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Van hart- en vaatziekten kun je depressief

worden, dat is naar. Nog vervelender is het

dat je depressief kunt worden van de

medicijnen die je voor die hartkwaal slikt.

Ton Dhondt, gerontopsychiater, heeft zich

zo’n 10 jaar lang beziggehouden met de

vraag of er zoiets bestaat als een door

geneesmiddelen geïnduceerde depressie

bij ouderen. Op basis van de literatuur

heeft hij een ranglijst opgesteld van 67

middelen die een depressie zouden kun-

nen uitlokken. Zeventien daarvan zijn psy-

chofarmaca, de overige vormen een hete-

rogene groep, waarin NSAID’s en niet-

selectieve bètablokkers een prominente

plaats innemen. Dhondt is in een paar

bestaande databases, onder andere die

van het Amstelproject en van LASA, nage-

gaan of er een relatie bestaat tussen het

gebruik van middelen en het bestaan van

een depressie. Die relatie is er zeker voor

de niet-selectieve bètablokkers, ook na

correctie voor de aanwezigheid van HVZ.

Het berekende population attributable risk

(PAR) is 2,5%, dat wil zeggen dat 2 à 3 van

de 100 depressieve ouderen waarschijn-

lijk hun depressie te danken hebben aan

de niet-selectieve bètablokker die ze

gebruiken voor hun essentiële hyperten-

sie. Daar kunnen we wat aan doen: alleen

maar selectieve bètablokkers voorschrij-

ven. Het PAR van benzodiazepinen bij

depressie is overigens 7 keer zo hoog: 15%

van de depressies bij ouderen is gerela-

teerd aan het gebruik van slaap- en kalme-

ringsmiddelen. Dat is nu wat je noemt van

de regen in de drup: geen last van slape-

loosheid of nervositeit meer, maar wel een

depressieve stemming. Daar moeten we

wat aan doen, dat vergt alleen wel wat

meer inspanning. (HvH)

Dhondt ADF. Iatrogenic origins of depression in the elder-

ly [Proefschrift]. Amsterdam: Vrije Universiteit, 2003.

Van de regen in de drup

De berichten, commentaren en reacties in

het Journaal richten zich op de weten-

schappelijke en inhoudelijke kanten van

de huisartsgeneeskunde. Bijdragen van

lezers zijn welkom (redactie@nhg-nl.org).

De bijdragen in deze aflevering zijn van

Roger Damoiseaux, Tim olde Hartman,

Henriëtte van der Horst, Peter Lucassen

en Joost Zaat.

Het opstellen van kwaliteitscriteria voor

de behandeling van hart- en vaatziekten is

moeilijk. Engelse onderzoekers beschrij-

ven in de British Journal of General Practice

van september een methode om indicato-

ren voor kwalitatief goed handelen op te

stellen. Ze hadden daarbij flinke proble-

men, onder andere door het grote aantal

Engelse richtlijnen en het gebrek aan dui-

delijkheid daarin. Ze spoorden alle richt-

lijnen op over hartfalen, stabiele angina

pectoris en de huisartsenzorg aan patiën-

ten na een myocardinfarct. Interessant is

hun poging om met behulp van een panel

van 60 huisartsen de richtlijnen te priori-

teren. De huisartsen konden 20 punten

verdelen over verschillende aanbevelin-

gen. De onderzoekers selecteerden 8 indi-

catoren voor de zorg na het hartinfarct.

Drie indicatoren betreffen risicoscree-

ning: de percentages patiënten bij wie de

serumlipiden waren gemeten, de bloed-

druk lager dan 140/85 mmHg was – ‘where

practical’ – en een glucosemeting was 

verricht. Vier indicatoren gaan over de 

behandeling: acetylsalicylzuur, bètablok-

kers, ACE-remmers bij patiënten met

symptomatisch hartfalen, statines bij

totaal cholesterol >5 mmol/l en/of LDL 

>3 mmol/l. De percentages adviezen over

stoppen met roken en bewegen zijn de

indicatoren voor adequate leefstijladvise-

ring. Het panel vond de indicatoren over

roken en acetylsalicylzuurgebruik bijna

twee keer zo belangrijk als het bepalen

van de glucose. 

Alleen maar een rijtje indicatoren meten,

sluit – zoals wel te verwachten – niet aan

bij de ideeën van huisartsen over kwali-

teit van zorg. Bij de pogingen om ook in

Nederland indicatoren te ontwikkelen is

zo’n prioriteringsronde zeker aan te beve-

len. Als aanvulling op de NHG-Stan-

daarden kan de praktiserende huisarts

met zo’n lijstje nu al kijken wat hij zelf

echt belangrijk vindt. (JZ)

Hutchinson A, et al. Developing primary care review

criteria from evidence-based guidelines: coronary heart

disease as a model. Br J Gen Pract 2003;53:691-6.

Meetbare kwaliteit
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