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Memento mori 

Amerikaanse onderzoekers hebben een

lipoproteïnefenotype en -genotype ont-

dekt dat met uitzonderlijk hoge leeftijd

geassocieerd is.1 Het fenotype waarbij de

HDL- en LDL-partikels groter waren,

kwam meer voor bij de zeer ouden en hun

nakomelingen. Dit fenotype was geasso-

cieerd met minder hypertensie en hart-

en vaatziekten. Langzaam wordt zo het

geheim van het eeuwige leven ontrafeld. 

Ondertussen worden wij in Nederland

dagelijks met dood en verderf geconfron-

teerd door allerlei belangengroepen. Het

KWF heeft een herfstmaand zelfs als de

maand van de borstkanker uitgeroepen.

Alle vrouwen worden met de neus op hun

vergankelijkheid gedrukt, maar 90% zal

nooit met borstkanker te maken krijgen.

Angst is nodig om gelden te werven. De

historicus Huizinga noemde dit in zijn

Herfsttij der Middeleeuwen2 levensbangheid:

het verloochenen van de schoonheid en

het geluk, omdat er rampen en smart mee

verbonden zijn. Artsen zijn ook niet vrij

van dit middeleeuwse doemdenken. Door

te wijzen op schadelijke effecten van

roken en drinken maken wij onze mede-

mens er dagelijks op attent dat we sterfe-

lijk zijn. Recent verschenen twee com-

mentaren waarin dit nog eens ter discus-

sie wordt gesteld. Giard wijst op de geva-

ren van het onbeperkte screenen op aller-

lei levensbedreigende aandoeningen.3

Door het screenen op allerlei aandoenin-

gen worden we ons weer bewust van de

kwalen die we hebben en die vroeg of laat

tot de dood zullen leiden. Getz et al. stel-

len het ongevraagd aanbieden van pre-

ventieve activiteiten ter discussie.4 Willen

de patiënten wel op hun rookgewoonten

worden aangesproken als ze met knie-

klachten komen? Die ongevraagde pre-

sentatie van allerlei sombere scenario’s

van het leven mag best ter discussie

gesteld worden, zelfs in dit H&W-nummer

over hart- en vaatziekten.

Net als de middeleeuwers moeten wij

misschien ook een stap vooruitzetten

naar de Renaissance. Laten we het

‘memento mori’ vervangen door het

‘carpe diem’. (RD)
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De NHG-Standaard Acuut coronair syn-

droom in dit nummer gaat niet verder

dan de opname. Hartrevalidatie is een

logisch vervolg op een infarct. Oefenen

na een hartinfarct verlaagt de kans op

overlijden. Canadese onderzoekers publi-

ceerden onlangs een technology assessment

report over de effecten van oefenen en

oefenen plus integrale zorg na een hart-

infarct in vergelijking met standaardzorg.

In een Cochrane-review uit 1998 waren 36

trials opgenomen. Ze vonden 10 nieuwe

RCT’s met ten minste een follow-up van 

6 maanden. Oefenen verlaagde de kans

op overlijden (RR 0,76; 95%-BI 0,59-0,99) 

en cardiovasculaire sterfte (RR 0,73; 

95%-BI 0,56-0,96). Bij het ‘oefenen plus’

oefenden patiënten niet alleen, maar kre-

gen ze ook andere vormen van begelei-

ding (medicatiebegeleiding, risicoma-

nagement, voorlichting, maatschappelijk

werk). Volgens de onderzoekers lijkt zo’n

programma beter uit te pakken dan stan-

daardzorg, maar de resultaten zijn niet

significant. Het relatieve risico voor de

totale sterfte was 0,87 (95%-BI 0,74-1,02)

en voor cardiovasculaire sterfte 0,80

(95%-BI 0,65-0,99). (JZ)
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Oefenen na een infarct helpt
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