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Dit onderzoek heeft volosnmelijk betrekking 
op twee gebieden; 

1. Het handelen van de huisarts bij patienten 
met acute diarree. 

2. Het vb6rkomen van microbiële verwekkers 
van acute diarree in het werkterrein van 
de huisarts. 

De gegevens uit de literatuur, zoals beschre- 
ven in hoofdstuk 1 en 2 ,  vormen het kades 
waartegen de eigen onderzoeksgegevens zijn 
afgezet. - 

In hoofdstuk 1 worden indelingen en oorzaken 
van acute [infelctieuze) diarree sen de orde 
gesteld. De indelingen zijn veelal gebaseerd 
op pathofysiologische processen of op het 
voorkomen van typen infektieuze diarree. 
De kennis van de verwekkers van acute diar- 
ree, m.n. van een toeneming aantal nieuwe 
virussen en van de pathofysiologie van in- 
fektieuee diarree BS de laatste 10 jaar sterk 
vermeerderd. 
In dit hoofdstuk worden besproken Salmonella, 
Shigella, Campylobacter fetus ssp jejuni, 
Yersinia enterooiolytica, Toxicogane Escheri- 
chia cca~i/~eizigersdiarree, Rota-, Norwalk-, 
Adenovirua en van de parasieten Entamoeba 
histolytica en Giardia Lambl.ia. 
In paragraaf 1.6.5. en 1.7.1. wordt een 
overzichtstabek gegeven van de voornaamste 
eigenschappen van belangrijke bakterisle 
respektievelijk virale oorzaken van acute 
diarree. 

In hoofdstuk 2 wordt een Literatuuroverzicht 
sewven van het handelen van de huisarts bij 
de- k l a c h t  acute diarree. aan bod komen de 
anamnese, het lichamelijk onderzoek, het ge- 
bruik van laboratoriumfaciliteiten, de farana- 
cotherapie en het beleid. 
Uit de literatuur wordt het duidelijk dat het 



benadrukken van de importantie van onderdeken 
van de anamnese ook te maken heeft met de 
plaats, die de auteurs in het gezondheids- 
zorgsysteem innemen. 
Startpunt in de anamnese voor de huisarts I s  
het vragen naar de duur, de frekwentie en 
konsistentie van de acute diarree en het 
vragen naar het voor de patkent normale 
defaecatiepatroon. Vervolgens is het van 
belang na te gaan of en zo ja welke samenhang 
er bestaat niet onder meer voedsel, verblijf 
in (subj)itropische streken, gsneeamiddeleng- 
ebruik (met name antibiotica, laxantia), 
voorkomen in het gezin of leef- of werkge- 
meenschap, zieke huisdieren, het seizoen, 
bijkomende klachten als bovenste Yuchtweg- 
infekties (met name bij kinderen], artbral- 
giezn en erythema. 
Bij het liehameli jk onderzoek is de mate van 
uitdroging een waardevol beoordelingsknstru- 
ment voor de huisarts voor de ernst. In die 
zin wordt een telefonische afhandeling van de 
klacht, vooral als het om kinderen gaat, in 
de literatuur ontraden. 
Laboratoriumonderzoek bij een niet zieke 
patient met diarree wordt niet zinvol geacht. 
Een faeceskweek wordt met name in hek kader 
van preventie in overweging gegeven bij 
patienten, bij wie sprake is van een zeker 
beroepsrisiko, bij een explosie, bij patien- 
ten in een gesloten woon- of leefgemeenschap 
of wanneer er recent sprake was van een 
verblij~f in (sub)tropen of Zuid-Europa. 
Het zwaartepunt in de behandeling van patien- 
ten met acute diarree is gelegen in de vocht- 
toevoer tot herstel van de elektrolytenbalans 
en bij adviezen ter voorkoming van versprei- 
ding van incidentele gevallen. Standaardop- 
lossingen voor orale rehydratie lijken mek 
betrekking tot het gevaar van onjuiste samen- 
stelling de voorkeur +e genieten boven eigen 
gemaakt mengsel. 

Hoofdstuk 3 beschrijft de methode van onder- 
zoek en geeft een precisering van de onder- 



