
Een huisarts kwam
dankzij Promedas tot de
juiste diagnose: een
hartklepafwijking

G
een dokter is onfeil-
baar. Oogkleppen, ver-
moeidheid of simpel-
weg gebrek aan kennis
kunnen de arts parten
spelen wanneer hij be-
paalt wat er met een pa-

tiënt aan de hand is.
Heeft de arts bij de Spoedeisende

Hulp zojuist drie gevallen van blin-
dedarmontsteking gehad, dan kan
de neiging bestaan dezelfde diag-
nose te stellen bij de vierde patiënt
die zich met acute buikpijn aan-
dient. Terwijl deze evengoed een
buitenbaarmoederlijke zwanger-
schap kan hebben.

De schattingen lopen uiteen,
maaropbasis van internationaalon-
derzoek gaan de makers van de web-
site www.wrongdiagnosis.com er-
van uit dat tussen de 8 en 42 procent
van de diagnoses verkeerd is. Meest-
al komt de fout snel aan het licht,
maar soms ook niet. Met als gevolg
tussen de 44.000 en 98.000 doden
per jaar in Amerikaanse ziekenhui-
zen, zo wijzen twee studies uit.

,,Onsvakwordt steeds ingewikkel-
der, waardoor kennis zich op-
splitst,’’ zegt Jan Neijt, internist in
het Universitair Medisch Centrum
Utrecht.

,,Je hebt de diabetoloog, de hema-

toloog, de vaatspecialist. De inter-
nist, als generalist, bestaat haast
niet meer. Terwijl de patiënt om wie
het allemaal draait wel een geheel
blijft.’’

,, Daar komt bij dat in de diagnos-
tiek de relatie tussen oorzaak en ge-

volg niet helemaal hard is,’’ vult na-
tuurkundige Bert Kappen van de
Radboud Universiteit Nijmegen
aan. ,,Hoofdpijn kan duiden op
griep, maar kan net zo goed horen
bij een ander ziektepatroon.’’

Dat de computer de arts kan hel-
pen om tot een juiste diagnose te ko-
men, is een gedachte die al vele ja-
ren leeft. ,,Wereldwijd zijn op dit
vlak vele systemen ontwikkeld,
maar vaak zijn deze nogal dwin-
gend in hun suggesties,’’ zegt Kap-
pen. ,,Het programma zegt: dít
moet je doen. En dat werkt in de
praktijk niet.’’

Aan de Radboud Universiteit is

het medisch expertsyteem Prome-
das ontwikkeld, dat een andere op-
zet heeft. ,,Promedas is een kansmo-
del,’’ legt Kappen uit. ,

,Het programma geeft, afhanke-
lijk van de gegevens die de arts in-
voert, een lijst met diagnoses met
daarachter percentages. Vervol-
gens is het aan de arts ermee te doen
wat hij wil. Het kan zijn dat Prome-
das de kans op tuberculose vijf pro-
cent acht. Dat is een kleine kans,
maar omdat tuberculose besmette-
lijk is, kan de arts toch besluiten de
patiënt hierop te onderzoeken, al
was het alleen maar om de ziekte te
kunnen uitsluiten.’’

Promedas kent momenteel
101.412 gegevens over ziektes en
3671 diagnoses. De berekeningen
die het computerprogramma
maakt, zijn zo complex dat de angst
bestond dat het systeem te traag
zou werken. Of te weinig juiste diag-
noses zou geven.

Testen bij huisartsen leveren posi-
tieve resultaten op. Eén huisarts
dacht bij een patiënt met een onre-
gelmatige hartslag aanvankelijk
aan een te hard werkende schild-
klier. Dankzij Promedas kwam hij
op de juiste diagnose: een afwijking
aan de hartklep.

Internist Jan Neijt beproeft Pro-

VOORPROEFJE

J e hebt al jaren dagcrèmes en
nachtcrèmes. Logisch, overdag
wordt je huid aan andere om-

standigheden blootgesteld dan ’s
nachts, dat vraagt een andere ver-
zorging.
Voor de mond geldt eigenlijk het-
zelfde: overdag wordt de mond
intensief gebruikt voor eten en
praten en komt er veel zuurstof bij.
’s Nachts staat de mond voorname-
lijk dicht en gebeurt er ogenschijn-
lijk niet al te veel. En toch gebrui-
ken we ’s avonds precies dezelfde
tandpasta als ’s morgens.
Daar wil Prodent verandering in
brengen met Prodent Day en Pro-

dent Night (1,69 euro per stuk, 3,19
euro in duoverpakking).
De door de producent bijgeleverde
teksten doen het ergste vrezen:
‘Voor schone slaapsters en opge-
wekte ontwaaksters’. Hm. Kenne-
lijk is dit product alleen bedoeld
voor vrouwen. En over de nachtver-
sie: ‘Prodent Night is een witte
tandpasta met een lichtblauw
streepje, net als een pyjama’. Ai!
Uit eigen onderzoek (een week
poetsen met de twee tandpasta’s)
valt niet zoveel af te leiden. Beide
pasta’s hebben een beetje een
doorsnee tandpastasmaak: zoe-
tig-mintig. Voor wie zoute tandpas-

