
161H u i s a r t s  &  W e t e n s c h a p 45(4) apr i l  2002

Colofon Journaal

De berichten, commentaren en reacties in de

rubriek Journaal richten zich op de wetenschappe-

lijke en inhoudelijke kanten van de huisartsge-

neeskunde. Bijdragen van lezers zijn welkom

(redactie@nhg-nl.org). De bijdragen in deze afle-

vering zijn van Marco Blanker, Henriëtte van der

Horst, Peter Lucassen, Frans Meulenberg,

Berend Terluin, Henk van Weert, Ger van der

Werf en Joost Zaat.
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Artsen en patiënten eens over 
chronische vermoeidheid
Volgens veel artsen zit chronische ver-

moeidheid ‘tussen de oren’. CVS-patiën-

ten daarentegen, zijn ervan overtuigd dat

hun chronische en invaliderende aandoe-

ning een lichamelijke oorzaak heeft.

Vandaar dat zij liever over ‘myalgische

encefalomyelitis’ (ME) praten. ME-

patiënten hebben een grote behoefte aan

begrip en erkenning. Zo bezien lijkt het

een onmogelijke zaak om patiënten en

artsen op één lijn te krijgen. Een werk-

groep van artsen, patiënten en weten-

schappers heeft zich op verzoek van de

Britse regering gebogen over chronische

vermoeidheid. Het rapport is een mooi

voorbeeld van hoe artsen en patiënten

over onbegrepen lichamelijke klachten

toch met elkaar in gesprek kunnen

komen: door te geven en te nemen.

(www.doh.gov.uk/cmo/publications.htm)

Het begint al met de naamgeving; in het

rapport wordt consequent van ‘CVS/ME’

gesproken. Erkenning voor CVS/ME als

een genuine illness komt ruimschoots aan

bod. Het is niet dat de artsen nu ineens

accepteren dat CVS/ME een ziekte met

een lichamelijke oorzaak is, maar men is

het erover eens dat de klachten, het lij-

den en de belemmering van het functio-

RCT’s en 
sponsoring 
Sponsoring door industrie levert vaker

een positieve onderzoeksuitkomst op.

Yaphe et al. onderzochten of er een ver-

band is tussen de uitkomsten van een RCT

en sponsoring door de industrie. Ze zoch-

ten naar alle RCT’s over medicijnen of

voeding in twee jaargangen van de Annals

of Internal Medicine, BMJ, JAMA, Lancet en

New England Journal of Medicine. Men vond

314 publicaties. Elke publicatie werd door

twee reviewers beoordeeld op resultaat

(positief, negatief of onzeker) en bron van

ondersteuning (wel/niet industrie). De

farmaceutische industrie sponsorde 68%

van de RCT’s. Negatieve uitkomsten – dus

geen verschil in effectiviteit – werd gevon-

den bij 13% van de door de industrie

gesponsorde trials en bij 34% van de niet

door de industrie gesponsorde trials. Dit

verband was statistisch significant. Ook in

neren real zijn. Aan de Evidence from Patients

wordt een apart hoofdstuk besteed. De

verschillende opvattingen en theorieën

worden netjes naast elkaar gezet zonder

de tegenstellingen op de spits te drijven.

Veel artsen zien bepaalde illness beliefs –

met name de overtuiging dat inspanning

schadelijk kan zijn – als een cruciaal ele-

ment van het CVS. In het rapport wordt

gesteld dat zulke illness beliefs in som-

mige gevallen een rol zouden kunnen

spelen bij het chronisch worden of verer-

geren van de aandoening. Ook wat betreft

de behandeladviezen ontmoet men

elkaar in het midden. Behalve de twee

bewezen effectieve behandelingen, cog-

nitieve gedragstherapie en graded exercise,

wordt de bij patiënten populaire – maar

niet evidence-based – pacing als optie

geboden. Hierbij leert de patiënt zijn

activiteiten af te stemmen op zijn wisse-

lende energieniveau. Een arts kan

iemand met chronische moeheid alleen

maar helpen als ze het er samen over

eens zijn wat het probleem is. Evidence-

based medicine moet dan een stapje

terug doen ten gunste van de inbreng van

de patiënt. (BT)


