Oorspronkelijke stukken

De betekenis van ingezonden brieven in het Nederlands Tijdschrift voor
Geneeskunde, 1997/’98
s.mahesh, m.kabos, h.c.walvoort en a.j.p.m.overbeke
De voornaamste functie van een wetenschappelijk tijdschrift is de resultaten van wetenschappelijk onderzoek
te verspreiden en de mogelijkheid te bieden deze te bediscussiëren. Een medisch tijdschrift als het Nederlands
Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) moet daarom een
correspondentierubriek hebben die openstaat voor vragen over en commentaar of kritiek op gepubliceerde
artikelen.1 Auteurs moeten hierop in dezelfde rubriek
kunnen reageren.
Vóór publicatie heeft al discussie over het artikel
plaatsgevonden in het zogenaamde ‘peer review’-proces, de standaardtoetsingsmethode voor de selectie en
de beoordeling van aangeboden manuscripten.2 De onderzoeksbevindingen worden pas voor publicatie aanvaard wanneer ze daarbij gunstig zijn beoordeeld.3 4 Peer
review is afgelopen met de aanvaarding en publicatie
van het artikel. Tekortkomingen kunnen na publicatie
alleen nog aan het licht komen in ingezonden brieven of
in een volgend artikel.
In 1904 introduceerde de toenmalige hoofdredacteur
Burger van het NTvG de gewoonte om in elke redactievergadering de ingezonden brieven te behandelen die
sedert de vorige vergadering in het Tijdschrift waren
verschenen.5 Bij ons rees de vraag: uit wat voor reacties
bestaat de rubriek? Een tweede vraag was: wijst gegronde kritiek in ingezonden brieven op omissies of zelfs
essentiële fouten in het beoordelingsproces voor publicatie? Aan de reacties zou men kunnen aflezen of de
peer review goed gefunctioneerd heeft. Ze vertegenwoordigen als het ware een post-peer-reviewproces. De
brieven zelf worden altijd geplaatst als ze ter zake zijn,
maar worden niet onderworpen aan peer review; wel
ondergaan ze (tekstuele) redactionele bewerking.
Om de betekenis van ingezonden brieven in het
NTvG vast te stellen, onderzochten wij retrospectief alle
brieven van een jaar.
methode
De gepubliceerde ingezonden brieven in het NTvG met
een verschijningsdatum in de periode 5 juli 1997-27 juni
1998 waren onderwerp van het onderzoek. Onafhankelijk van elkaar beoordeelden 3 van de auteurs (S.M.,
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samenvatting
Doel. Beoordelen of in ingezonden brieven in het Nederlands
Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) belangrijke wetenschappelijke kritiek op gepubliceerde artikelen wordt geformuleerd.
Opzet. Descriptief, retrospectief bibliometrisch onderzoek.
Methode. De in de periode 5 juli 1997-27 juni 1998 in het
NTvG gepubliceerde brieven (n = 196) werden beoordeeld op
10 kenmerken en ingedeeld in 3 categorieën ten opzichte van
het gepubliceerde artikel: ‘mee eens’, ‘niet mee eens’ (kritiek
op methode of resultaten of interpretatie, of ongemotiveerde
kritiek) en ‘politieke reactie’. Vervolgens werd gekeken aan
welk soort gepubliceerd artikel de brief refereerde en hoeveel
brieven er op hetzelfde artikel betrekking hadden. Afzonderlijk beschouwd werden 22 ingezonden brieven uit de periode
oktober-december 1998 die betrekking hadden op artikelen
waarvan de originele ‘peer review’-rapporten nog aanwezig
waren.
Resultaten. In 115 (58,7%) ingezonden brieven waren de
schrijvers het eens met de auteurs. Bijna 40% (77) van de 196
brieven was te beschouwen als wetenschappelijke discussie
over het betreffende onderwerp. De meeste reacties betroffen
oorspronkelijke stukken en klinische lessen (25 en 19,4%). In
8/196 (4,1%) van de ingezonden brieven werden fouten in artikelen gesignaleerd; 6 van deze reacties leidden tot het publiceren van een verbetering (op 3 artikelen). Er werd geen kritiek gegeven die tot afwijzen van het betreffende artikel zou
hebben geleid als deze vóór publicatie bekend was geweest. Uit
de brieven over artikelen waarvan de peer-reviewrapporten
nog beschikbaar waren, kwam geen kritiek naar voren die de
peer-reviewers hadden gemist.
Conclusie. Van de ingezonden brieven in het NTvG betrof
4,1% wetenschappelijke kritiek die tot wijziging van het artikel
geleid zou kunnen hebben als deze in de fase vóór aanvaarding
bekend zou zijn geweest.

