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Colofon Journaal

In 2002 was 1 op de 13.000 Nederlanders

100 jaar of ouder, 50 jaar geleden was dat

nog 1 op de kwart miljoen. Er zijn dus

veel meer honderdplussers dan in 1953,

maar ze zijn nog steeds een zeldzaam-

heid. De meeste honderdplussers zijn

vrouwen (85%). Een kwart van de hon-

derdplussers woont zelfstandig en 10%

woont in bij familie.

Honderdplussers spreken al eeuwen tot

de verbeelding, maar het heeft nog lang

na Methusalem geduurd voordat hun

aantal betrouwbaar kon worden vastge-

steld. Volgens het Odense Archive on Aging

worden alleen de cijfers van 12 West-

Europese landen en van Japan als

betrouwbaar beschouwd. Zo hebben de

Verenigde Staten pas in 1940 een bevol-

kingsregistratie ingevoerd, waardoor ze

pas in 2040 hun eerste echte honderd-

plusser kunnen verwelkomen.

De sterfte op hoge leeftijd neemt sterk af:

als je eenmaal goed gezond je tachtigste

verjaardag hebt gevierd, wordt de kans

steeds groter dat je ook de honderd haalt.

Natuurlijk storten onderzoekers zich op

de honderdplussers om te zien welke 

biologische eigenschappen en leefstijl,

uiteraard met een forse dosis geluk, tot

zo’n hoge leeftijd leiden. Tegen de tijd dat

de gemiddelde H&W-lezer 100 jaar is

geworden, weten we misschien hoe dat

zo kon gebeuren. (FS)

Garssen J. Relatief sterke toename honderdplussers.

Bevolkingstrends. Statistisch kwartaalblad over de

demografie van Nederland 2003;51:67-70.
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COX-2-remmers niet kosteneffectief
COX-2-remmers zouden minder bijwerkin-

gen hebben en daardoor bij chronisch

gebruik kosteneffectiever zijn dan gewone

NSAID’s. Amerikaanse onderzoekers deden

een kosteneffectiviteitsanalyse. Ze vergele-

ken de kosten van het gebruik van een nor-

male dosering COX-2-remmer met de maxi-

male dosering naproxen (tweemaal daags

500 mg) bij chronische-artritispatiënten.

De gegevens over bijwerkingen (waar-

schijnlijkheid van maagbloedingen met als

gevolg scopieën, perforaties en dergelijke)

haalden ze uit een systematische review

van alle literatuur tussen 1985 en december

2002. De onderzoekers gebruikten quality

adjusted life years (QALY) als uitkomstmaat,

omdat die voor dokters weinig invoelbare

maat nu eenmaal geschikt is om mee te

rekenen in een beslisboom. Een COX-2-

remmer blijkt in de VS per QALY $ 275.809

extra te kosten. Volgens de onderzoekers is

dat bedrag twee keer zo hoog als bij nierdia-

lyse of ziekenhuiszorg bij zeer zieke men-

sen. Alleen als de COX-2-remmers 90%

goedkoper zouden worden, zouden ze voor-

deliger zijn dan NSAID’s. Alleen bij patiën-

ten met een bloedend ulcus in de voorge-

schiedenis is een COX-2-remmer kosten-

effectief. Per QALY kost dat dan $ 55.803. 

COX-2-remmers zijn dus geen eerstelijns-

preparaten (bij deze groep chronische

patiënten). Ook uw mevrouw Desmet is er

meestal niet meer mee gebaat dan met een

tabletje naproxen. We kunnen gewoon

wachten totdat rofecoxib en celecoxib veel

en veel goedkoper worden en dat zal wel

even duren. Het wachten is natuurlijk op

het tegenoffensief van de producenten.

Suggestie voor als u toch nog een artsenbe-

zoeker ontvangt: ‘Als u uw pil 90% goedko-

per maakt, ga ik die wel voorschrijven…’

(JZ)

Spiegel BMR, et al. The cost-effectiveness of cyclooxygena-

se-2 selective inhibitors in the management of chronic ar-

tritis. Ann Intern Med 2003;138:795-806.
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