Ten behoeve van dit onderzoek werden 25 
huisartspraktijken in de regio Heuvelland 
gestratificeerd naar de kenmerken soBoi/non- 
aalopraktijk, ~tad/iomgevincy en vervolgens at 
randm verdeeld over een groep A en een groep 
El. In groep A werden van alle patienten met 
acute diarree via een faeceskweek volgens een 
 tanda aard procedure micro-organismen gedetek- 
teerd. In groep B werd enkel op indikatie een 
faecewkweek aangevraagd. Alle huisartsprak- 
tijken zijn gelegen binnen het verzorgingsge- 
bied van het Diagnostisch Centrum van het 
ziekenhuis Maastricht. 
Voor het onderzoek naar de microbiële verwek- 
kers wordt verwezen naar hoofdstuk 3. 
In totaal verleenden 37 huisartsen en hun 
doktersassistenten medewerking op een totaal 
van 6 5  huisartsparticipanten van het Diagnos- 
tisch Centrum. De gegevens met betrekking tot 
de anamnese, lichamelijk onderzoek, therapie 
en beleid van het eerste kontalkt van de 
patient of diens verzorger werden vastgelegd 
op een speciaal daartoe ontworpen aanvraag- 
formulier (bijlagera: I en 11). Ter komplete- 
ring van deze gegevensverzameling en om 
informatie over het beloop van de klacht te 
verkrijgen werd een follow-uponderzoek ver- 
richt & & 10 dagen na het kontakt van de 
patient met de huisartspraktijk (bijlage VI). 
Vla dit onderzoek konden tevens gegevens 
verzameld worden m.b.t. het voorkomen van 
acute diarree In het gezin van de patkent 
tijdens z i ~ n  ziekteperiode. Ruim 80% van de 
patienten kon via ds telefoon bereikt worden. 

In hoofdakuk 4 worden de reeultaten gegeven 
van de telefonische enqugte met betrekking 
tot de anamnese en het 6e100P van de klacht: 
Bij de anamnese gaat het om de onderdelen: 
duur, frekwentie, konsistentie, kleur, bij- 
mengingen bloed en slijm bij de ontlasting, 
braken, buikpljn/krampen, koorts, "erge" 
hoofdpijn en ziektegevoel. De resultaten 
worden vrijwel steeds gegeven voor 3 leef- 
tijdekaitegorieën: zuigelingen van O t/m 12 
maanden, kinderen van 1 t/m 10 jaar en vol- 



wassenen van 11 jaar en ouder. 
Bloed bij de ontlasting komt bij de drie 
leeftijsgroepen in vrijwel dezelfde percenta- 
ges voor respektiewelijk 12,5%, 15,Q% en 
13,4%. 
Slijm bij de ontlasting komt meer voor bij 
zuigelingen en kinderen dan bij volwassenen 
respektievelijk 66,7%, 49,2% en 40,8%. 
Braken komt bij acute diarree bij iets meer 
dan een kwart van de zuigelingen, bij bijna 
de helft van de kinderen en bij bijna een- 
derde van de volwassenen voor. Koorts en 
koortsig gevoel zij~n voor de patient vaak 
identieke begrippen. Uitgaande van de gemeten 
temperatuur volgens opgave van patient of 
diens verzorger bleek 45% van de zuigelingen, 
3 8 , 5 %  van de kinderen en 34,4% van de volwae- 
senen gedurende de ziekteperiode &&n of neer 
keren een temperatuur van hoger dan 37,5% te 
hebben waargenomen. 
Opvallend in de anamnese is de biijlna 40% 
volwassenen, die aangeeft "erge" hoofdpijn te 
hebben van een intensiteit dat niet van een 
gewone hoofdpijn gesproken kan worden. Een 
ruirne meerderheid van de patienten (70%) of 
diens verzorger geeft aan zich ziek te voelen 
van deze op het oog eenvoudige klacht. 

Van de patienten die de huisarts konsulteer- 
den werd ongeacht de leeftijd ruim 75% licha- 
melijk onderzocht, en bij totaal 88% h e t  
abdomen 
De huisartsen in dit onderzoek verrichtten 
vrijwel nooit (98%) eigen laboratoriiunonda%- 
zoek bij de klacht acute diarree en vroegen 
ook zelden haboratoriumonderzoek aan ( 3 , 7 % J .  
Opmerkelijk was het hoge aantal medicijnvoor- 
schriften bij deze klacht. Biijna 60% van de 
kinderen en ruim 80% van de volwassenen kreeg 
een geneesmiddel van de huisarts voorgaechre- 
ven en gaven te kennen dit ook te gebruiken, 
waarbij het vri ]wel altijd om een  stopmiddel 
ging. 
In het kader van de preventie zijin opmeskin- 
gen of adviezen over de besmettelijkheid en 
hygiëne van belang. Afzonderlijk kwamen deze 



aspekten ruim aan de orde in de voorlichting 
van de patient door de huisarts. Toch kreeg 
in dit onderzoek maar iets meer dan 40% van 
de patienten die voorlichting ontvingen, 
informatie over beide aspekten. 

In dit onderzolek is via een telefonische 
enqubte folliésw-up onderzoek gedaan naar het 
beloop van de klacht, zij het beperkt tot een 
termijn van 8 & 10 dagen. Uiis.  het onderzoek 
bleek, dat gerekend van het eerste arts-pa- 
tientkontakt kinderen langer klachten van 
diarree houden dan valwassenen. 25% van de 
kinderen en ruim 15% van de volwassenen 
hadden 5 tot 13 dagen na, hek kontakt met de 
huisartspraktijk diarree of althans voor de 
pakient geen normale ontlasting. 8-10 dagen, 
na dit kontakt gaf bijna 90% van de patienten 
aan, geen klachten meer te hebben. In dit 
onderzoek gaf bijna 30% van de volwassenen 
aan wan deze klacht 7 dagen of langer ziek te 
zijn geweest. 