H.C.W. en A.J.P.M.O.) aan de hand van een lijst met in
totaal 10 beoordelingselementen alle 196 brieven en vervolgens deelden zij die in 3 hoofdcategorieën in ten opzichte van het gepubliceerde artikel: ‘mee eens’, ‘niet
mee eens’ en ‘politieke reactie’ (tabel 1). De categorie
‘mee eens’ werd onderverdeeld in ‘enkele opmerkingen’, ‘nadere verklaring van de resultaten’ en ‘aanvullende suggesties en vragen’. De categorie ‘niet mee eens’
werd onderverdeeld in ‘kritiek op de methode’, ‘wijzen
op andere resultaten’, ‘geven van een andere interpretatie van de resultaten, schrijven dat niet genoeg onderzoek werd gedaan en dat daarom een verkeerde conclusie werd getrokken’ en ‘geen expliciete motivatie’. Deze
indeling van de categorie ‘niet mee eens’ werd geacht de
zwaarte van de kritiek te weerspiegelen: kritiek op de
Ned Tijdschr Geneeskd 2001 17 maart;145(11)

531

tabel 1. Reacties in ingezonden brieven in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 1997/’98*
rubriek

reactie
‘mee eens’

totaal (%)
‘niet mee eens’
kritiek op
methode

Oorspronkelijke stukken
Klinische lessen
Casuïstische mededelingen
Capita selecta
Commentaren
Voor de praktijk
Feuilleton
Farmacotherapie
Bijwerkingen van geneesmiddelen
Brieven aan de redactie
Arts en samenleving
Ingezonden
Medische opleiding
Hoofdartikelen
Geschiedenis der geneeskunde
totaal (%)

27
26
18
18
10
4
1
2
3
2
2

4

‘politieke
reactie’†
kritiek op
resultaten
6
5
3
4
5
6
5
1

kritiek op
interpretatie

ongemotiveerde
kritiek

12
7
2
7
3

1
1
1
1

2
1
1

1

1

1
1
1
115 (58,7)

4 (2)

36 (18,4)

36 (18,4)

1 (0,5)

4 (2)

49 (25)
38 (19,4)
24 (12,2)
23 (11,7)
23 (11,7)
14 (7,1)
6 (3,1)
5 (2,6)
4 (2)
3 (1,5)
2 (1)
2 (1)
1 (0,5)
1 (0,5)
1 (0,5)
196 (100)

*Iedere ingezonden brief werd bij één type reactie ingedeeld.
†Reactie op grond van belangenbehartiging, reactie ingegeven door animositeit tussen onderzoeksgroepen of reactie om het eigen instituut naar
voren te schuiven.

