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Stoppen met roken 
heeft ook bij ouderen 
nut
Gezien de gezondheidsrisico’s van ro-
ken, hebben huisartsen een belangrij-
ke taak in het signaleren, voorlichten 
en bieden van hulp. Bij patiënten van 
middelbare leeftijd zijn de langeter-
mijneffecten goed onderzocht; maar 
hoe zit dit bij ouderen? Dien ik een vi-
tale 80-jarige vrouw écht te adviseren 
om te stoppen met roken?

Een onlangs verschenen artikel pro-
beert deze vraag te beantwoorden aan 
de hand van observaties uit een groot-
schalig Amerikaans cohortonderzoek 
(n = 160.113). Het betrof deelnemers van 
70-82 jaar, bovengemiddelde sociaal-
economische status, waarvan 6% rookte 
en 56% aangaf dit in het verleden te 
hebben gedaan. De totale sterfte in het 
cohort was 15,7% bij een gemiddelde fol-
low-up van 6,5 jaar. In de groep rokers 
was de sterftekans het hoogst, namelijk 
33,1%. Vergeleken met deze groep was de 
sterftekans het laagst bij de niet-rokers 
(hazard ratio 0,32) en deelnemers die 
voor hun 40e levensjaar waren gestopt 
(hazard ratio 0,41). De voordelen in 
sterftekans waren ook op hogere leef-
tijd nog steeds duidelijk zichtbaar, met 
hazard ratio’s van 0,51, 0,64 en 0,77 voor 
hen die stopten met roken op de leeftijd 
van respectievelijk 40-49, 50-59 en 60-
69 jaar. Deze relatie was te herleiden 
op ziekten als kanker, pulmonale en 
cardiovasculaire aandoeningen. Een 
interessante bevinding was dat er geen 
gunstige relatie was bij hen die recent 
met roken waren gestopt. De vermoe-
delijke verklaring ligt in de ongunstige 

gezondheidsomstandigheden die tot 
moeten stoppen (ernstig longlijden, et 
cetera) noodzaakten.

Stoppen met roken is in ieder geval 
zinvol bij ouderen met een gunstig 
geachte levensverwachting. Extrapo-
lerend zou dit dan ook moeten gelden 
voor de 80-jarige. Voor een harde uit-
spraak is meer (bevestigend) onderzoek 
nodig. Esto perpetua. ▪

Ralf Harskamp

Nash SH, et al. Cigarette smoking and morta-
lity in adults aged 70 years and older: results 
from the NIH-AARP cohort. Am J Prev Med 
2016. Http://dx.doi.org/10.1016/j.amep-
re.2016.09.036 [Epub ahead of print].

Oudere met diabetes 
vaak overbehandeld 

Ouderen met diabetes mellitus type 2 
(DM 2) werden in 2009-2010 in bijna de 
helft van de gevallen te intensief be-
handeld, waardoor hun bloedsuikers 
te laag werden. Inmiddels is duidelijk 
dat overbehandeling naast onnodige 
risico’s voor de patiënten, ook onno-
dige kosten voor de gezondheidszorg 
met zich meebrengt. Implementatie 
in de praktijk van de meer persoons-
gerichte tailormade aanpak, zoals 
beschreven in  de NHG-Standaard Dia-
betes mellitus type 2, is nodig.
Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt 
van de gegevens van het GUIDANCE 
onderzoek, een retrospectief, cross-
sectioneel onderzoek met ruim 7000 
deelnemers, bekend met DM 2. Doel 
van het onderzoek was na te gaan of 

er sprake is van overbehandeling van 
vooral bloedsuikerverlagende midde-
len. Het onderzoek werd uitgevoerd in 
2009-2010 en vond plaats in verschil-
lende Europese landen, waaronder 
Nederland. Het HbA1c van patiënten 
van 65 jaar en ouder was gemiddeld ver-
gelijkbaar met jongere deelnemers. Vijf-
enveertig procent van de patiënten van 
65 jaar en ouder hadden een HbA1c van 
minder dan 53 mmol/l en werden vaker 
met insuline en bloedsuikerverlagende 
middelen behandeld dan patiënten 
van dezelfde leeftijd. Gemeten naar 
de huidige maatstaven wordt bijna de 
helft van de oudere patiënten met DM 2 
overbehandeld, waardoor ze een grotere 
kans hebben op hypoglycemieën. Vooral 
voor patiënten met cardiovasculaire 
aandoeningen levert dit een extra risico 
op voor ernstige complicaties.

Dit onderzoek dateert van voor de 
revisie van de NHG-Standaard Diabetes 

mellitus type 2 in 2013. In  de nieuwe 
NHG-Standaard zijn de richtlijnen 
voor de glycemische controle aange-
scherpt. In de nieuwe standaard wordt 
de streefwaarde van het HbA1c niet 
meer absoluut gehanteerd, maar is deze 
afhankelijk van leeftijd, duur van de 
diabetes, de aanwezigheid van comorbi-
diteit en complicaties en de ernst daar-
van, alsook de wens van de patiënt met 
het oog op de haalbaarheid. Hopelijk 
leidt deze overstap van de one-size-fits-
all benadering naar een meer indivi-
duele tailormade aanpak inderdaad tot 
een reductie van het aantal overbehan-
delingen. ▪
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