Met behulp van het fellow-up onderzoek kon 
worden nagegaan hoeveel personen in het gezin 
van de patient die de huisarts niet konsul- 
teerden, ook diarree hadden. 
In 3 5 , 6 %  van de gezinnen waarbij één van de 
gezinalcaden de hulp van de huisarts inriep, 
waren er ook andere gezinsleden die diarree 
hadden. Wanneer de patient een kind was 
bleken signifikant (p<0,00QY) mees gezinsle- 
den diarree te hebben dan wanneer de patkent 
een volwassene betrof. 

In hoofdstuk S eljn de resultaten weergegeven 
van hst voorkomen van microbiële agentia bi j 
patienten met acute diarree (groep -2%) en hij 
patienten met acute OE iets langer durende 
diarree (groep B). 

Van patienten met acute diarree (groep Al die 
de hulp van de arts inriepen kon in dit 
onderzoek bij 37% een positieve kweekuitslag 
worden vastgesteld, waarbij, in 2 3 3 %  een 
bakterieel organisme werd ontdekt en in 13,2% 



een viraal agens. Campylobacter fetus ssp 
jejuni kwam in L3,6% voor, Salmonella in 8 , 3 %  
(waarbij Salmonella typhymurum het meest 
voorkomende type was)# Yersinia enterocoli- 
tica in 1,9% en ShPgella in 0,2%. 
Campylobacter fetus scp jejuni neemt uitgaan- 
de van deze percentages ten opzichte van het 
voorkomen een minstens zo belangrijke plaats 
in bij de zoönosen als de Salmonellae. In 
21,5% van de kinderen met acute diarree is er 
sprake wan een viraal agens tegenover S , 2 %  
bi j de volwassenen. 
Het uiteindelijk resultaat van de virusdetek- 
tie heeft zich beperkt tot 3 typen Rota-, 
Entero- Adenovirus [respektievelijk 13%, 5,7% 
en 2,8% 1, waarbi j het Rotavirus verreweg het 
meest voorkomende type is met een duidelijke 
voorkeur voor de kinderen. 

Bij patienten (groep B )  van wie op indikatie 
een faeceskweek werd verricht, kwamen Salmo- 
nella (7,8%3 en Carnpylobacter fetus ssp 
j~ejnui (8,6%) in een vergelijkbaar percentage 
voor. Ook nu spelen Yersinia enterocokitica 
(O,$%) en Shigella O , 4 % )  een ondergeschikte 
rok bij het voorkomen. Salmonella typhirnurm 
bleek ook bij deze groep patienten het meest 
voorkomende type. Ten aanzien van de virusde- 
tektie week het beeld niet wezenlijk af van 
de patienten van groep A. 
Ten aanzien van de seizoensgsbondanheLd werd 
gevonden, dat Salmonella een voorkeur heeft 
voor de zomer en het vroege najaar. Campylo- 
baeter komt het gehele jaar voor met een 
kleine top in de zomer en het Rotavirus komt 
het meest in de winter voor. 

Tot slot van dit hoofdstuk wordt er aandacht 
besteed aan de fundamentele vraag of het 
laten kweken wan de faecee bij patienten met 
acute diarree door de huisarts wel zinvol is. 
Het kweken van de faeces komt in aanmerking: 
1. In geval van aanknopingspunten ale: 

recent verblijf in de [swb)tropen 
werkzaam in open levensmiddelenbranche, 
verpleging of verzorging 



. ~onend in besloten gemeenschappen (te 
huizen, inrichtingen] 
uitbreiding van de diarree bij twee of 
meer personen in één gezin 

2. Indien de diarree Banger dan 10 dagen 
aanhoudt o2 onvoldoende reageert op de 
therapie. 

In hoofdstuk 6 worden de resultaten vermeld 
van de analyse van het volgende vraagstuk: 
Is de anamnese (of onderdelen ervan) een 
geschikt instrument voor uitspraken over de 
samenhang van de klacht acute diarree en het 
voorkomen van een bepaald micro-organisme in 
de faeces? 
De analyse werd uitgevoerd op basis van 
likelihood- en odds ratio's, een lineaire 
stapwgewijze regressieanalyse. 
Uitgaande van de likelihood- en odds ratio's 
bleek vooral de aanwezigheid van een hoge 
defaecaitiefrekwenlle, de bijmengingen bloed 
en slijm en het voorkomen van koorts in de 
anamnese een gsotere kans op een positief 
microbi'csiel kweekresul'kaat te bieden, zij het 
dat es sprake was van een wiaeelends smen- 
hangu voor de verschillends leeftijdsgroepen 
(kinderen en volwassenen). 
Koorts in de anamnese bleek bij alle patien- 
ten een grotere kane te bieden op een posi- 
tieve kwnekuitialag. In die rsgressie-analyse 
bleek dat van de genoemde onderdelen van de 
anamnese koorts en bloed konden worden aan- 
gemerkt als de voornaamste faktoren, die 
verantwoordelijk waren voor de Cotale varian- 
tie. Tolch was er sprake van een zeer beschei- 
den verklaring, 
Uitgaande van de resultaten van de analyses 
kon worden gekonkludeerd dat de anamnese (of 
onderdelen ervan) weinig voorspellende waarde 
heeft voor het bestaan van een positieve 
kweekuitslag. 
Het hoofdstuk besluit met een indikatieschema 
voor de huisarts in de sin van het aanvragen 
van faeceskweelc bij de klacht acute diarree 
op basis van dit onderzoek zoals beschreven 



in hoofdstuk 5 en 6 en de literatuur. 

