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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 en Joost Zaat.
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De beperkte winst van losartan 
‘Dokter, nu is er iets nieuws voor mijn

bloeddruk, dat helpt beter en het heeft

geen bijwerkingen.’ Veel huisartsen zullen

dit de afgelopen maanden gehoord heb-

ben. Cozaar® zou bij hypertensiepatiën-

ten minder sterfte geven dan een bèta-

blokker. In het Losartan Intervention for

Endpoint reduction in Hypertension

(LIFE) onderzoek werden 9113 deelne-

mers tussen de 55 en 80 jaar ingesloten

met hypertensie (160-200/95-115) én met

elektrocardiografisch bewezen linkerven-

trikelhypertrofie. Patiënten werden ten

minste vier jaar gevolgd. In de losartan-

groep bleken na afloop van het onderzoek

23,8 per 1000 patiënten een cardiovascu-

laire gebeurtenis (dood, infarct of CVA) te

hebben gehad; in de atenololgroep waren

dat er 27,9 per 1000. Het relatieve risico

(13%) werd in het artikel en in de kranten-

koppen breed uitgemeten. Het absolute

risicoverschil is echter slechts 0,41%; de

NNT (per jaar) is daarmee 244: de huisarts

moet 244 patiënten losartan geven in

plaats van atenolol om er één te redden. 

Een aantal bijwerkingen kwam in de losar-

tangroep significant minder vaak voor 

dan bij atenolol, maar de werkelijke ver-

schillen zijn klein: bradycardie (1 versus

De afgelopen jaren is de incidentie van

kinkhoest flink gestegen. Aan patiënten

vertellen we dat de bacterie veranderd is

en dat het vaccin daardoor niet zo goed

helpt. Die veronderstelling blijkt te klop-

pen. De bacteriestammen van patiënten

met kinkhoest tussen 1949 en 2000 wer-

den vergeleken met de stammen die

gebruikt worden voor het whole cell-vaccin.

De genetische fingerprints van bacteriën

uit het prevaccinatietijdperk en de bacte-

riestammen van nu blijken flink te ver-

schillen. De stammen die we nu aantref-

fen, maken ook meer pertussistoxine aan

dan hun voorgangers. Dat heeft niet

alleen consequenties voor de ontwikke-

ling van nieuwe vaccins, maar ook voor

de huidige niet-gevaccineerde patiënten.

De nu gebruikte acellulaire vaccins stem-

men overigens ook nog niet geheel over-

een met de huidige stammen. (JZ)

Van Loo I. Vaccin-driven evolution of Bordetella

pertussis. Change in population structure and

strain fitness [Proefschrift]. Utrecht: Universiteit

Utrecht, 2002.

9%), koude handen of voeten (4 versus

6%), seksuele problemen (4 versus 5%).

Hypotensie kwam bij de losartangroep

bijvoorbeeld weer vaker voor (3 versus

2%). Dat er ‘helemaal geen bijwerkingen

zijn’ is dus onzin. 

In de conclusie van het artikel in de Lancet

staat letterlijk: ‘losartan prevents more

cardiovascular morbidity and death than

atenolol… and is better tolerated’. Over

de selecte populatie – hypertensie met

LVH – wordt met geen woord meer gespro-

ken. Een fraai voorbeeld van nogal selec-

tief kijken: weinig echte winst en weinig

echte vermindering van bijwerkingen. De

kosten van losartan zijn aanzienlijk hoger

dan die van atenolol. Er is – lijkt me zo –

geen enkele reden om massaal over te

stappen op dit wondermiddel. Het NHG

heeft inmiddels vooruitlopend op de her-

ziening van de NHG-Standaard een uit-

gebreid standpunt op het net gezet

(www.artsennet.nl/nhg). (JZ)

Dahlöf B et al. Cardiovascular morbidity and

mortality in the Losartan Intervention For

Endpoint reduction in hypertension study

(LIFE): a randomised trial against atenolol.

Lancet 2002;359:995-1003.
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