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Journaal

Ontspanning vermindert het risico op

dementie. Dat is de opmerkelijke uit-

komst van de Bronx Aging Study, een pro-

spectief cohortonderzoek van ouderen

tussen de 75 en 85 jaar. De onderzoekers

onderzochten de relatie tussen ontspan-

nende activiteiten en het risico op de-

mentie bij 469 ouderen. Door middel van

interviews werd de deelnemers gevraagd

hoe vaak ze activiteiten hadden waarmee

ze zich konden ontspannen. Niemand

was dement bij aanvang van het onder-

zoek, maar tijdens het onderzoek ontwik-

kelden 124 ouderen dementie. De media-

ne follow-up was 5,1 jaar. Ouderen die

lazen, spelletjes deden of een muziekin-

strument bespeelden hadden een ver-

minderd risico op dementie. Ook stijl-

dansen bleek het risico op dementie te

verminderen. De frequentie waarmee

ouderen ontspannende activiteiten de-

den bepaalde de mate van risicover-

mindering op dementie. Deze associatie

bleef bestaan ook wanneer patiënten met

een mogelijke preklinische dementie bij

het begin van het onderzoek werden uit-

gesloten. Ouderen die frequent activitei-

ten hadden waarmee ze zich konden ont-

spannen, hadden maar liefst 63% minder

kans op dementie dan niet-actieve leef-

tijdsgenoten. Hoe minder ontspannende

activiteiten hoe kleiner de risicoreductie

was. De uitkomsten waren onafhankelijk

van het opleidingsniveau, het IQ en cog-

nitieve testscores bij het begin van het

onderzoek. Over de causale relatie tussen

ontspannende activiteiten en dementie

kan dit onderzoek geen uitspraken doen.

Wel wordt het belang van ontspannend

bezig zijn voor ouderen wederom onder-

streept, al was het alleen al om de kwali-

teit van leven te verhogen. (ToH) 

Verghese J, et al. Leisure activities and the risk of

dementia in the elderly. N Engl J Med 348;25:2508-
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Pianospelen en scrabbelen 
verminderen risico op dementie

Patiënten kunnen zelf bijdragen aan
goede verslaglegging
De accuratesse van de verslaglegging in

het elektronisch medisch dossier (EMD)

kan toenemen door patiënten inzage te

geven en eventuele fouten en omissies te

melden. We weten allemaal dat de medi-

sche dossiers van onze patiënten niet

compleet zijn en mogelijk zelfs fouten

bevatten. Wie kunnen we nu beter vragen

om dit te controleren dan de hoofdper-

soon van het dossier: de patiënt zelf. In

een Engelse huisartsenpraktijk is een

klein kwalitatief onderzoek verricht om de

mening van patiënten over hun medisch

dossier te belichten, met name wat

betreft de accuratesse en hun mate van

instemming met de aantekeningen van

de huisarts. Patiënten vertrouwden hun

huisarts als beheerder van hun dossier.

Patiënten waren te optimistisch over wat

allemaal mogelijk zou zijn met de com-

puter. Ze vonden inzage van hun gege-

vens positief. Inzage leidde tot opsporing

van belangrijke omissies in het EMD. We

moeten er misschien maar rekening mee

houden dat het recht op inzage nog wel

eens een plicht tot inzage wordt. (RD)

Ward L, Innes M. Electronic medical summaries in

general practice – considering the patient’s contribu-

tion. Br J Gen Pract 2003;53:293-7.

Literatuur en
ziekte
Opnieuw publiceren we in H&W een aan-

tal essays over literatuur en ziekte.

Literatuur kan ons immers iets leren over

hoe mensen omgaan met ziekte en lijden.

Onze vorige serie viel bij veel lezers in

goede aarde, vandaar dat we het dit jaar

weer doen. In dit nummer een artikel over

De glazen stolp van Sylvia Plath, volgende

keer Familieziek van Adriaan van Dis, en in

oktober Lucy van de Peanuts als psychia-

ter. Wie al dan niet in de vakantie nog op

zoek is naar een ‘mooi boek’ kan inspira-

tie opdoen in de database van de New

York School of Medicine (http://endeavor.

med.nyu.edu/lit-med/medhum.html). (JZ) 
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