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De huisarts sterft uit
Binnen vijftien jaar wordt de huisarts een
marginaal verschijnsel. De afgelopen
honderd jaar heeft hij immers steeds
meer terrein verloren door gebrek aan
politieke macht en toenemende technologie. Dat schrijft Eddy Houwaart, hoogleraar medische geschiedenis, in het
Historisch Nieuwsblad van juli/augustus
2002. Al begon veel technologische ontwikkeling binnen de algemene geneeskunde – de huisartsgeneeskunde van
vóór de Tweede Wereldoorlog – snel
baarde die technologie nieuwe specialismen. Binnen vijftig jaar na de opkomst
van de specialismen bungelde de huisarts onderaan de medische hiërarchie. De
poortwachtersrol is volgens Houwaart

geen goede basis voor het voorbestaan.
De ontwikkeling van een visie op een
patiëntvriendelijke, decentrale technologie, technologische vernieuwing, samenwerking met ziekenhuizen en een stevige
stellingname tegen de toenemende commercialisering kunnen volgens hem de
ondergang van de huisarts wellicht nog
keren. Het zijn vier punten die in deze
congresspecial helaas niet aan de orde
komen. Misschien houden we ons wel
met de verkeerde dingen bezig. De holle
woorden over respect voor de huisarts in
Heinsbroeks ethisch reveil zullen, denk
ik, vast ook niet veel helpen onze functie
te behouden. (JZ)

Onnauwkeurige voorspelling van
cardiovasculaire mortaliteit
Risicotabellen voor het voorspellen van
hart- en vaatziekten zijn onnauwkeurig.
De tabellen overschatten het risico bij
toepassing in populaties met een lagere
kans op hart- en vaatziekten. Dat toonden
Thomsen et al.1 aan in een onderzoek in
Denemarken. Voor het voorspellen van
hart- en vaatziekten worden in heel
Europa getallen gebruikt die afkomstig
zijn van het Framingham-onderzoek. Ook
de Nederlandse risicotabellen in de NHGStandaard en de CBO-consensus zijn
daarop gebaseerd. Al eerder is aangetoond dat dergelijke tabellen de risico’s
overschatten in Zuid-Europese populaties, waar de kans op hart- en vaatziekten lager is dan in de Framinghampopulatie. Thomsen et al. waren de eersten die onderzochten of de regels
het vóórkomen van hart- en vaatziekten
in Noord-Europese populaties correct
voorspellen. Daartoe vergeleken zij de
voorspelde cardiovasculaire mortaliteit –
gebruikmakend van getallen uit Framingham – met de werkelijke mortaliteit in
Glostrup, Denemarken. De Framinghamrisicoscore bleek de werkelijke mortaliteit
te overschatten. Dat betekent in de prak45(12) november 2002

tijk (in Denemarken) dat toepassing van
de risicotabellen zou kunnen leiden tot
overbehandeling.
Men moet dus kritisch blijven bij het
behandelen van patiënten op basis van
niet-gevalideerde getallen uit onderzoek
elders. Gelukkig is de Nederlandse huisarts al terughoudend bij de primaire preventie van hart- en vaatziekten. (PL)
Thomsen TF et al. A cross-validation of risk-scores for
coronary heart disease mortality based on data from
the Glostrup Population studies and Framingham
Heart Study. Int J Epidemiol 2002;31:817-22.
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