteren meer psychische klachten

In de Verenigde Staten bezoekt 30-40% van de patiënten met
kanker een alternatieve genezer.1 In Nederland is dit percen-
tage ongeveer 10-15.2 In een prospectief onderzoek onder 480
vrouwen met borstkanker stadium I of II werd onderzocht hoe
psychologische en somatische factoren verband houden met het
gebruik van alternatieve geneeswijzen.3 Van de vrouwen rap-
porteerde 38,8% een alternatief genezer te hebben geconsul-
teerd in de 12 maanden na de operatie, 28,1% was een ‘nieuwe
gebruiker’. De meerderheid (71%) had de arts ingelicht over
deze bezoeken. Nieuwe gebruikers rapporteerden 3 maanden
na de operatie significant meer angst voor een recidief, meer de-
pressiesymptomen, meer somatische klachten en waren minder
tevreden over hun seksleven. Alle vrouwen rapporteerden 12
maanden na de behandeling een verbeterd psychisch welbevin-
den. Nieuwe gebruikers bleken op dat moment nog steeds ang-
stiger voor een recidief en minder tevreden over hun seksleven.

De auteurs stellen dat psychische spanningen wellicht geleid
hebben tot de frequentere consultatie van alternatieve gene-
zers. Tenslotte concluderen zij dat een arts die weet dat een
borstkankerpatiënt kort na de behandeling begonnen is een al-
ternatief genezer te consulteren, dient te vragen naar het psy-
chisch welbevinden van de desbetreffende patiënt. Deze con-
clusie is echter gebaseerd op de bevinding dat nieuwe gebrui-
kers gemiddeld hoger scoorden op vragenlijsten die psychische
klachten meten. De sensitiviteit en specificiteit van een speci-
fieke vraag naar het gebruik van alternatieve genezers bij het
opsporen van psychische problemen zijn niet onderzocht in ge-
noemd onderzoek. Het is belangrijk dat artsen zich realiseren
dat ook in de groep vrouwen die geen gebruik maakte van al-
ternatieve geneeswijzen relatief veel psychische klachten ge-
rapporteerd werden (3 maanden na behandeling).
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Plastische chirurgie

Sterfte na liposuctie
Liposuctie is een steeds vaker toegepaste ingreep voor de ver-
wijdering van vet op plaatsen waar dit cosmetisch niet gewenst
wordt. Hierbij wordt subcutaan een infuus met een lokaal
anaestheticum toegediend, waarna het vet door middel van mi-
crocanules wordt geaspireerd. Het infuus bevat per liter fysio-
logisch zout 500-1000 mg lidocaïne, 0,25-1,0 mg epinefrine en
12,5 mmol natriumbicarbonaat. Bij een onderzoek in de data-
bank met de gegevens van alle overlijdensakten die tussen ja-
nuari 1993 en maart 1998 waren getekend in de stad New York
(in totaal 48.527 akten) vonden Rao et al. 5 sterfgevallen die
toegeschreven waren aan liposuctie.1 In alle gevallen had een
volledige obductie plaatsgevonden, maar de familie van 1 pa-
tiënt gaf geen toestemming voor publicatie van de medische ge-
gevens.

De 5 patiënten hadden naar schatting 10-40 mg lidocaïne per
kg lichaamsgewicht binnengekregen tijdens de ingreep. Daar-
naast waren hen ook andere geneesmiddelen toegediend, waar-
onder midazolam. Tijdens de operatie had zich bij 3 patiënten
een heftige, acute bloeddrukdaling voorgedaan en een brady-
cardie, gevolgd door een hartstilstand. Bij 2 van hen was, ruim
22 uur na het overlijden, de concentratie lidocaïne in het bloed
gemeten: deze bedroeg respectievelijk 5,2 en 2,0 mg/l (boven
5,0 mg/l wordt als toxisch beschouwd). Eén patient overleed
aan overvulling en bij de vierde patiënt werden bij obductie een
diepveneuze trombose van venen in de bovenbenen en long-
embolieën vastgesteld.