Hoofdstuk 7 bevat de konklusies en beschou- 
wing. 
Voornaamste konklusies: 
1. De gebruikelijke anamnese in de huisarts- 

praktijk bij de klacht acute diarree 
levert slechts in geringe mate bruikbare 
aanwijzingen op ten aanzien van het voor- 
spellen van het bestaan van een mYcrobi&le 
verwekker. De onderdeIen van de anmnese: 
defaecatiefrekwentie van 6 x  daags of meer, 
bloed bij de ontlasting, koorts, erge 
hoofdpijn en slijm bij de ontlasting 
vertonen in deze volgorde van belangri ]k- 
heid een geringe samenhang met een posi- 
tieve kweekuitslag. 

2. Op basis; van de anamnese en het Iichame- 
lijk onderzoek kan de huisarts geen selek- 
tie maken van patienten met acute diarree 
bij wie hij wel een microbiële verwekker 
vermoedt en bij wie niet. 
De huisarts zal elke patient met acute 
diarree moeten benaderen a1~0f er sprake 
ia van een iniektieuze diarree. 
Dit betekent dat ten aanzien van de thera- 
pie het geven van adviezen ter voorkoming 
van uitbreiding van een incidenteel geval, 
niet achterwege gelaten kunnen worden. 

3. Van de patienten met acute diarree, die de 
hulp van de huisarts inriepen, had 37% een 
positieve faecreskweek, in de zin van @en 
bakterieel of viraal micro-organiema. 
Vastgesteld kon worden dat Salmonella 
typhimurim het meest voorkomende type 
onder de SalmonelYae is. 
Ten aanzien van de zoönose speelt de 
Campylobacteriose wat de frekwentie van 
voorkomen betreft een minstens zo belang- 
rijke rol In de huisartspraktijk al9 de 
Salmonellose. 
Yersinia enterocoliti@a heeft evenials de 
Shigellae maar een geringe incidentie 
(1,9% resp. 0,281 in de huisartcpraktijk. 

In dit onderzoek konden slechts 3 verschil- 
lende virussen Rotavirus [5,4%] Enterovirus 



dl,9%) en Adenovirus ( 0 , 9 % )  worden aanqe- 
toand, terwijl de detektie zich over aanzien- 
lijk mesr virale agentia uitstrekte. Uitgaan- 
de van dit onderzoek kan worden gesteld, dat 
ten aanzien van de virale oorzaken bij acute 
diarree het Rotavirus het voornamste agens 
is en zich voornamelijk manifesteert in de 
kinderleefti j,d . 
Tenslotte kwam uit de resultaten van dit 
anderzoek naar voren, dat bij kinderen met 
(acute) diarree niet zozeer aan wormen als 
oorzaak behoeft te worden gedacht. 

In de nabeschouwing werden een aantal onder- 
werpen, die samenhangen met de hier gevolgde 
methode van onderzoek, besproken. 
Ten eerste wardit aandacht besteed aan de 
problemen die het verrichten van onderzoek in 
huisartspraktijken met zich meebrengt vanwege 
het feit dat basisgegevens en strukturele 
voorzieningen vrijwel ontbreken. 
Daze situatie heeft ertoe geleid, dat de 
onderzoeker vrijwel alle faciliteiten voor de 
uitvoering van het projekt "Acute diarree in 
de huisartsprakti.jk" zelf heeft moeten ont- 
wikkelen. Er wordt ter illustratie een opsom- 
ming van de werkzaamheden gegeven. 
Ten tweede wordt er gesproken over de beper- 
kingen dìe een anderzoek als het onderhavige 
naar acute diarree met zich mee kan brengen. 
Het gaat daarbij om het gegeven dat aanwe- 
zigheid van microbi3%le agentia in de faeces 
nog geen bewijs zijn met de vereiorzaker van 
de klacht te doen te hebben. Ook wordt de 
dominante rol. van de anamnese als dlagnos- 
ticum ken opzichte van het lichamelijk onder- 
zoek besproken. 
Vermeld wordt dat ondanks een mogelijke 
beperking die het gebruik van een telefo- 
nische enquete in een onderzoek met eich mee 
kan brengen, uit praktisch oogpunt niet 
anders gehanldeld kon worden. 
Het derde deel van de beschouwing bevat een 
aantal aanbevelingen voor de huisarts, geënt 
op zijIn plaats in het gezondheidszorgsys~. 