gebruikte methode kan op een tekortkoming in de onderzoeksopzet wijzen; het wijzen op andere resultaten
en het geven van een andere interpretatie zijn minder
wezenlijke vormen van kritiek op het onderzoek.
Om te toetsen in hoeverre de beoordelaars de brieven
in dezelfde categorieën hadden ingedeeld, vergeleken
wij de resultaten onderling. Bij verschil van mening werd
de brief in onderling overleg opnieuw ingedeeld. Achteraf werd de indeling gecontroleerd door de tweede auteur (M.K.). Tevens werd gekeken aan welke rubriek de
brief refereerde (zie tabel 1) en of er meerdere brieven
waren die op hetzelfde artikel betrekking hadden.
Wanneer in ingezonden brieven essentiële inhoudelijke fouten in gepubliceerde stukken worden geconstateerd, is het te verwachten dat deze kritiek leidt tot een
zogenaamde verbetering. Daarom gingen wij ook na of
de brieven tot het afdrukken van een verbetering hadden geleid. Ook onderzochten wij hoe vaak de auteurs
op een ingezonden brief reageerden.
Brieven met beschikbare peer-reviewrapporten. Afzonderlijk werden brieven bekeken uit de periode 1 oktober-31 december 1998. Over deze periode waren de
peer-reviewrapporten bij de originele artikelen waarop
de briefschrijvers reageerden nog beschikbaar (bij het
NTvG wordt alle correspondentie 13 weken na publicatie van het artikel vernietigd). Daardoor konden wij 22
brieven vergelijken met de originele kritiek van de referenten en nagaan of er in de brieven iets essentieels vermeld werd wat in het peer-reviewproces over het hoofd
gezien was.
resultaten
In tabel 1 zijn de reacties in categorieën ingedeeld. Van
veel brieven (tussen de beoordelaars variërend van 20
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tot 40%) lag de categorie niet meteen voor de hand, bijvoorbeeld omdat per brief meerdere elementen werden
genoemd. In onderling overleg kozen de beoordelaars
voor het belangrijkste element en daarmee voor de categorie. De grootste groep bestond uit reacties die ingedeeld waren in de categorie ‘mee eens’ (115; 58,7%): 56
(28,6%) met aanvullende suggesties, 50 (25,5%) met enkele opmerkingen en 9 (4,6%) met een nadere verklaring. In de categorie ‘niet mee eens’ vielen 77 brieven
(39,3%): 4 (2%) met kritiek op de methode, 36 (18,4%)
met andere resultaten, eveneens 36 (18,4%) met een andere interpretatie en 1 (0,5%) zonder motivering. Tenslotte waren er 4 ‘politieke reacties’ (2%).
Ter verduidelijking wordt in tabel 2 een aantal beknopte beschrijvingen gegeven van brieven uit enkele
categorieën ‘niet mee eens’.
Aantal reacties per rubriek en per artikel. De meeste
reacties golden een oorspronkelijk stuk (49; 25%) of een
klinische les (38; 19,4%) (zie tabel 1). Een overzicht van
het aantal reacties per artikel is te vinden in tabel 3.
Antwoorden van auteurs. Van de 196 brieven waren er
30 (15,3%) niet voorzien van een reactie van de oorspronkelijke auteurs; in 7 gevallen ging het om brieven
die vielen in de categorie ‘niet mee eens’ (/77; 9,1%).
Gepubliceerde verbeteringen. Bij 6 van de 196 brieven
(3,1%) werd naar aanleiding van een ingezonden brief
een verbetering op een artikel geplaatst. In 2 brieven
ging het om de naam van een plant (sleutel- dan wel teunisbloem). Eén brief betrof de verwisseling van maag en
long in een figuurbijschrift; deze fout was ontstaan tijdens de redactionele bewerking, buiten referenten om.
Tenslotte wezen schrijvers van 3 brieven op een fout opschrift in een tabel over delier bij geriatrische patiënten.