De onderzoekers komen tot de slotsom dat liposuctie een
potentieel levensgevaarlijke ingreep is, mogelijk door de toxi-
citeit van de toegediende lidocaïne of als gevolg van genees-
middeleninteractie.
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Neurologie

Homocysteïne en vasculaire dementie
De relatie tussen hyperhomocysteïnemie en cerebrovasculaire
ziekte is vooral onderzocht voor de grotere arteriën met als
parameters echo- of angiografische vaatvernauwing en/of het
optreden van een beroerte. Subcorticale vasculaire encefalo-
pathie (SVE) is een vorm van vasculaire dementie die wordt
veroorzaakt door sclerose van kleine cerebrale arteriën en ar-
teriolen, en die gepaard gaat met typische wittestofafwijkingen
en centrale lacunaire laesies op CT of MRI. Klinisch wordt
SVE gekarakteriseerd door het optreden van geheugenverlies,
cognitieve achteruitgang, loopstoornissen en incontinentie.

Fassbender et al. onderzochten 328 personen op de aanwe-
zigheid van cerebrovasculaire ziekte door middel van neurolo-
gisch, neuropsychologisch en neuroradiologisch onderzoek.1
Dit laatste bestond uit extra- en transcraniaal echodoppleron-
derzoek, CT en MRI. Bij 82 patiënten werd SVE vastgesteld;
144 patiënten hadden plaques of stenosen in de extracraniële
of grote intracraniële arteriën (macrovasculaire ziekte (MVZ))
en 102 personen hadden geen cerebrovasculaire afwijkingen.
Bij 31 van de 82 patiënten met SVE was er eveneens MVZ aan-
wezig. De homocysteïnespiegel in de groep met MVZ bleek
vergelijkbaar met die in de groep zonder vaatafwijkingen: 13,8
(SD: 7,6) en 13,1 (SD: 4,0) µmol/l, terwijl die bij de patiënten
met SVE opvallend verhoogd was: 18,2 (SD: 8,6) µmol/l, onge-
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acht de aan- of afwezigheid van MVZ. Hyperhomocysteïnemie
(O 15 µmol/l), hypertensie, leeftijd en roken bleken significan-
te risicofactoren voor SVE. Het verband met hyperhomo-
cysteïnemie was het sterkst met een oddsratio van 5,7 (95%-
betrouwbaarheidsinterval: 2,5-12,9). Verder hadden patiën-
ten met SVE lagere vitamine-B6- en -B12-spiegels in vergelij-
king met de controlepersonen. De plasmahomocysteïnespiegel
had een significante correlatie met de plasmaconcentraties
van foliumzuur en vitamine B12, maar niet met die van vitami-
ne B6.

De resultaten laten zien dat hyperhomocysteïnemie vooral
voorkomt bij afwijkingen van de kleinere cerebrale arteriën en
arteriolen. Prospectief onderzoek is nu nodig om de causaliteit
van dit verband te bestuderen en om na te gaan of vitamine-
suppletie in staat is de progressie van vasculaire dementie bij
patiënten met hyperhomocysteïnemie te remmen.
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Cardiologie

Veranderingen in sterfte aan coronaire hartziekten:
veroorzaakt door verbeterde overleving of door een daling
van het vóórkomen van coronaire aandoeningen?

In de afgelopen jaren is er een daling te zien in de sterfte aan
coronaire hartziekten (CHD). De vraag is waardoor deze da-

ling wordt veroorzaakt: door minder sterfte aan CHD of door
een daling van het vóórkomen van CHD.

Het ‘Monica-project’ van de WHO heeft vanaf het begin van
de jaren tachtig trends in CHD bijgehouden in 37 populaties
mannen en vrouwen van 35 tot 65 jaar uit 21 verschillende lan-
den.1 In dit onderzoek werden niet-fatale hartinfarcten en fa-
tale CHD, waarbij sterfte optrad binnen 28 dagen na de start
van de symptomen, geregistreerd. Tijdens 371 populatiejaren
van observatie werden 166.000 CHD geregistreerd, per popu-
latie gemiddeld 3584 (uitersten: 1104-6849) voor mannen en
951 (uitersten: 398-2143) voor vrouwen. Het aantal CHD met
een fatale afloop was relatief hoger voor vrouwen (53,8%) dan
voor mannen (49%).

