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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 Peter Lucassen, Frans

Meulenberg, Frans Meijman, Henk van Weert,

Ger van der Werf en Joost Zaat.
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Metformine en bewegen
Metformine lijkt voor alles goed, maar

mocht binnenkort te lezen zijn dat metfor-

mine slikken effectief is om diabetes te

voorkomen, bedenk dan dat afvallen en

meer bewegen tweemaal zo effectief is. Op

27 verschillende plaatsen werden 3234

mensen met een verhoogd risico op diabe-

tes gerekruteerd. Ze werden willekeurig

verdeeld in drie groepen: één groep kreeg

een placebo, één groep kreeg tweemaal

daags 850 mg metformine en één groep

kreeg intensieve begeleiding door een dië-

tiste en een aanbod van wekelijks tweeën-

half uur beweging. De drie groepen werden

bijna drie jaar vervolgd. In de groep met

een dieet en meer bewegen trad in die drie

jaar een reductie van de incidentie van dia-

betes op van 58%; in de metforminegroep

was dat 31%. Om in de loop van drie jaar

Is moeder voor velen dé bron van infor-

matie alvorens wel of juist niet naar de

dokter te stappen, als we de e-profeten

moeten geloven dan is alles anders sinds

de komst van internet. Een beetje patiënt

of nog-niet-patiënt informeert zich via

medische websites of andere bronnen 

op internet. Vanzelfsprekend bevestigt

onderzoek onder gebruikers van internet

dit beeld, maar ook publiekspeilingen

attenderen ons op het groeiende belang

van internet als bron van medische

publieksinformatie. Hoe staat het met

het gebruik ervan binnen een patiënten-

populatie, in dit geval in de VS? Joseph

Diaz et al. deden in de winter van 1999-

2000 een vragenlijstonderzoek onder

1000 van de 6000 blanke en redelijk hoog

opgeleide patiënten (respons 56%) in

hun primary care internal medicine private prac-

tice in Rhode Island. Het onderzoek heeft

zijn beperkingen: men vroeg naar indruk-

ken en gerapporteerd gedrag. Ruim de

helft van de respondenten rapporteerde

gebruik van internet voor gezondheidsin-

formatie en 35% van de gebruikers zei dit

minstens maandelijks te doen. Van de

gebruikers ging de belangstelling vooral

uit naar voeding of dieet (68%), bijwerkin-

gen van geneesmiddelen en andere com-

plicaties (58%), alternatieve geneeswijzen

(41%), tweede meningen (41%) en de

bekende reeks veelvoorkomende ziekten.

Gemelde aankoop van alternatieve, maar

ook reguliere medicamenten was mini-

maal. De meerderheid van de internetge-

bruikers toonde vertrouwen in de medi-

sche informatie en even opmerkelijk zei

59% van de gebruikers de verkregen infor-

matie niet te bespreken met hun dokter.

Zo’n 11% van de gebruikers meldde

(ooit?) informatie van internet als alter-

natief voor een consult met een arts te

hebben gebruikt. Overigens stond zowel

bij internetgebruikers als niet-gebruikers

de arts of verpleegkundige veruit boven-

aan als voorkeursbron voor medische

informatie en genoot familie (onder wie

moeder!) zelfs onder gebruikers van

internet meer vertrouwen dan menig

publieksmedium. Volgens publiekspeilin-

gen is dat ook in Nederland zo. (FJM)

Diaz JA, Griffith RA, Ng JJ, et al. Patients’ use of

the Internet for medical information. J Gen Intern

Med 2002;17:180-5.

één geval van diabetes te voorkomen moe-

ten zeven mensen met verhoogd risico

afvallen en meer bewegen en moeten veer-

tien mensen metformine slikken. (GW)

Diabetes Prevention Program Research Group.

Reduction in the incidence of type 2 diabetes with

lifestyle intervention or metformin. N Engl J Med

2002;346:393-403. 
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