Wie nieuwsgierig is naar de wer-
king van het medisch expertsys-
teem Promedas (Probabilistic
Medical Diagnostic Advisory Sys-
tem) kan een demoversie downloa-
den via de website www.prome-
das.nl. De gebruiker kan twee
symptomen invullen, waarna Pro-
medas met een lijstje diagnoses
komt.

Het programma is in het Engels.
Promedas is momenteel in een fase
waarin de software verder wordt
verfijnd en verbeterd. Om de tech-
niek te ‘vercommercialiseren’ is
onlangs een bedrijf opgericht. Het
plan is in eerste instantie een Pro-
medas-softwarepakket op de markt
te brengen speciaal bestemd voor
medici.

Nieuwe producten op het gebied
van welzijn, gezondheid en beauty
onder de loep bij Diagnose.

Zeg’ns@:
consultmet
hulpvanpc

TE KOOP

Computerprogramma Promedas zelf testen

Haaruitval, nachtzweten of een maag die maar niet wil ophouden met borre-
len? De computer weet raad. Het medisch expertprogramma Promedas helpt
de arts op weg naar de juiste diagnose.

Deenesoorttandpastavooroverdagendeandere
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‘Je hebt sowieso een
arts nodig om de
gegevens verstandig
in te voeren’

medas, samen met enkele collega’s,
momenteel in het UMC Utrecht.
,,De patiënten die ik krijg op mijn
spreekuurhebben vaakeen ingewik-
keld ziektebeeld. In de tien minuten
die ik per persoon beschikbaar heb,
wil ik alle aandacht aan hen geven.
Daarom raadpleeg ik Promedas
vooraf, om te zien wat het program-
ma aan suggesties geeft. Die weeg ik
mee, samen met informatie uit me-
dische handboeken.’’

Een jaar geleden deed Promedas
een wedstrijdje met tien specialis-
tenvan hetUMC Utrecht. Dedeelne-
mers kregen tien casussen voorge-
legd:uitslagen van laboratoriumon-

derzoeken en patiëntgegevens, zo-
als leeftijd en geslacht. Op basis
daarvan moesten zij tot diagnoses
komen. De specialisten hadden tus-
sen de zes en negen diagnoses goed,
Promedas acht.

Inmiddels is Promedas toe aan de

volgende testfase. In het UMC
Utrecht zullen zo’n veertig artsen
met het systeem gaan werken. Doel
is te achterhalen of Promedas be-
hulpzaam is bij het stellen van een
juiste diagnose.

Neemt de computer de rol van de
arts over?

,,Nee, daar ben ik niet bang
voor,’’ zegt JanNeijt. ,,Je hebt sowie-
so een arts nodig om de gegevens
verstandig in te voeren. En je moet
blijven nadenken. Want Promedas
geeft suggesties waaraan de arts
misschien niet in eerste instantie
had gedacht. Die moet hij wegen.
Dokters blijven verantwoordelijk.’’

ta gewend is, is dit allesbehalve
opwekkend, laat staan fris. Of het
te maken heeft met het gebruik van
de tandpasta, is niet aan te tonen,
maar bij het ontwaken ervoer de
proefpersoon ‘een muffige mond-
sensatie’.
Daar komen we niet veel verder
mee. Op zoek dus naar een mening
waar we echt iets mee kunnen. Cor
van Loveren, universitair hoofddo-
cent bij de vakgroep Cariologie en
Endodontologie van het Acade-
misch Medisch Centrum in Amster-
dam, wil wel een deskundige blik
werpen op de twee Prodents.
Tegenover het idee van twee ver-

schillende tandpasta’s staat hij
positief: ,,In principe heb je de hele
nacht je mond dicht, waardoor
stoffen langer aan je tanden blijven
zitten. Daar kan je met verschillen-
de tandpasta’s gebruik van ma-
ken.’’
De nachttandpasta bevat natrium-
bicarbonaat en de dagtandpasta
niet. Volgens het begeleidende
schrijven van de fabrikant ver-
sterkt de tandpasta de ‘bufferende
werking’ van het speeksel. Daar is
Van Loveren het mee eens. ,,Voor
wat het waard is, zou je kunnen
zeggen dat je met een iets minder
zuur milieu in je mond gaat slapen