Over de jaren van observatie was de daling in de sterfte aan
CHD 2,7% voor mannen en 2,1% voor vrouwen. Het vóórko-
men van CHD daalde met 2,1% voor mannen en 1,4% voor
vrouwen. De sterfte binnen 28 dagen na optreden van een
CHD liet een veel kleinere daling zien: 0,6 en 0,8% voor res-
pectievelijk mannen en vrouwen.

Uit dit grote observationele onderzoek van het ‘Monica-pro-
ject’ van de WHO blijkt dus dat de daling in de sterfte aan
CHD voor het grootste deel wordt veroorzaakt door de verla-
ging van het vóórkomen van CHD, gevolgd door een kleine
daling in het aantal fatale CHD.
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Irregulaire-bloedgroepantagonisme

De bewijsvoering voor het nut van de per 1 juli 1998 ingevoer-
de routinescreening van alle zwangeren op irregulaire antistof-
fen bestaat voornamelijk uit casuïstiek. Semmekrot et al. voe-
gen daar in hun klinische les helaas niets nieuws aan toe
(1999:1449-52). Het lijdt geen twijfel dat onderzoek naar irre-
gulaire antistoffen en bloedgroepantagonisme bij symptoma-
tische patiënten grote gezondheidswinst kan opleveren. De
auteurs maken echter niet aannemelijk dat vroege ontdekking
van antistoffen door systematische screening in de beschreven
casus tot een betere uitkomst zou hebben geleid. Dat is echter
wel het doel waar het bij (prenatale) screening om gaat.

Van Dijk et al. signaleren in hun elegante onderzoek naar
de omvang van hemolytische ziekte van de pasgeborene in
Nederland een grote discrepantie tussen het verwachte en het
geregistreerde aantal gevallen (1999:1465-9). De prevalentie
van hemolyserende antistoffen bij zwangeren bedraagt circa
0,5%, terwijl tijdens de 2 onderzoeksjaren 1995-1996 slechts
0,02% van de pasgeborenen werd geregistreerd als ziektegeval.
De auteurs maken vervolgens een schatting van het vóórko-
men van klinisch relevant non-RhD-non-AB0-bloedgroepan-
tagonisme die veel hoger uitvalt (circa 0,26%).

Wat is de verklaring voor het grote verschil met de in hun
onderzoek gevonden prevalentie? Het is bijna niet voorstel-
baar dat de steekproef onvoldoende representatief was. Zou de

omvang van het gezondheidsprobleem niet sterk overschat
worden? De bevinding dat er bij het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS) geen enkele sterfte door hemolytische ziekte
geregistreerd werd en de gunstige afloop van de gerapporteer-
de gevallen van vóór de invoering van de landelijke screening,
wijzen toch ook in die richting? Welke extra gezondheidswinst
valt er met systematische screening te behalen? Zal deze op-
wegen tegen de gezondheidsschade die algemene screening
met zich brengt? Het valt bijvoorbeeld niet te vermijden dat er
bij een groter aantal zwangeren complicaties zullen ontstaan
door invasieve diagnostiek vanwege het vermoeden van bloed-
groepantagonisme. Van Dijk et al. menen dat de evaluatie van
het screeningsprogramma dergelijke informatie moet leveren.
Dit lijkt de omgekeerde wereld. Het is merkwaardig dat de
overheid besloten heeft dit programma in te voeren, terwijl al-
lerminst zeker is dat het zal resulteren in ‘meer goed dan
kwaad’ voor de deelnemers. Van Dijk et al. menen verder dat
hun bevindingen pleiten voor primaire preventie van immuni-
satie door selectie van c-, E- en K-negatief bloed voor transfu-
sie aan meisjes en vrouwen tot 45 jaar. De doeltreffendheid van
deze maatregel moet echter eerst worden onderzocht alvorens
deze algemeen wordt aanbevolen. Pas dan kan een goed on-
derbouwde keuze voor of tegen secundaire preventie worden
gemaakt. Tenslotte zullen verschillende screeningsstrategieën
nog tegen elkaar moeten worden afgewogen. Wordt de (eerste)
screeningstest een zorgvuldige anamnese op bloedtransfusies
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