. Van belang is dat de huisarts bij de atart 
van de anamnese bij een patient met acute 
diarree nagaat of patient en arts heteelfde 
bedoeken met acute diarree en wat het voor 
de patient normale defaecatiepatroon is. . Vervolgens als de huisarts overweegt te 
kweken, dan zijn het voorkomen van bloed 
bij de ontlasting -en koorts belangrijke 
faktoren die aangeven werkelijk met een 
microbiële aorzaak te doen hebben? . Huisartsen zouden moeten besluiten bi] 
kinderen en bej~aarden altijd zelf vask te 
stellen of en zo Ja in welke mate er uit- 
droging bestaat. . Het moet alleszins zeer waardevol worden 
geacht een werkschema voor de doktersae- 
sistente op te stellen met betrekking tot 
deze en andere zogenaamde "minor ailments". 
Ter voorkoming van uitbreiding van een 
Incidenteel geval bij infektieuze diarree 
is het aan te bevelen een centrale mal- 
dingspkaats in te richten in (verzorgings]- 
tehuizen e.ql inrichtingen. . Adviezen ter voorkoming van kruisbesmetting 
(regelmatig handen wassen en reinigen van 
keukengereedschap) zal het gevaar voor 
uitbreiding van de klacht in het gezin 
verminderen. 

Tenslotte wordt enige aandacht besteed aan 
het epidemiologisch aspekt van acute diarree. 
Op epidemiologische gronden is het aan te 
bevelen over te gaan tot uitbreiding van 
regionale peilstations, op toerbeurt gevormd 
door een aantal huisartapraktijken. In deze 
stations kunnen peilgezinnen in het algemeen 
met betrekking tot het voorkomen van micro- 
organismen ondersteuning geven ten opzichte 
van de kontinuïttit van de gegeveneverzame- 
ling in een regio, 
Dit geeft onder meer een mogelijkheid tot 
infarmatie aan de huisarts over het voorkomen 
van infektieuze aandoeningen in de eigen 
streek en werkterrein. 



This study bas been mainly devoted to two 
aspects : 
1. How the general practitioner deals with 

patients suffering from acute diarrhoea. 
2. The frequency of occurrence of various 

microbial agents in causing; diarrhoea in 
general practice patients. 

The literature study in chapter 1 and 2 de- 
signs the framework of this investigation. 
Chapter 1 preeents the classifieatkn and 
causes of acute (infectious) diarrhoea in such 
patients. Classification in the literature is 
usually based on pathophysiological processes 
or on the occurence of types of infectious 
diarrhoea. The know-how of the occurence of 
microbial agents, especeially new virus agents 
and the pathofysiology of infectious diarrhoea 
has been strongly increased in the last deca- 
de. 
The following agents are discussed in this 
chapter: Salmonella spp. ,  Shigella spp., 
Campylobactsr jejuni, Yersinia enterocolitica, 
toxigenic strains of Escherichia coli. travel- 
lers' diarrhoea (ETEC), Rotavirus, Noswalk 
agent and Adenovirus, together with the para- 
sites Entamoeba histolytica and Giardia Lam- 
blia. 
In section 1.6.5 and B .7 .l a simple schedule 
of the mast important bacterial and viral 
agents  is given. 

In chapter 2 a review of the literature is 
presented concerning the way the general 
practitioner deals with the complaint of acute 
diarrhoea. The history of the patient, physi- 
cal examination and the use of laboratory 
facilities are discussed together with any 
necessary pharmacothsrapy. 
It is clear from the literature that emphasis 
on the different component parts of the pa- 
tients' history is often related to the place 
that the authors of the publication@ occupy in 
the health care systems* The start of history 



taking by the general practitioner is usually 
a question concerning the duration of the 
diarrhoea and the frequency and consistency of 
the faeces and comparison of this with the 
dsfaeeation pattern normal far that individual 
patient. Thereafter, it is important to consi- 
der whether or not there is any connection 
with particular items of food, visits to 
(sub) tropical lands, use of pharmaca (in 
particularr antimicrobial. agents and laxati- 
ves) and wether there are any sick domestic 
animals in the family environment, place of 
work or in the neighouring comunityI More- 
oever, the season of the year and the presence 
af other complaints such as upper respisatary 
tract infectinons (in particular in children), 
pain in the joints, and erythema way a11 be 
important . 
Physical examination will show lthe degree of 
dehydration and may be a valuable instrument 
for the first judgement of the general prac- 
titioner corncerning the severity of the 
disease. In particular, the literature has 
shown that the general practitioner should not 
rely on telephane consultations over such 
patients, particularly when young children are 
concerned. 

