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Onvoldoende wetenschappelijk bewijs voor
effectiviteit van veelvuldig gebruikte elektrotherapie,
lasertherapie en ultrageluidbehandeling in de
fysiotherapie

Onlangs gaf Bouter (2000:502-5) een samenvatting van en een
beschouwing over 3 systematische reviews over de effectiviteit
van elektrotherapie, lasertherapie en ultrageluidbehandeling.1 2

Alhoewel hij zelf al aangaf dat er bij het uitvoeren van syste-
matische reviews een aantal subjectieve beslissingen dient te
worden genomen, gaat hij daar niet diep op in. Nu zijn er 3 voor
de hand liggende subjectieve beslissingen die men bij systema-
tische reviews dient te nemen: welke methodologische beoor-
delingslijst men gebruikt, het afkappunt waarboven men van
een methodologisch goede gerandomiseerde klinische trial
(RCT) kan spreken, en het afkappunt in een ‘best evidence’-
synthese.

Welke beoordelingslijst? In de 3 systematische reviews werd
de zogeheten ‘Maastricht-Amsterdam consensus list for assess-
ment of quality of methods’,3 al dan niet in enigszins aange-
paste vorm gebruikt. Hoewel deze lijst veel overeenkomst
heeft met de Delphi-lijst van Verhagen et al.,4 is deze bij mijn
weten nog niet expliciet op validiteit onderzocht. De vraag is
dan ook waarom men niet de lijst van Verhagen et al.4 of de op
validiteit onderzochte lijst van Jadad et al.5 heeft gebruikt.
Zowel Assendelft et al.6 en Jüni et al.7 stellen dat de keuze van
de methodologische scorelijst de uitkomst van een systemati-
sche review kan bepalen.

Wat is een methodologisch goede RCT? In de genoemde
‘Maastricht-Amsterdam-lijst’ worden 10 items gescoord die be-
trekking hebben op de interne validiteit van de bestudeerde
RCT’s. Op hoeveel items dient een RCT positief te scoren om
het predikaat ‘methodologisch goed’ te krijgen? De auteurs
van de 3 systematische reviews hebben de grens (afkappunt)
niet steeds exact hetzelfde gesteld, maar gemiddeld komen zij
op een grens van 5 positief gescoorde validiteitsitems. De vraag
die opkomt, is uiteraard waarom niet 1, 3, 9 of zelfs 10? De keu-
ze voor het aantal van 5 validiteitsitems lijkt dan ook subjectief.

Wat is een overtuigende best-evidencesynthese? In de 3 syste-
matische reviews hanteren de auteurs een grens van minimaal
3 goede onderzoeken om te kunnen spreken van sterk bewijs
voor of tegen de effectiviteit van een therapievorm. Wederom
komt de vraag naar het aantal op. Waarom niet 1, of 5? Ook
hier lijkt sprake van een subjectieve keuze. Van Tulder et al.8
leggen in een poging tot best-evidencesynthese van RCT’s naar
interventies bij aspecifieke lage rugklachten de grens bij 2. De
keuze voor een afkappunt van 3 in de best-evidencesynthese
van het advies van de Gezondheidsraad lijkt dan ook eenvou-
dig te falsifiëren met andere systematische reviews.

Hoe moet het nu verder? Onder deze kop start Bouter de be-
schouwing in zijn artikel, die hij laat aanvangen met de conclu-
sie: ‘Het beeld dat de drie systematische literatuurstudies op-
leveren, is glashelder: behoudens enkele mogelijke uitzonde-
ringen is er weinig reden om aan te nemen dat elektrotherapie,
lasertherapie en ultrageluidbehandeling klinisch relevante ef-
fecten sorteren.’ Deze conclusie staat of valt uiteraard met de
acceptatie van de 3 hier beschreven subjectieve keuzen die de
reviewers gemaakt hebben en is dan ook niet zonder meer zo
glashelder als Bouter doet vermoeden. Wellicht kan een (in-
ter)nationale consensusbijeenkomst bijdragen aan breder ge-
dragen beslisregels omtrent het beoordelen van effectiviteit
van therapievormen.
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g.aufdemkampe Utrecht, juni 2000

Collega Aufdemkampe wijst er terecht op dat bij het uitvoeren
van een systematische review talrijke subjectieve beslissingen
worden genomen. Het zijn er zeker meer dan de 3 die in zijn
reactie ten tonele worden gevoerd. Mijn bespreking van het
rapport van de Gezondheidsraad had geenszins het doel de me-
thodologische dilemma’s van een reviewer uitvoerig aan de
orde te stellen, hoewel mijn oorspronkelijke referenties 7-12 er
wel enig nader inzicht in verschaffen.1 De betreffende syste-
matische reviews zijn volstrekt helder aangaande de wijze
waarop de 3 door Aufdemkampe aangewezen knopen werden
doorgehakt. Deze beslissingen zijn inderdaad tot op zekere
hoogte arbitrair en vooralsnog voor discussie vatbaar.