waardoor de schade die die dag is
opgelopen door zuren iets sneller
wordt hersteld.’’
De vraag is echter of je inderdaad
in staat bent zoveel van de buffer
blijvend aan te brengen dat je er
ook daadwerkelijk profijt van hebt.
Van Loveren: ,,Dat valt eigenlijk
niet te beoordelen.’’
Zou Van Loveren deze tandpasta’s
aanbevelen? Hij aarzelt. ,,Het
concept is goed, maar ik zie in deze
pasta niet gigantisch veel voorde-
len. Wat ik er goed aan vind, is dat
het mondhygiëne onder de aan-
dacht brengt.’’

Marc Kruyswijk

Vrouwen hebben
méér en vaker
problemen met
seks dan mannen.
Ze hebben vaker
(helemaal) geen
zin, kunnen vaker

niet klaarkomen en hebben vaker
pijn bij de gemeenschap. Klopt
dit anno 2006 allemaal nog wel?
Jazeker, vraag maar aan de men-
sen om je heen. Natuurlijk kom je
dan ook een vrouw tegen die er
wel pap van lust en
een man die er niet
aan moet denken,
maar gemiddeld klopt
het. Zo was het twin-
tig, dertig jaar geleden
en zo is het nu. Want
denk maar niet dat er
iets verandert. Kijk
maar naar de manier
waarop sommige jongeren over
seks denken, luister naar hun
bezorgde ouders en lees de repor-
tages in deze krant en in Opzij
over jongeren die schuren, ballen
en fleppen. Neem Nadia, 14 jaar.
Haar moeder onderschepte een
sms’je van de jongen met wie ze
in het weekeinde een afspraak
heeft. ‘Je hoeft niet te komen als
je niet wil neuken’ leest moeder.
Haar dochter is woedend over het
onderscheppen van dat berichtje
(je wantrouwt me!), maar moe-
der komt toch met haar in ge-
sprek. Dochter vertelt dat ze de
betreffende jongen al twee keer
heeft ontmoet, dat hij écht cool is,

dat hij écht van haar houdt, en
dat hij de vorige keer ook wilde
neuken, maar dat heeft ze niet
gedaan. Moeder praat in op haar
dochter (je kent hem niet, je gaat
toch niet met een jongen naar
bed enkel en alleen omdat je
bang bent dat-ie het uitmaakt).
Maar ze ziet de onzekerheid op
het gezicht van haar dochter en
zegt later tegen mij: „Die gaat
natuurlijk voor de bijl. En verbie-
den om met die jongen om te

gaan helpt niks, want
morgen is er weer een
ander die haar onder
druk zet.’’
Het aloude liedje dus,
van een jongen die op
seks uit is, en een meis-
je dat niet weet tot hoe
ver ze met hem wil
gaan en moeite heeft

haar grenzen te bewaken. En zo
verging het de vorige generatie
ook, niets nieuws onder de zon.
Behalve dan de communicatie-
middelen (sms, MSN, websites,
chatrooms, webcam), dat het
allemaal wat directer gaat en er
openlijker over wordt gepraat.
Maar de patronen zijn hetzelfde
gebleven. Wat allemaal niet zo
erg zou zijn als seks om aardig te
worden gevonden
niet zou zorgen
voor helemáál
geen zin meer in
seks. Alleen heb je
dat pas in de gaten
als het te laat is.

‘Je hoeft
niet te
komen als je
niet wil
neuken’

q

de seksuologe Willeke Bezemer

Niet waar.
Het lijkt misschien wel zo, maar
haren en nagels groeien niet door
na de dood. Net zo min als een
auto zonder benzine nog rijdt,
kan een lichaamscel nog keratine
produceren en uitstoten zonder
aanvoer van energie en grondstof-
fen. Niet de nagel wordt langer,
maar het lichaam krimpt. De
huid droogt zonder bloedsom-
loop uit en spieren worden hard.
Nagels en baardstoppels steken
daardoor verder uit.
Deze hardnekkige fabel komt al
voor in de Noorse mythologie.
Onder de oude Scandinavische
volkeren was het een plicht om de

nagels van een overledene kort te
knippen. Van de nagels van de
doden werd namelijk het schip
Naglfar gebouwd, dat aan het
einde der tijden de reuzen, vijan-
den van de Goden, naar het laat-
ste slagveld zou brengen.

w
voor’snachts

waar of niet waar?

Schuren, ballen en
fleppen: niets verandert

Nagels groeien door
Esther van Osselen onderzoekt wekelijks medische feiten en fabels.
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