Laboratory investigations are not c~naiidlered 
very relevant when the patient is not acutely 
i1l.Culture of the faeces is usuaLly coneide- 
red more for the prevention of an epidemic 
than as an important factor for the treatment 
of the individual patient. In particular, guch 
culture appears ta be important when there i~ 
a occupational risk, when an explosion threa- 
tens, when the patient lives in a clos@d 
community and whenever there is the suspection 
that the patient has recently visited tropical 
sr subtropical lands ( or Southern Europe). 
The main emphasis in the treatment of patients 
with acute diarrhoea is the replenishment of 
fluids until the electrolyte balance has been 
corrected, b u t  giving advice corncerning the 
prevention of further spread of the disease 



may ~om~etimes be important. Standard oral 
rehydratian sokutione appear to be preferable 
to home-made ones, the composition of which 
may be entirely incorrect. 

Chapter 3 describes the methada used for this 
investigation and presents the questions which 
were posed. In the Heuvegiland region 25 gene- 
ral practices were stratif ied for the purpose 
of this study according to the folkowing 
characteristics: ainglelnon-singlehanded 
practice, townjr'out of town, and the practices 
were aleo divided randomly into a group of 
practices A and a group B. In graup A, as many 
patients as possible suffering from acute 
diarrhoea were detected after examination, of 
the faeces had been performed according to a 
standardised procedure. Pn group BB, the prac- 
tices only arranged faecal culture on specific 
indications. Alle the general pracititioners 
involved in this study were situated within 
the area served by the Diagnostic Centre of 
the University Hospital at Maastricht. The 
foLlawing studies were carried out in all 
patients : 
~almonella/~higel~a/C.arnpy10bacter je juni/~er- 
sinia enterocolitica/~otavirus/~nterovirus/~- 
denovirus/~oliovirus l-3J~oxsacki.e virus 
~1-~27/~oxsackie virus ~1-~27[~chovirtus P- 
37/~eavirurs l-3J~epaltiti.s A-virus/~alicivi- 
rus/~arvovirus/~orwa~k wirus/~icornavhrus. 
Mor~ovex~ cyst@ and worm eggs were sought in 
a11 children under ten years of age. 

A total of 37 general practitioners and their 
practice assistents joined in this study, 
giving a total of 65 general practice parti- 
cipants together with the Diagnostic Centre. 
Data concerning the history, physical exmi- 
nation, treatment and policy concerning the 
first contact with the patient or his repre- 
eentatiue were noted on specially developed 
series; of proformaka (appendices H and I1 in 
this thesis). The data collection was comple- 
ted by registering information about the 
courses of the complaint which was obtained 



during a follow-up study 8-10 days after the 
first contact with the practice (appendix 
111). In this way data on any occurence of 
acute diarrhoea in the family during the index 
patients' illness could be collected. Appro-. 
ximarely 80% of the patients could be contac- 
ted by telephone. 

Chpater 4 decribes the results of the telepho- 
ne enquiry concerning the history and the 
course of the symptoms. The history discussed 
the fallowing details: the duration and fre- 
quency of tkke diarrhoea and the consistency 
and colour of the faeces together with any 
admixture of blood and mucus, the presence of 
vomiting, abdominal pain and cramps, fever, 
severe haedache, and feeling of general ill- 
ness. The results were usually presented 3 age 
groups: babies from 0 to 12 months of age, 
children from 1 to 10 years, and ""adults" of 
11 years and older. The presence of blood in 
the faeces was also examined in the three age 
groups of patients and the resultst were 12.5, 
15.0 and 13.448, respectively. The presence of 
mucus in the faeces was moire often noted in 
babies and in children than in adults. It was 
present in 66.7%, 49.2% and 40.8% af the 
respectice groups. Vomiting was noted in 
slightly more than a quarter of the babies, in 
almost half of the children and in nearly one 
third of the adults. 

Fever and a feeling of fsverishnes~ often 
mount to the same for the typical patient. 
W e n  the temperature was actually measured by 
the patient or his attendant, it appeared that 
45% of the babies, 35.5% of the children and 
34.4% of $he adults had a temperature higher 
than 37.5 at least once during the period af 
the illness. It was impressive to note in the 
history that almost 40% of adults who claimed 
'"severe" headache said that this was out of 
proportion to the "normal" haedaches that they 
had experienced. The great majority of pa- 
tients (710%) and their attendants claimed that 
the diarrhoea patient was "all" and this 



appeared to then to be a simple matter. Of the 
patients who did coneult the general pract- 
itioner approximately 75% were examined phy- 
sically, and 88% of them also underwent abdo- 
minal exmination, regardless of age. General 
practitioners hardly ever (98%) carry out 
their own laboratory investigations on pa- 
tients with acute diarrhoea and very rarely 
request laboratory studies (3.7% only). The 
large nmer of medicine prescriptions for 
patients with this compliant was remarkable. 
Almost 60% of the children and more than 810% 
of the adults received a prescription from the 
general practitioner and claimed that they had 
indeed taken the medicine, even tough it was 
usually a faeces thickener. Within the general 
framework of preventive procedures, it is 
important to consider whether attention was 
devoted and advice given over the spread of 
infection and the use of hygienic procedures, 
The provision of this information by the 
general practitioner was also investigated but 
only just over 40% of patients received the 
necessary advice on both these aspects. 