tabel 2. Voorbeelden van kritische reacties in 196 ingezonden brieven
in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 1997/’98
‘kritiek op resultaten’
(1997:1355) Op CM over diepe veneuze trombose van been als gevolg
van compressie door abdominaal aneurysma: deze complicatie is niet zo
zeldzaam als de literatuur doet vermoeden. [Antwoord van de auteurs:
complicatie komt inderdaad vaker voor, maar is toch zeldzaam.]
‘kritiek op interpretatie’
(1997:1354) Op OS over kankerincidentie rond Schiphol: ‘Statistisch
significante verschillen tussen de vergeleken groepen worden hier en
daar tot toevalsvariaties verklaard, omdat zulke verschillen in een andere context ook wel eens voorkomen. Het is ontoelaatbaar om statistisch significante verschillen tot toevalsvariaties te verklaren.’ [Dit
wordt in het antwoord van de auteurs weerlegd.]
(1997:1355) Op OS over Mohs-chirurgie voor recidief van basalecelcarcinoom: te korte follow-upperiode; de resultaten worden vergeleken
met die van onderzoek zonder peroperatief histologisch onderzoek; dat
er minder verlies van gezond weefsel is, wordt niet geobjectiveerd in onderzoek; kortom: de conclusies worden onvoldoende gestaafd. [De auteurs weerleggen deze kritiek niet, maar verwijzen zonder referenties
naar ‘uitgebreide epidemiologische onderzoeken’.]
(1997:1356) Op CM over diepe veneuze trombose van been als gevolg
van compressie door abdominaal aneurysma: er is geen trombose van
de rechter bekkenvenen (V. iliaca), ook niet op CT-scan; veronderstelling is speculatief; waarschijnlijk heeft patiënt abdominaal aneurysma
plus een trombosebeen, geen causaal verband. [Antwoord van de
auteurs: op de originele foto’s is de trombose wel te zien.]
(1997:1356) Op OS over pulmonalisangiografie bij longembolie: de
morbiditeit was niet 0,4% maar 0%. [Antwoord van de auteurs: opmerking is correct.]
(1997:1541) Op OS over trommelvliestemperatuurmeting: trommelvliesmetingen mogen betrouwbaar zijn in de onderzoekssetting, maar
er is twijfel over de betrouwbaarheid in de klinische routine; hiernaar
wordt nu onderzoek gedaan. [Geen onderschrift van de auteurs.]
(1997:1878) Op CM over de diagnostiek bij een amoebenabces (er was
in de fase van de redactionele bewerking, dus na ‘peer review’, een fout
ontstaan): de aanwijzing bij de figuur is niet correct (long en maag zijn
verwisseld) [daarvoor werd reeds een verbetering geplaatst op bl. 1720];
beeldvormend onderzoek is ook nodig om complicaties te kunnen behandelen [door auteurs niet vermeld]; CT is nodig voor aanvullend
onderzoek [reactie van de auteurs: terechte aanvulling].
(1998:261) Op CR over bevolkingsonderzoek naar borstkanker: screening voor 40-49-jarige vrouwen moet wel worden aangeboden, wegens
duidelijke en significante sterftedaling. [In een onderschrift nuanceren
de auteurs deze stelling.]
(1998:1291) Er zijn 2 reacties op VP over pijn in de borsten: sleutelbloemolie geeft geen linoleenzuur, teunisbloemolie wel. [Antwoord van
de auteurs: de kritiek is terecht: ‘Eén der referenten had met een kloeke streep de term “teunisbloemolie” als incorrect aangemerkt en de
“juiste” vertaling erbij geschreven: “sleutelbloemolie”. [. . .] Zonder
een moment te twijfelen aan de autoriteit van de referent [. . .] hebben
wij de correctie doorgevoerd.’]
CM = casuïstische mededeling; OS = oorspronkelijk stuk; CR = commentaar; VP = bijdrage in de rubriek ‘Voor de praktijk’.

Twee brieven wezen op een fout in referenties: de ene
betrof een artikel over preventieve geneeskunde waarin
een bewering over prenatale echografie ondersteund
werd met een referentie over ijzersuppletie (1997:2470);
de andere betrof een meningsverschil over het percentage recidieven na plastisch-chirurgische behandeling
van lichen sclerosus dat genoemd zou worden in een als

referentie opgegeven leerboek (1997:1583). Geen van
beide brieven leidde tot een verbetering.
Brieven met beschikbare peer-reviewrapporten. In dit
vergelijkend onderzoek kwam geen kritiek naar voren
die door de peer-reviewers gemist was.
beschouwing
In totaal bleken in bijna 60% van de 196 ingezonden
brieven in de onderzochte periode de briefschrijvers het
eens te zijn met het stuk waarop zij reageerden. In de
meeste van de bijna 40% brieven waarvan de schrijvers
het niet eens waren met het originele artikel ging het om
kritiek op de gevonden resultaten (36; 18,4%) en op de
interpretatie ervan (36; 18,4%); geen zaken die de redactie of haar referenten in de beoordelingsfase recht hadden moeten zetten, maar zaken die behoren tot de normale gang van het wetenschappelijk debat (zie tabel 2).
Deze bevindingen betekenen overigens niet dat de categorie ‘mee eens’ wetenschappelijk of klinisch niet van
belang zou zijn; in deze brieven kunnen waardevolle
aanvullingen (bijvoorbeeld suggesties voor verder onderzoek) gegeven worden of nuttige klinische suggesties
gedaan worden (bijvoorbeeld voor een betere behandeling). Bovendien kan een lichte nuancering of een benadering uit een andere invalshoek (of een ander specialisme) verhelderend werken. Ook brieven uit de categorie ‘politieke reactie’ waren soms opmerkelijk: zo moesten de auteurs van een casuïstische mededeling over
hidradenitis suppurativa toegeven dat een door hen betabel 3. Verdeling van de artikelen in het Nederlands Tijdschrift voor
Geneeskunde 1997/’98 naar aantal ingezonden brieven dat als reactie
daarop verscheen, met de onderwerpen van de artikelen waarop meer
dan 3 brieven kwamen
rubriek

