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de keuze voor een revascularisatieproce-

dure, en de keuze voor een bepaald type

pacemaker werden geen verschillen

gevonden tussen mannen en vrouwen:

niet het geslacht, maar uitslagen van

diagnostische procedures en leeftijd ble-

ken voorspellers voor het gevolgde

beleid. De auteur geeft zelf steeds aan dat

het om een verwezen populatie gaat en

dat de gegevens dus niet gegeneraliseerd

kunnen worden naar de algemene popu-

latie. Misschien verwijzen wij huisartsen

vrouwen wel minder adequaat. Een argu-

ment dat daar volgens de auteur tegen

zou kunnen pleiten is dat zij geen ver-

schillen in ernst vond bij mannen en

vrouwen die verwezen werden voor nade-

re diagnostiek, maar die verwijzingen

kwamen wel van de cardioloog! Zou het

dan na allerlei onheilspellende berichten

over onderdiagnostiek en -behandeling

van vrouwen met hart- en vaatziekten in

diverse buitenlandse populaties toch

meevallen in Nederland?

Henriëtte van der Horst
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