De in de reviews gebruikte systematiek om de interne va-
liditeit van de onderzoeken te beoordelen,2 omvat zowel de lijst
van Verhagen et al.3 als die van Jadad et al.4 Omdat bovendien
de methodologische items per onderzoek worden gerappor-
teerd, kan elke lezer zich richten op zijn of haar favoriete deel-
verzameling. Hetzelfde geldt voor het afkappunt voor de in-
terne validiteit dat ‘goede’ van ‘slechte’ onderzoeken scheidt.
Ook de best-evidencesynthese kan op grond van de in de 3 re-
views gerapporteerde gegevens eenvoudig met de gewijzigde
spelregels worden overgedaan.

Hoewel alternatieve uitwerkingen van de genoemde 3 as-
pecten wellicht in een enkel geval tot andere nuances in de con-
clusies van de reviews en het rapport van de Gezondheidsraad
zouden kunnen leiden, heb ik zeker niet de indruk dat het om
majeure verschuivingen zal gaan. Aufdemkampe laat helaas na
om dit te exploreren. Bovendien gingen de reviews uit van een
vooraf vastgelegd protocol en zijn de gemaakte methodologi-
sche keuzen geenszins geïnspireerd door vooroordelen over de
effectiviteit van de besproken vormen van fysische therapie.

Ik ben Aufdemkampe erkentelijk voor de gelegenheid om
nader te kunnen ingaan op de methodologie van de 3 systema-
tische reviews. Naar mijn mening zijn de auteurs van de reviews
erg mild geweest. Een strengere aanpak zou mogelijk leiden tot
een grotere onzekerheid aangaande de effectiviteit van de 3 be-
studeerde vormen van fysische therapie. In lijn met de conclu-
sie van de Gezondheidsraad lijkt er derhalve vooralsnog wei-
nig grond te bestaan voor een grootschalige toepassing van
elektrotherapie, lasertherapie en ultrageluidbehandeling in de
reguliere gezondheidszorg.1
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l.m.bouter Amsterdam, juni 2000

Vijftig jaar plastische chirurgie in Nederland. VIII.
Craniofaciale chirurgie

In hun artikel berichten Vaandrager en Van der Meulen over
de craniofaciale chirurgie (2000:1110-8). In figuur 1 is een foto
afgedrukt met de expliciete mededeling dat ‘van belangheb-
bende geen schriftelijke toestemming voor het afdrukken van
de afbeeldingen werd verkregen aangezien haar verblijfplaats
in Zuid-Amerika onbekend was’. Ik ben van mening dat de re-
dactie van het Tijdschrift publicatie van deze foto had moeten
weigeren. Gezien de aard van de afbeelding gaat het om een
forse inbreuk op de privacy van belanghebbende. Het is maar
zeer de vraag of betrokkene daarmee akkoord zou zijn gegaan
indien men haar om toestemming had gevraagd. Door deze
handelwijze staat feitelijk de weg open naar het zonder toe-
stemming van belanghebbende publiceren van zeer persoonlij-
ke gegevens, alles onder het motto dat belanghebbende niet
bereikbaar bleek. Met dezelfde redenering zou men bij patiën-
ten ingrepen kunnen verrichten, zonder dat belanghebbenden
daar toestemming voor hebben gegeven.

r.m.hulst, Haarlem, juni 2000
bezwaarverzekeringsarts Gak

De overwegingen die ons hebben doen besluiten de foto’s van
patiënte af te drukken zoals is gebeurd, waren de volgende: (a)
het betreft klinisch-wetenschappelijke informatie die voor de
lezers van het Tijdschrift van belang is, (b) volledig anonimise-
ren van de foto’s is niet goed mogelijk zonder dat essentiële in-
formatie verloren gaat, (c) patiënte lijkt van de publicatie geen
schade te zullen ondervinden omdat haar situatie er door de
operaties sterk op is vooruitgegaan; mijn eigen ervaring (JMV)
is dat patiënten trots zijn na de operaties weer in de maat-
schappij te kunnen functioneren en ons is publicatie nog nooit
geweigerd en (d) er is alle moeite gedaan om van patiënte
schriftelijke toestemming te verkrijgen. Bovendien heeft de re-
dactie besloten de foto, zonder dat te vermelden, in spiegel-
beeld af te drukken om de herkenbaarheid nog verder te ver-
kleinen.