This investigation also went further to inclu- 
de the telephone enquiry follow-up over the 
course of the compliants, albeit restricted to 
a per iod  of 8-10 days. From the study it 
appeared that children had complaints of 
diarrhoea for much longer than the adults did 
after the first doctar-patient contact. Appro- 
ximately 25% of the children and 15% af the 
adults still had diarrhoea (or at least did 
not produce normal farmed stools) for 5 to 8 
days after the first contact with the general 
practitioner. After 8 to 10 days foYlowing 
this contact more than 90% of the patients 
declared that they had no longer any symptoms. 
In this study almost 30% of the adults claimed 
to have been ill for 7 days or more. 

By means of the follow-up study it w a @  possi- 
ble to check how many people in the patients' 
family also had diarrhoea but had not consul- 
ted the general practitioner at all. In 35.6% 



a£ the families containing one member who had 
called upon the general practitioner for help, 
there were other family members w i t h  diarr- 
hoea. Whenever the patient was a child there 
were significantly more (P = c o.oool) other 
family members with diarrhoea than when the 
index patient was an adult. 

In chapter 5 the results are presented of the 
frequency of occurrence of various microbial 
agents in patients with acute diarrhoea (group 
A) and in patients with either acute or rather 
longer lasting diarrhoea (group 5 ) .  In the 
patients with acute diarrhoea who consulted 
their practitioners it could be concluded from 
this study that 37% yielded a pasitive stool 
examination and this mounted to a bacterial 
isolate in 23.9% and a viral. agent in 13 -2%. 
The most common organism was Campylobacter 
jejuni (in 13.6%), followed by Salmonella spp. 
in i3.3% (of which the most common serotype was 
SaLmonella typhimurium). Yersinia enterocoli- 
tica was recorded in 1.9% and Shigella spp. in 
0.2%. Campylobacter jejuni would appear from 
these percentages to occupy at least as impor- 
tant a place in these zoonoses as the various 
salmonellae. In 21.5% of the children with 
acute diarrhoea, however, there was a viral, 
agent, compared with only 2.2% among the 
adults. The final results of virus investiga- 
tions yielded only 3 groups: Rotawirus, Ente- 
rovirus and Adenovirus, mounting td 13%, 5.7% 
and 2.8%, respectively, from w i c l h  it is oh- 
vious that the Rotawirus was by far the moat 
comron type and had an obvious preference for 
children. In the patients among group B in 
whom a faeces culture was only carried out on 
indication, CampyYobacter jejuni (8.6%) and 
Salmonella spp 67.&%) were found in comparable 
percentages. Yersinia enterocolitica (0.8%) 
and Shigel3.a app (0.4%) also played a subordi- 
nate role in these patients and Salmonella 
typhimurium was again the most comon serotype 
of this group of organisms. The results of the 
vkroYogical studies in patients of group B 
were not very different from those noted in 



group A. 

It can be concluded that salmonella infections 
ehow a preference for the sumer and early 
autumn,  whereae campylobacter infections are 
found throughout the whole year with an extra 
nmer in the summer. Rotavirus is found mostly 
in the winter months. The last section of this 
chaper  paye attention to  the fundmental 
question whether culture (including virology) 
of the faeces in patienta with acute diarrhoea 
is useful for the general practitioner. Faecal 
cultures are considered: 
1. In the ease of particular indications such 

as: , - recent viait to the tropics and aubtro- 
pica - work in catering or food supply indu- 
stries, nursing or patient care 

- Living in closed communities such as 
institutions, mental hospitals, etc. - spread of the diarrhoea to two or more 
persons within one family 

2. Whether or not the diarrhoea persists for 
more than 10 days or fails to respond to 
treatment. 

Chapter 6 presents the results of the a n a l y s i s  
af the following prabkem: 
Is the history l ~ r  any part of it) a suitable 
instrument for giving any statement over the 
relation between the complaint of acute diarr- - 
hoes and the occurence of any particular 
micro-organism in the faece~? This analysis 
wavs carried out by means of likelihood- and 
adda ratnos and by a linear stepwise regres- 
sion analysis (correlation procedures: Chi- 
square, Pearson, R., and the P-value) . Consi- 
dering the likelihood- and odds ratio, it 
appeared that the presence of frequent defas- 
cation, the presence of blood ef mucus in the 
faeces and the oecurence of fever in the 
history all yielded greater chances of a 
positive mivcrobiological reault. However, the 
connection was not always constant and v a r i e d  
with the different age groups (children and 



adults). Fever in the history appeared to 
produce a greater chance of positive labarato- 
ry resultst in all patients. It appeared from 
the regression analysis results that the 
questions concerning fever and the presence of 
bled in the faeces could be considered as the 
most important factors, and these were respen- 
sibEe for the total variance. However, it was 
thought that there was a possible explanation. 
In general, it was not considered from the 
various analysis that the history or any 
component parts of it yielded much prophetic 
value for a positive faeces culture. The 
chapter concludes with a indication scheme for 
the general practitioner confronted with the 
complaint of acute diarrhoea based on the 
sultats from this investigation and from the 
literature as described in chapter 5 and 6. 