aantal reacties per artikel
1

Oorspronkelijke stukken
Klinische lessen
Casuïstische mededelingen
Capita selecta
Commentaren
Voor de praktijk
Feuilleton
Farmacotherapie
Bijwerkingen van geneesmiddelen
Brieven aan de redactie
Arts en samenleving
Ingezonden
Medische opleiding
Hoofdartikelen
Geschiedenis der geneeskunde
totaal aantal artikelen

30
12
18
17
15
7
1
5
2
3
2
2
1
1
1
117

2

3

4

4
2
1

1
3

2*
1†
1§

5

6

7

8

9
1‡

2
1

1||
1

1q
1**

1

9

7

5

1

1

0

0

1

*Gentamicinedosering bij pasgeborene; temperatuurmeting met trommelvliesinfraroodmeter.
†Delier als uiting van longembolieën bij geriatrische patiënten.
‡Chronische-vermoeidheidsyndroom.
§Hidradenitis suppurativa.
||Toepassing in Nederland van Angelsaksische richtlijnen voor de behandeling van thuis opgelopen pneumonie.
qWetenschappelijke onderbouwing van de methode-Montignac.
**Introductie van penicilline in Nederland.
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schreven behandeling niet door henzelf werd verricht (in
het artikel suggereerden zij dat wel; in een onderschrift
wijst de hoofdredactie auteurs op hun verantwoordelijkheid in dezen).6
Post-peer-reviewproces. In enkele brieven (8/196; 4,1%)
kwam kritiek op de artikelen naar voren die, was ze vóór
aanvaarding bekend geweest, bij de beoordeling voor
publicatie zou zijn meegewogen of die zou hebben geleid tot een vraag aan de auteurs om correctie van hun
manuscript. Het ging om foute onderschriften bij figuren, onjuiste opschriften bij tabellen en verkeerd aangehaalde gegevens uit literatuurreferenties. Mede naar
aanleiding van de fouten in radiologische figuurbijschriften wordt nu aan auteurs expliciet gevraagd de figuren met onderschriften aan een radioloog voor te leggen.7 Er werd in de brieven geen kritiek gegeven die tot
afwijzing van het artikel zou hebben geleid als deze vóór
aanvaarding bekend was geweest.
Onderwerpen van ingezonden brieven. Uit lezersonderzoek is bekend dat ‘Klinische lessen’ de best gelezen
rubriek van het Tijdschrift vormen.8 Oorspronkelijke
stukken trekken de aandacht doordat er nieuwe bevindingen uit wetenschappelijke onderzoeken in worden
gerapporteerd. Uit onze resultaten blijkt dat de schrijvers van ingezonden brieven vooral op bijdragen in deze
twee rubrieken reageerden.
Uit het grote aantal reacties op de combinatie over
chronische-vermoeidheidsyndroom, die zich vooral richtten op de klinische les, kunnen wij concluderen dat een
onderwerp waarover de medische meningsvorming nog
niet definitief is, veel discussie uitlokt. Hieruit blijkt
duidelijk de wetenschappelijke waarde van de rubriek
‘Ingezonden’. Ook de opmerkingen over het onderzoek
naar het vóórkomen van kanker rond Schiphol (2 in de
onderzochte periode) en de discussie over richtlijnen
voor de behandeling van thuis opgelopen pneumonie
(zie tabel 3) illustreren dit. Overigens kunnen ingezonden brieven die aan het begin en aan het einde van de
bestudeerde periode gepubliceerd werden, deel uitmaken van meerdere reacties die buiten deze periode vielen; daarnaar verrichtten wij geen verder onderzoek.
Bij een globale inventarisatie van de jaargangen 19861999 van het NTvG werd het hiervoor geschetste beeld
bevestigd. Zo bleken verschillen in inzicht over antibioticabeleid en over toepassing van nieuwe diagnostische
of therapeutische technieken (is het EEG diagnostisch
van minder belang geworden door de beschikbaarheid
van MRI en CT?) te leiden tot veel brieven. Ook controversiële onderwerpen (alternatieve geneeswijzen) zijn
goed voor veel brieven, evenals medisch-ethische vragen
