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Met vier simpele klinische gegevens kan

de huisarts een onderscheid maken tus-

sen patiënten met atriumfibrilleren die

bij behandeling met acetylsalicylzuur

geen hoger risico op een TIA of CVA heb-

ben dan bij hun leeftijd past. Die hoeven

dan dus geen antistolling te gebruiken.

Dit concluderen onderzoekers van zes

grote trials naar aanleiding van een

secundaire analyse van hun samenge-

voegde gegevens. In hun trials kregen

2501 patiënten acetylsalicylzuur (4689

persoonsjaren). Het doel was om een

aantal kenmerken van patiënten te vin-

den die samen een laag risico op TIA of

CVA zouden voorspellen. Men koos daar-

voor het leeftijds- en geslachtsspecifieke

risico uit het Framingham-onderzoek.

Patiënten met atriumfibrilleren zonder

CVA, angina pectoris, hartinfact of TIA 

in de voorgeschiedenis, met een goed

behandelde hypertensie of systolische

bloeddruk ≤140 mmHg en zonder diabe-

tes hebben geen hoger risico op een CVA

of TIA dan hun leeftijdsgenoten. De

onderzoekers testten de beslisregel uit in

andere onderzoeken en met een ander

referentiemodel (Copenhagen City Heart

Study en de Rotterdam Study). De simpe-

le beslisregel bleef keurig overeind en

blijkt dus valide. Toepassing van de regel

betekent volgens de onderzoekers dat

24% van de patiënten met atriumfibrille-

ren geen antistolling, maar alleen acetyl-

salicylzuur nodig heeft.

Eind van het jaar verschijnt de NHG-

Standaard Atriumfibrilleren in een apart

nummer over hart- en vaatziekten. Tot en

na die tijd lijkt me dit een prima houvast

voor de beslissing wel of geen antistol-

ling voor te schrijven. (JZ) 

Walraven C, et al. A clinical prediction rule to identify

patients with atrial fibrillation and a low risk for 

stroke while taking aspirin. Arch Intern Med

2003;163:936-43.

Acetylsalicylzuur bij atriumfibrilleren
kan ook

De berichten, commentaren en reacties in

de rubriek Journaal richten zich op 

de wetenschappelijke en inhoudelijke

kanten van de huisartsgeneeskunde.

Bijdragen van lezers zijn welkom

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

deze aflevering zijn van Roger

Damoiseaux, Henriëtte van der Horst,

Peter Lucassen, Paul Rodenburg en Joost

Zaat.

Stop de 
cervixscreening
Gezien het huisartsentekort zouden we

eens moeten kijken of er niet iets uit ons

takenpakket kan. Een goede kandidaat

voor afschaffing is de cervixuitstrijk. Daar

zijn goede gronden voor. Uit een analyse

van ruim 348.000 vrouwen die tussen

1976 en 1996 1 of meer uitstrijkjes onder-

gingen, bleek het volgende: om 1 sterfge-

val door baarmoederhalskanker te voor-

komen moeten 1000 vrouwen gedurende

38 jaar gescreend worden.1 Of, anders

gezegd, een assistente die 200 uitstrijkjes

per jaar doet – de normale hoeveelheid

voor 2 praktijken – zou 1 dode per 38 jaar

voorkomen. Daarbij zou die assistente de

zorg hebben voor 152 vrouwen met

abnormale uitstrijkjes, 79 vrouwen die

verwezen zouden worden voor nader

onderzoek, 53 vrouwen met abnormale

biopsie-uitslagen – die dan ook behan-

deld moeten worden – en 17 met onver-

anderde afwijkingen gedurende 2 jaar.

Daarbij zou in die 38 jaar ten minste 

1 vrouw overlijden aan baarmoederhals-

kanker ondanks screening. Misschien een

tip voor onze wetenschappelijke vereni-

ging? (PL)

Raffle AE, et al. Outcomes of screening to prevent

cancer: analysis of cumulative incidence of cervical

abnormality and modelling of cases and deaths pre-

vented. BMJ 2003;326:901-5.

Massage
Je praktijk op evidence-based wijze voeren

valt niet mee. Neem nou bijvoorbeeld

massage bij lage-rugklachten. Je hebt vol-

gens de laatste richtlijnen afspraken

gemaakt met de fysiotherapeuten in de

regio: patiënten worden zo weinig moge-

lijk verwezen en als ze daar toch terechtko-

men, moeten ze vooral oefenen. Dat

ouderwetse kneden is zinloos, want er is

geen bewijs dat het werkt. Het kost soms

wel wat moeite om patiënten die deson-

danks menen er baat bij te hebben, van

het tegendeel te overtuigen. En dan ver-

schijnt er in het BMJ een redactioneel

waarin staat dat bewijs voor de effectivi-

teit van massage weliswaar niet over-

weldigend is, maar wel bemoedigend!

Zweedse massage – bestaande uit alleen

al door de namen aansprekende hande-

lingen als effleurage, petrissage, frictie,

tapoteren, vibreren en het meer ordinaire

kneden – lijkt in een Cochrane-review 

van 5 RCT’s effectiever dan placebo, ont-

spanningsoefeningen en acupunctuur. Er

wordt natuurlijk verklaard dat nader

onderzoek geïndiceerd is en dat trials van

hoge kwaliteit dringend nodig zijn, maar

dat ritueel hoort bij de conclusie van bijna

iedere Cochrane-review. Gaan we nu weer

verwijzen voor massage? Het probleem is

natuurlijk dat ontbreken van bewijs van

effectiviteit niet hetzelfde is als bewijs 

van ineffectiviteit. Het probleem voor de

medicus practicus is vervolgens hoe te

handelen als een patiënt vraagt om zo’n

behandeling waar hij goede ervaringen

mee heeft, maar waarvan de effectiviteit

niet bewezen is. Mij dunkt niet al te streng

zijn in dit soort gevallen. (PL)

Ernst E. Massage treatment for back pain. BMJ

2003;326:562-3.
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