Chapter 7 contains the conclusions and discus- 
sion. 
The general conclusions are: 
1. The customary method of history taking in 

general practice in patients with the 
compliant of acute diarrhoea only produces 
few indications of the microbial cause. 
Aspects of the history such as defaecation 
frequency of six times a day or more, the 
presence of blood in the stools, fever, 
severe headache and the appereance of mucus 
in the faeces show (in this order of impor- 
tance) a certain degree of correlation with 
a positive culture result. 

2. On he basis of the history and physical 
examination, the general practitioner is 
not provided with much information for 
discriminating between patients who have 
and those who do not have microbial agents 
as causes of the diarrhoea. The graetitio- 
ner will therefore need to approach each 
acute diarrhoea patient as if it was a case 
of acute infectious diarrhoea. This implies 
that advice (as part of the therapy) on the 
prevention of spread within the household 
can not be omitted. 

3. A total of 37% of the patients with acute 



diarrhoea who called upon the general 
practitioner did have a positive laboratory 
test result on the faeces with either a 
bacterial ar viral organism isolated or 
demonstrated. Furthermore, it was shown 
that Salmonella typhimurim was the most 
frequent type of the salmonellae found. As 
far as the zaones are concerned, cmpylo- 
bacteriosis played at least as important a 
part in domiciliary practice as did the 
salmonellae. Yersinia enterocolitica and 
Shigella spp (1.9% and 11.,2%) ware seldom 
encountered in general practice. 

In this study only three different virus 
groups were demonstrated, namely: Rotavirus 
( 5 .4%) ,  Enterovirus (1.9%) and Adenrovirus 
(0.9% 1 . However, the detection methods used 
would have shown many other viral agents if 
they had been present. It can be concluded 
form this study that the viral causes of acute 
diarrhoea in general practice include Rrotavi- 
rus as the predominant one, and that this is 
confined ta childhood. 
Finally, it appeared from the results of this 
investigation that children with (acute) 
diarrhoea do not require routinely to be 
investigated for worm infestations. 

In the final discussion a number of topics in 
connection with the study method have been 
described. Firstly, attention is paid to the 
problem of carrying out investigations in 
general practice, because not only basic data 
but also structural provisions are almost 
always absent. This situation has produced the 
result that the investigator has himself had 
to develop all faciliteis for carrying out the 
project "Acute diarrhoea in general practice". 
A s m a r y  of these activities is presented as 
an illustration of this. 
In the second instance, there is a general 
discussion over the restrictions which a study 
such as this impose upon the investigator 
because the presence of a microbial agent in 
the faeces does not becessarily mean that. that 
agent is the cause of the diarrhoea. Also the 



dominant role of the history as a diagnostic 
tool is compared with the subordinate role of 
psysical examination. It is also stated that 
despite the restrictions implicit in the use 
of a telephone enquiry in a study such as this 
there is no other practical alternative. 
The third part of the diseuslsioln contains a 
nwer of recommendations for the general 
practitioner and are related to his place in 
the system of health care* 
- It is important that the general practitia- 
ner checks at the beginning of the history 
whether the patient with acute diarrhoea and 
the doctor are using the same terms with the 
same meanings, and what the normal defaeca- 
tion pattern is of that particular patient. 

- Furthermore, if the general practitioner 
decides to organise laboratory examination 
of the faeces, then are the ocurrence of 
blood in the stools and the prewence of 
fewer important factors which really suggest 
a microbial cause? 

- General practitioners have to deceide them- 
selves in the case of children and old 
people whether [and, if sov to what extent) 
there is any dehydration. - A work scheme for the doctors' assistent for 
dealing with these so-called "minor ail- 
ments" in routine practice must be conside- 
red as very usefull. 

- In orde to prevent spread from an index case 
of infectious diarrhoea is is certainly to 
be reeomended in institutions and residen- 
tial homes, etc., that a central natifica- 
tion office be institued. 

- Advice on prevention o f  cross-infection 
(such as regular handwashing and cleaning a£ 
kitchen equipment) will minirnise the danger 
of spread of infection within the family. 

Finallyu attention is bestowed on the epide- 
miological aspect of acute diarrhoea. On 
epidemiological grounds an increase in the 
number of regional sampling stations, based in 
rotation on a number of general practices, is 
recommended. In these sampling stations the 
families being monitored can contribute to the 



cont inu i ty  of da ta  co l l ec t ion  on micro-orga- 
aisms c i r cu la t ing  i n  t he  region. T h i s  produces 
t h e  pcmsibiiZity of  sending t he  general  p rac t i -  
tioner up-to-date information about t he  infec-  
tions i n  h i s  own d i s t r i c t  and p rac t i ce  papu- 
l a t i o n .  