(mag een aidstest worden afgenomen zonder toestemming van de patiënt?). De meeste reacties (namelijk 16)
kregen de auteurs van een klinische les over abstinerend
chirurgisch beleid bij een pasgeborene met Down-syndroom en darmatresie (1988:1913-7). Hieruit blijkt dat
de rubriek niet alleen van belang is voor de wetenschappelijke meningsvorming, maar ook in bredere zin als discussieplatform fungeert voor klinische geneeskunde.
Antwoord van de auteurs. Het staat de auteurs van artikelen vrij om al dan niet in te gaan op kritiek. Een klein
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aantal auteurs van bekritiseerde artikelen (de categorie
‘niet mee eens’) reageerde niet op de kritiek (7/77;
9,1%). Vanuit het oogpunt van wetenschappelijke discussie is dit spijtig, daar de in de brief aangevoerde bezwaren dan niet weerlegd of onderschreven worden.
De redactie van het NTvG komt alleen in actie wanneer
er in de ingezonden brief aperte onjuistheden gesignaleerd worden die om een zogenoemde verbetering vragen.
Bij veel medische tijdschriften bestaat thans de mogelijkheid via elektronische post te reageren op artikelen (ook bij het NTvG is dit mogelijk). Bij het Medical
Journal of Australia heeft men getracht na de afronding
van de peer-reviewfase, maar voor de publicatie nog een
commentaarmogelijkheid te bieden, door geselecteerde
manuscripten mét peer-reviewrapporten te publiceren
op het internet.9 Geïnteresseerden konden dan per
e-mail reageren. Dit onderzoek had vooral ten doel het
peer-reviewproces transparanter en inzichtelijker te maken. Uit de 52 ontvangen reacties (van 42 lezers), met
betrekking tot 28 van de 56 op internet gepubliceerde artikelen, bleek dat slechts in een beperkt aantal gevallen
de referenten iets over het hoofd gezien hadden: in 7 van
de 56 artikelen (12,5%) brachten de auteurs een ondergeschikte wijziging aan op grond van het ontvangen
commentaar. Dat is dus iets meer dan de 4,1% (potentiële) wijzigingen (8/196) die wij tegenkwamen.
conclusie
In bijna 60% van de ingezonden brieven uit het onderzochte jaar waren de briefschrijvers het eens met de auteurs van de originele artikelen. De bijna 40% brieven
waarvan de schrijvers het niet eens waren met de auteurs, viel onder de noemer van wetenschappelijke discussie; een gering aantal (4,1%) hiervan betrof inhoudelijke kritiek op de originele artikelen, hetgeen werd
weerspiegeld in een zeer gering aantal geplaatste verbeteringen. Deze kleine groep zou men als ‘post-peer-review’ kunnen aanmerken; de betreffende opmerkingen
zouden in een eerdere fase tot herziening van het artikel
geleid kunnen hebben.
abstract
The substance of the correspondence section in the Nederlands
Tijdschrift voor Geneeskunde (Dutch Journal of Medicine),
1997/’98
Objective. To determine whether in the correspondence section of the Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (Dutch
Journal of Medicine, NTvG) serious criticism is formulated or
important mistakes in the original articles are pointed out.
Design. Descriptive, retrospective bibliometric study.
Method. Correspondence in the period July 5, 1997-June 27,
1998 published in the NTvG (n = 196 letters) was scored for
10 items and categorized in categories: ‘agree’, ‘do not agree’
(criticizing methods or results or interpretation, or unmotivated criticism) and ‘political reaction’. The questions were studied to what category of published articles the letters referred
and how many letters referred to the same articles. 22 letters
from the period October-December 1998 were judged separately as the peer review reports of the original articles were still
available.

