
absorberen en veranderingen door te voeren richting eigentijdse

sociale verhoudingen. Wordt het niet eens de hoogste tijd dat

de medische professie zelf een goede dokter opzoekt en behan-

deling zoekt voor haar selectieve slechtziendheid? Want wie

heeft uiteindelijk de meeste last van die krapte en verspilling

onder dokters…? Juist ja, vooral de patiënt en dat kan toch niet

de bedoeling zijn. 
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Vitamine-D-tekort

In de rubriek Journaal in Huisarts en

Wetenschap wordt gesteld dat een vitami-

ne-D-tekort wel niet zo vaak zal voorko-

men.l Aanbeveling voor extra vitamine D

bij zwangeren en zogenden wordt door

huisartsen, verloskundigen en gynaecolo-

gen in twijfel getrokken.2 Nederland is

echter toenemend een multiculturele

samenleving en juist migranten hebben

vaak meerdere risicofactoren voor een

vitamine-D-deficiëntie: een donkere

huid, de neiging om zonlicht te vermij-

den, bedekkende kleding en een zuivelar-

me voeding.3 Een klein nog ongepubli-

ceerd onderzoek naar de vitamine-D-sta-

tus van een groep van vijftig gesluierde

vrouwen aan het eind van de winter door

Jos Wielders, klinisch chemicus van het

ziekenhuis Eemland te Amersfoort en

ondergetekende leverde 80% ernstig defi-

ciënte vrouwen op, gedefinieerd als heb-

bende een 25 (OH) vitamine-D-status

<13 nmol/l. Deze bevindingen komen

overeen met Deens onderzoek.4 Van de 50

Nederlandse vrouwen bleek slechts één

vrouw extreem deficiënt. Een casus van

een Nederlandse vrouw werd onlangs in

dit tijdschrift besproken.5

Welke invloed heeft een hypovitaminose

D op de kwaliteit van leven?

Recent werden enkele migranten met een

hypovitaminose D beschreven; moeheid,

spierpijn en spierzwakte in de proximale

spieren waren de meest voorkomende

klachten.6 De relatie van een hypovitami-

nose D met osteoporose mag bekend ver-

ondersteld worden, de mogelijke relatie

met diabetes, sommige vormen van kan-

ker, tuberculose en schizofrenie staat

volop in de belangstelling.7 Receptoren

voor het vitamine-D- (hormoon)metabo-

lisme worden wereldwijd onderzocht. Het

NHG preekt in zijn adviezen het nadeel

van de twijfel. Mijns inziens echter ver-

dienen, naast adviezen wat betreft zon-

licht, de praktische aanbevelingen

gedaan door de Gezondheidsraad wat

betreft een adequate vitamine-D-voorzie-

ning het voordeel van de twijfel.8

Levertraan werd door onze ouders geluk-

kig nooit als medicaliserend beschouwd.

Waarom zou de huidige huisarts verzui-

men om kwetsbare groepen in de samen-

leving adequaat te informeren?

I. Grootjans-Geerts
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Antwoord
Grootjans vraagt terecht aandacht voor

hypovitaminose D bij vooral allochtonen

en het is natuurlijk de taak van de huis-

arts kwetsbare groepen te informeren. In

het journaalstukje ging het echter over

vitamines die in grote hoeveelheden bij

drogist of apotheek worden aangeschaft.

Naar alle waarschijnlijkheid zullen dat

voornamelijk autochtone Nederlanders

zijn. De kwetsbare groep geeft daar geen

euro’s aan uit. Zoals met veel voorzienin-

gen en geneesmiddelen komt de

(zelf)zorg bij de verkeerde groepen.

Joost Zaat

Etniciteit als contextuele
factor

In zijn lezenswaardige artikel Context en

medisch handelen1 stelt van Weel een aantal

prioriteiten in wetenschappelijk onder-

zoek naar contextuele factoren.

Als huisarts in een multiculturele wijk in

Amsterdam mis ik onder het kopje ‘gezin,

ziekte en ziektegedrag’ zeer de etniciteit van

onze patiënten. De afkomst van onze

patiënten heeft in onze setting een grote

invloed op ons medisch handelen:

1. Medisch-technisch in de zin dat

bepaalde ziekten een hogere prevalen-

Ingezonden
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tie hebben bij bepaalde raciale groe-

pen (hypertensie bij negroïde patiën-

ten; diabetes mellitus bij patiënten

afkomstig uit het Indiase subcontinent

en dergelijke), maar ook omdat de

reactie op therapie verschilt (antihy-

pertensiva bij negroïde patiënten).

2. Ook de benadering en het (therapeu-

tisch) gesprek verschillen per etnische

groep. Kennis van afkomst, gewoon-

ten, leefverbanden en kennis van het

medisch systeem in het thuisland

bepalen de context van ons medisch

handelen.

Gezien de veranderende samenstelling

van onze bevolking zou ik willen oproe-

pen om ook dit aspect in een prioritei-

tenlijstje op te nemen. Onze kennis op dit

gebied is onvoldoende.

Frans Smits

1 Van Weel C. Context en medisch handelen.

Huisarts Wet 2001;44:494-7.