Het is dus niet zo, zoals Hulst veronderstelt, dat het feit dat
belanghebbende niet bereikbaar bleek, als een gemakkelijk
voorwendsel werd gebruikt om haar gegevens volgelvrij te ver-
klaren. Er werd juist een uiterste inspanning gedaan om toe-
stemming te verkrijgen en om patiënte zo onherkenbaar mo-
gelijk af te drukken. In de afweging van enerzijds het klinisch-
wetenschappelijk belang van de informatie en anderzijds de –
in onze ogen kleine – kans dat patiënte zich door de publicatie
geschaad zou voelen, is met een mate van zorgvuldigheid ge-
opereerd die, volgens informeel juridisch advies ingewonnen
ten tijde van de publicatie, toereikend was om de publicatie

mogelijk te maken. Deze zorgvuldigheid sluit ook uit dat pa-
tiënten ingrepen ondergaan waarvoor zij geen toestemming
hebben verleend.

Overigens meent de redactie van het Tijdschrift dat het ver-
standig is dat artsen al in een vroege fase van de arts-patiënt-
relatie aan hun patiënten om toestemming vragen voor het
eventuele gebruik van hun gegevens voor een wetenschappe-
lijke publicatie.1
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j.m.vaandrager Rotterdam, juni 2000
h.c.walvoort,
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Diabetes mellitus ontstaan na behandeling met
clozapine

Met belangstelling lazen wij het artikel van Brugman et al.
(2000:437-9) over het mogelijk ontstaan van hyperglykemie in
samenhang met clozapinegebruik. Evenals Ai et al. zijn zij van
mening dat het hier een zeldzame bijwerking zou betreffen.1
Wij delen deze mening echter niet gezien onze waarnemingen
in de Curaçaose populatie.

Van de bij ons met clozapine behandelde patiënten (n = 23)
(zowel in de ambulante setting als op de afdelingen met een
korte, gemiddelde of lange opnameduur) zagen wij na aanvang
van het clozapinegebruik bij 4 patiënten een aanzienlijke ver-
hoging van de bloedglucosewaarden die nog net binnen de nor-
maalwaarde viel, bij 6 patiënten een verhoging die boven de
maximumreferentiewaarde uitkwam en bij 2 patiënten irrever-
sibele hyperglykemieën (diabetes mellitus) ontstaan. Bij één
patiënte was er preëxistente diabetes mellitus: zij moest op-
nieuw worden ingesteld omdat de bloedglucosewaarden sterk
stegen na aanvang van de therapie met clozapine. Bij het me-
rendeel (16) van de patiënten waren de bloedglucosewaarden
vóór aanvang van de behandeling met clozapine bekend.

In de Curaçaose populatie is een aantal mogelijke risicofac-
toren voor het ontstaan van deze bijwerking aan te wijzen: de
verhoogde prevalentie van diabetes, het frequent voorkomen
van obesitas en de grote vertegenwoordiging van individuen
van (gedeeltelijk) Afrikaanse herkomst. Voorts kan een aantal
selectiemechanismen een rol spelen: het is bekend dat bij dia-
betes meer kans op tardieve dyskinesie bestaat:2 relatief meer
mensen met diabetes zouden op grond van tardieve dyskinesie
in aanmerking komen voor behandeling met clozapine. Voorts
wordt tardieve dyskinesie mogelijk meer gezien bij personen
van Afrikaanse herkomst.3

Brugman et al. vinden het vooralsnog te prematuur om bij
behandeling met clozapine standaard de glucosespiegel te be-
palen. Wel bevelen zij aan bij patiënten met een positieve fa-
milieanamnese voor diabetes mellitus, met verminderde glu-
cosetolerantie of obesitas, de glucosespiegel tijdens behande-
ling met clozapine te bewaken. Op basis van onze waarnemin-
gen pleiten wij er echter voor standaard bij elk individu vóór
aanvang van en tijdens de behandeling met clozapine glucose-
waarden te bepalen. Wij zijn het met de auteurs eens dat nader
onderzoek naar de relatie tussen glucosemetabolisme, schizo-
frenie en antipsychotica (en met name clozapine en de andere
atypische antipsychotica) wenselijk is. Wij zouden eraan willen
toevoegen dat het van belang lijkt dit onderzoek uit te voeren
bij verschillende etnische groepen (en met name die van (ge-
deeltelijk) Afrikaanse herkomst) dan wel in een gemengde po-
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