Results. In 115 (58.7%) letters the writers expressed agreement with the original article. Almost 40% (77) of the 196 letters contained scientific discussion on the subject in question.
Most reactions concerned ‘Original articles’ (25%) and ‘Clinical lessons’ (19.4%). In 8/196 (4.1%) a mistake was revealed; 6
of these reactions led to the publication of a ‘Correction’ (to 3
articles). There was no criticism which would have led to rejection of the article involved had it been known before publication. The letters about articles of which the peer reviews were
still available contained no criticism of points the peer reviewers had missed.
Conclusion. Of the correspondence letters of the NTvG
4.1% contained scientific criticism which could have led to
changes in the article if it had been known before publication.
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Casuïstische mededelingen

Granulomen in de lever bij een Somalische patiënt met chronische hepatitis C
toch veroorzaakt door tuberculose
r.w.vreede, c.j.m.bolwerk, f.eulderink en d.j.bac
Granulomen in de lever kunnen zowel een infectieuze
als een niet-infectieuze oorzaak hebben. Epitheloïdecelgranulomen van de lever kunnen ook bij hepatitis C
voorkomen. Wij beschrijven een patiënt bij wie een
chronische hepatitis C werd gediagnosticeerd en bij wie,
gezien zijn afkomst, toch werd gezocht naar een mogelijke andere oorzaak voor het ontstaan van de waargenomen granulomen.
ziektegeschiedenis
Patiënt A, een man van 44 jaar, afkomstig uit Somalië, werd in
verband met bovenbuikklachten opgenomen. Hij had sinds
3 maanden pijn rechts in de bovenbuik en last van zuurbranden
en opboeren. Tevens had hij vaak pijn in de schouders en nekstreek. Hij had nooit een manifeste hepatitis gehad, had geen
bloedtransfusies ontvangen en gebruikte geen alcohol of medicijnen. De voorgeschiedenis vermeldde een appendectomie
9 jaar voor opname.
Bij lichamelijk onderzoek werd een adipeuze negroïde man
gezien die geen zieke indruk maakte. De lichaamstemperatuur
was normaal. De bloeddruk was 125/80 mmHg, de polsfrequentie 76/min, regulair en equaal. Hij woog 92 kg bij een lengte van 1,66 m. Bij verder lichamelijk onderzoek werden geen
afwijkingen gevonden.
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Afd. Medische Microbiologie: dr.R.W.Vreede, arts-microbioloog.
Afd. Interne Geneeskunde: C.J.M.Bolwerk, gastro-enteroloog.
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samenvatting
Een Somalische man van 44 jaar werd opgenomen ter evaluatie van bovenbuikklachten en pijnlijke gewrichten (nek en
schouders). Bij onderzoek werd een chronische actieve hepatitis door hepatitis-C-virus gevonden. De gelijktijdige vondst van
enkele granulomen in het leverbiopt noopte tot nadere analyse. Bij hepatitis C kunnen levergranulomen worden gezien. Pas
na uitvoerige diagnostiek werd een infectie met Mycobacterium tuberculosis aangetoond. Na behandeling met tuberculostatica verdwenen de klachten, daalden de leverenzymwaarden in het bloed en verdwenen de granulomen in de lever.
Effecten van de tuberculostatica op het beloop van de hepatitis C werden niet gezien.

De afwijkende waarden van het klinisch-chemisch laboratoriumonderzoek zijn weergegeven in tabel 1. Het onderzoek
naar HIV-infectie had een negatieve uitslag. Uitslagen van
serologisch onderzoek op zowel hepatitis-A- als hepatitis-Bvirus waren negatief; de enzym-immunotest op antistoffen tegen hepatitis-C-virus had een positieve uitslag. Deze werd bevestigd door middel van een ‘line-immuno-assay’, namelijk een
immunoblot waarbij een paar via recombinant-DNA-techniek
verkregen antigenen van het hepatitis-C-virus worden gebruikt. Met behulp van de polymerasekettingreactie (PCR)
kon RNA van hepatitis-C-virus in het bloed worden aangetoond.
Bij gastroscopisch onderzoek werden, op een niet geheel
sufficiënte cardia na, geen afwijkingen gezien. Echografisch
onderzoek van de bovenbuik liet geen afwijkingen zien aan
lever en galwegen. De bloedstroom naar de lever toe was normaal. Een leverbiopt toonde matige steatose; de portale drieNed Tijdschr Geneeskd 2001 17 maart;145(11)
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