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In België daalt het aantal CVA’s en TIA’s

sinds 1984 gestaag, zo melden Buntinx

en collega’s. In het Belgische netwerk van

huisartsen registreren ongeveer 120 huis-

artsen de aangeboden morbiditeit. De

morbiditeit van 1,4% van de Belgische

populatie wordt op deze manier vast-

gelegd. In 1984, 1989, 1998 en 1999 regi-

streerden de huisartsen het aantal CVA’s.

Er werden meer dan een half miljoen per-

soonsjaren geregistreerd waarin 1097

CVA’s optraden en 382 TIA’s (vanaf 1989

met een totale onderzoekspopulatie van

197.226 persoonsjaren).

De gestandaardiseerde incidentie van

CVA’s bij mannen daalde van 2,58 per

1000 in 1984 naar 1,62 per 1000 in 1999 en

bij vrouwen van 2,64 naar 1,96. Ook de

incidentie van TIA’s daalde: bij mannen

van 0,87 per 1000 in 1989 naar 0,68 in 1999

en bij vrouwen van 1,15 naar 1,02. In de

totale groep overlappen de betrouwbaar-

heidsintervallen elkaar, maar bij mensen

ouder dan 70 waren er wel significante

verschillen: bij mannen boven de 70 jaar

daalde de incidentie van CVA’s bijvoor-

beeld van 23,6 per 1000 naar 12,8. Het per-

centage eerste CVA’s schommelde tussen

de 64 en 70%. Het percentage eerste TIA’s

leek iets te stijgen (van 65 naar 75%).

Verandering van leefstijl, verbeterde

hypertensiebehandeling en gebruik van

statines zouden een deel van de verkla-

ring voor de daling kunnen zijn, ware het

niet dat er net een Cochrane-review gepu-

bliceerd is waarin duidelijk wordt dat het

effect van statines op het krijgen van CVA’s

onduidelijk blijft. Belangrijkste oorzaak

van de daling lijkt – ook volgens de

auteurs – het om allerlei redenen toege-

nomen gebruik van acetylsalicylzuur te

zijn. Voor de planning van stroke-units en

transmurale zorg voor CVA-patiënten lijkt

deze trend me van groot belang. (JZ)

Buntinx F, et al. The incidence of stroke and transient

ischaemic attacks is falling: a report from the Belgian

sentinel stations. Br J Gen Pract 2002;52:813-7.
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Multivitamines tegen verkoudheid
Vitamines zijn goed voor je gezondheid.

Althans, dat zou je kunnen concluderen

uit de enorme hoeveelheden die verkocht

worden. In reclames is sprake van een

verstoorde antioxidantenbalans die weer

hersteld wordt door de juiste hoeveel-

heid vitamine E. Ook de immuunrespons

en de potentie lijken er wel bij te varen.

Tot nu toe beschouwen we dat alles als

kretologie, maar er is nieuw onderzoek en

wordt nu alles anders?

In totaal 652 gezonde 60-plussers werden

aselect toegewezen aan groepen met de

volgende interventies: suppletie met een

multivitamine- en mineralenpreparaat,

suppletie met vitamine E, suppletie met

beide preparaten en ‘suppletie’ met

placebo. De ouderen waren even vaak en

even erg verkouden in de multivitamine-

mineralengroep en de geen-multivitami-

ne-mineralengroep. De incidentie ver-

schilde ook niet tussen de vitamine-E-

groep en de geen-vitamine-E-groep.

Maar, en dat is verrassend, de luchtweg-

infecties verliepen significant heftiger

(qua duur, aantal symptomen, koorts en

restrictie van activiteit) bij de vitamine-E-

slikkers. De boodschap wordt dus: zeker

geen vitamine-E-suppletie bij ouderen.

(PL)

Graat JM. Het effect van vitamine E en multivitami-

ne-mineralen op acute luchtweginfecties bij ouderen.

Infectieziektenbulletin 2002;13:348-53.
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