Voorschrijfgedrag
Met toenemende verbazing ‘onderging’ ik

het journaalstukje van Peter Lucassen in

H&W 2001 (10).

Na een aanvankelijk goed onderbouwd

exposé over het evidence-based voor-

schrijven van statines, waarbij de schrij-

ver concludeert dat er na de publicatie

van de grote trials (4 S, WOSCOPS en

CARE B) geen invloed te bemerken was

op het voorschrijfgedrag in vergelijking

met de periode voor de trials, gaat de

schrijver wel heel kort door de bocht door

te stellen dat de verklaring hiervoor ligt

bij de agressieve marketing van de far-

maceutische industrie en de gevoeligheid

daarvoor van de individuele dokters.

Mijn vraag luidt dan ook: op grond waar-

van komt de schrijver tot deze conclusie,

met andere woorden: is dit een evidence-

based gestaafde uitspraak? Of zijn er wel-

licht andere, zeker niet minder voor de

hand liggende oorzaken aan te geven? Te

denken valt hierbij onder andere aan de

toenemende mondigheid van patiënten

of aan de gerandomiseerde, placebo-

gecontroleerde trials bij specialisten,

anders dan door schrijver genoemde.

Maar ik neem welhaast aan dat de schrij-

ver geen steekhoudende argumenten kan

aandragen voor zijn ‘losse flodder’, laat

staan dat een en ander evidence-based

is. Het heeft er overigens alle schijn van

dat de agressieve benadering richting far-

maceutische industrie door opmerkingen

en artikelen in Huisarts en Wetenschap meer

en meer tot cultuur verheven is en dat

baart zeker ook zorgen.

Jan Dams, huisarts

Antwoord
Als het merendeel van de huisartsen echt

evidence-based zou werken, dan zou na

de landmark trials een forse stijging gecon-

stateerd zijn van het aantal voorschriften

voor statines. Omdat dit niet het geval

was, zochten de auteurs van het oor-

spronkelijke artikel naar verklaringen en

kwamen uit bij agressieve marketing door

de farmaceutische industrie. Voor die

hypothese voel ik wel wat. Waarom? De

farmaceutische industrie heeft ons onge-

twijfeld veel goeds gebracht, onder ande-

re statines, maar verdient het kritisch

gevolgd te worden, omdat zij erbij gebaat

is een zo groot mogelijk volume aan

medicamenten te verkopen. Dat is een

normale doelstelling voor een onderne-

ming. Bij het verkopen van medicamen-

ten spelen echter een aantal speciale

omstandigheden mee: de klant (in dit

geval de patiënt) kan vaak niet echt oor-

delen over het nut van het artikel en er is

veel gemeenschapsgeld mee gemoeid. Er

zijn ook duidelijke aanwijzingen dat het

nuttig is de industrie kritisch te volgen.

Zo beschrijft Vandenbroucke in zijn

Gezondheidsraadlezing in 1999 dat door

de industrie gesponsorde onderzoeken

naar het risico van veneuze trombose bij

derdegeneratie-anticonceptiepillen een

relatief risico hebben van ongeveer 1 (dus

geen verhoogd risico); de niet-gespon-

sorde onderzoeken laten daarentegen

een twee- tot drievoudige stijging van dat

risico zien. Ten tweede is recent door het

Centraal Planbureau vastgesteld dat art-

sen zich bij het voorschrijven van medi-

cijnen laten leiden door reclamecampag-

nes van de farmaceutische industrie en

dat patiënten daardoor niet altijd het

meest aangewezen middel krijgen.

Kritisch volgen – en dat is niet hetzelfde

als een agressieve benadering – van de

farmaceutische industrie is inderdaad

een taak van een wetenschappelijk blad

voor huisartsen. Het is onderdeel van de

cultuur van dat blad. Wij verwelkomen

echter bijdragen van collega’s die menen

dat wij over de schreef gaan, want een

goede discussie blijft zinvol.

Peter Lucassen

Advertenties 

Volgens Joost Zaat zou het lidmaatschap

van het NHG met circa € 100 omhoog

moeten bij een H&W zonder adverten-

ties, en hij betwijfelt of daar een draag-

vlak voor is (H&W 2001;44(13):627). Het

is een bekend verhaal en soortgelijke

argumenten worden ook gehanteerd als

het om het sponsoren van wetenschap-

pelijke congressen en nascholingsbijeen-

komsten gaat. Maar het is toch wel heel

naïef om te denken dat die sponsors per

saldo geen baat zullen hebben bij dit

soort investeringen. Ik blijf het bescha-

mend vinden dat een beroepsgroep die

zo ver bovenmodaal verdient, zich zo

ongegeneerd laat fêteren door de far-

maceutische industrie.

Erik Hofmans

Antwoord
Advertenties zullen vast wel effect heb-

ben, maar het effect lijkt me ongetwijfeld

minder dan persoonlijke snoepreisjes.

Wie klaagt er trouwens eens over de

advertenties in de NRC of Volkskrant? Het

nieuws in die kranten wordt er toch ook

niet minder nieuws om?

Joost Zaat


