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Wat kost een dokter?
Artsen die zich laten fêteren door de 

farmaceutische industrie schrijven 

vaker producten voor van de betref-

fende farmaceut dan artsen die dat 

niet doen. Een eenvoudige maaltijd 

van $ 20 geeft al een duidelijke stijging 

van het aantal voorschriften voor het 

gepromote merk te zien en dit aantal 

neemt toe naarmate de kosten van de 

maaltijd of het aantal maaltijden om-

hooggaan.

Door de gegevens van een grote Medi-

care-database, waarin het voorschrijf-

gedrag van bijna 250.000 Amerikaanse 

artsen geregistreerd wordt, te combi-

neren met een registratiesysteem van 

betalingen en promotionele activitei-

ten van de farmaceutische industrie, 

kon het verband tussen promotionele 

activiteiten en het voorschrijfgedrag 

van artsen geanalyseerd worden. Ge-

keken werd naar de prescriptie van 

rosuvastatine, nebivolol, olmesartan 

en desvenlafaxine ten opzichte van 

gelijkwaardige producten. Het voor-

schrijfgedrag van artsen die aan de 

promotionele activiteit hadden deelge-

nomen werd vergeleken met artsen die 

niet hadden deelgenomen.  

In 95% van de gevallen werden de art-

sen voor deelname beloond met een 

maaltijd van gemiddeld $ 20. Van de 

ruim 150.000 artsen die meer dan 

twintig recepten voor de te onderzoe-

ken medicatie hadden uitgeschreven, 

werden aan 2% van de artsen betalingen 

gedaan voor promotionele activiteiten 

rond desvenlafaxine en aan 12% van de 

artsen voor promotionele activiteiten 

rond rosuvastatine. Voor nebivolol en 

olmesartan was dat respectievelijk 

bij 3% en 7% het geval. Rosuvastatine 

werd 18% vaker dan andere statines 

voorgeschreven door de gefêteerde 

artsen. Nebivolol, olmesartan en des-

venlafaxine werden respectievelijk 70%, 

52% en 118% vaker voorgeschreven door 

de gefêteerde artsen dan door hun niet-

gefêteerde collega’s. Alle verschillen 

waren statistisch significant en namen 

toe naarmate het aantal maaltijden 

toenam of de vergoedingen die de art-

sen ontvingen voor hun aanwezigheid, 

hoger werden.  

Op basis van dit onderzoek lijkt er een 

duidelijk verband te zijn tussen de ver-

goeding die artsen ontvangen, meestal 

in de vorm van een eenvoudige maal-

tijd, en hun voorschrijfgedrag. Of hier 

sprake is van een causale relatie kan 

op grond van dit onderzoek niet gecon-

cludeerd worden, al is de aanwezigheid 

van een dosis-responsrelatie hier wel 

een aanwijzing voor. Twee tientjes per 

arts is een schijntje met een behoorlijke 

return on investment, om het maar eens in 

marketingtermen uit te drukken. ▪
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Manieren om urine op 
te vangen

Diagnostiek van urineweginfecties 

is een dagelijkse handeling in de 

huisartsenpraktijk. Maar hoe kan 

urine het beste worden opgevangen? 

Vervuiling van de urine kan immers 

over diagnostiek en -behandeling 

tot gevolg hebben. Nieuw onderzoek 

maakt duidelijk dat de manier van 

urineopvang niet uitmaakt voor de 

diagnostische accuratesse. 

Deense onderzoekers voerden een 

systematische review uit waarin ze 7 

onderzoeken includeerden met in totaal 

1062 niet-zwangere vrouwen met symp-

tomen van een urineweginfectie (UWI). 

In de onderzoeken werden verschillende 

opvangtechnieken (wassen + midstraal-

urine, of direct in een opvangpotje plas-

sen) vergeleken met de steriele gouden 

standaard: katheterisatie of suprapu-

bische punctie. Als uitkomstmaat werd 

de diagnostische accuratesse van de 

opvangtechnieken voor aanwezigheid 

van een UWI vergeleken. 

Midstraalurine met vooraf wassen 

had een hoge negatief (1,00) en positief 

voorspellende waarde (0,79 tot 0,95) voor 

aan- of afwezigheid van een UWI in 

vergelijking met de steriele technieken. 

Eén onderzoek in de eerste lijn verge-

leek midstraalurine plus vooraf wassen 

met directe opvang zonder wassen. Ook 

hiervoor was de positief voorspellende 

waarde hoog (0,92), maar de negatief 

voorspellende waarde lager (0,71). 

Uit deze review blijkt dat er geen 

groot verschil is tussen diagnostische 

accuratesse met verschillende methoden 

voor urineopvang. De auteurs conclu-

deren dat met direct urine opvangen 

zonder wassen hooguit 5-10% van de pa-

tiënten wordt overgediagnosticeerd. Dit 

weegt naar hun mening niet op tegen de 

invasieve methoden van steriele opvang. 

Dit komt overeen met de NHG-Standaard 

Urineweginfecties, waarin vermeld 

wordt dat er bij volwassenen geen speci-

ale maatregelen getroffen hoeven te wor-

den bij het opvangen van urine. Alleen 

wanneer er een verschil bestaat tussen 

de uitslag van het urineonderzoek en het 

klinisch beeld, kan een nieuwe opvang 

van urine met vooraf schoonmaken en 

midstraalurine nuttig zijn. ▪
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