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Nog een journaalbericht als vervolg op de NHG-

Standaard Acuut coronair syndroom in H&W 2003(14):

een recent onderzoek in Zwolle onder 395 patiënten toont

opnieuw aan dat primaire coronaire angioplastiek (PCA)

veel betere resultaten heeft dan trombolyse. Na 8 jaar fol-

low-up bleek de kans om te overlijden in de trombolyse-

groep 1,65 maal zo groot als in de PCA-groep. Ook de kans

op een niet-fataal recidief infarct was in de trombolyse-

groep veel groter. Vier tot 10 dagen na het infarct werd

gemeten of de betreffende arterie open was en werd de

ejectiefractie bepaald. De PCA had ook op deze klinische

parameters veel betere resultaten dan de trombolyse. Zijn

we er nu uit? Nee, want bij 15% van de PCA-patiënten

werd distale embolisatie vastgesteld. Distale embolisatie

leidt tot afgenomen myocardperfusie en een slechtere

prognose. Misschien is het wel zo dat snelle trombolyse

die distale embolisatie kan voorkomen bij een deel van

de patiënten. 

Tot slot: als u een hartinfact krijgt, zorg er dan voor dat het

gebeurt tijdens kantooruren. Hoewel er geen klinisch ver-

schil kon worden vastgesteld tussen de patiënten die

overdag en die ’s avonds of ’s nachts een infarct kregen,

bleken ’s avonds en ’s nachts tweemaal zoveel patiënten

te overlijden. Er was geen verschil in tijdsverloop tussen

begin van de symptomen en het opblazen van het ballon-

netje. Wat dan wel de oorzaak was, kon niet worden vast-

gesteld. (HvW)

Henriques JPS. Primary PCI for acute myocardial infarction. Clinical and

angiographic features. [Proefschrift] Rijksuniversiteit Groningen, 2003.

De behandeling van het acute hartinfarct

somatisatie en alcoholisme). Alle spreek-

uurbezoekers van 33 speciaal geschoolde

huisartsen ontvingen vóór het consult de

vragenlijst. Vervolgens werden die spreek-

uurbezoekers gerandomiseerd naar ont-

hullen van de vragenlijst aan de huisarts

of niet onthullen. Een definitieve diagno-

se werd bij een groot deel van de spreek-

uurbezoekers gesteld door de SCAN, een

gouden standaard op dit gebied. De uit-

slag daarvan werd aan geen enkele huis-

arts gegeven. Hoe presteren de huisartsen

nu in vergelijking met de gouden stan-

daard? En doen huisartsen het beter bij

patiënten van wie de uitslag van de vra-

genlijst bekend was gemaakt? In het arti-

kel staat het nogal positief geformuleerd:

‘Weighted estimates suggested increased

recognition of alcohol abuse, depression

and anxiety by disclosure, but levels only

reached statistical significance for the

first mentioned’. Dokters herkennen

depressies, angst en somatisatie niet

sneller als ze de uitslagen van de vooraf

afgenomen vragenlijsten kennen. Waar de

auteurs een significant betere herkenning

van het probleem alcoholisme vandaan

halen, wordt uit het artikel niet duidelijk:

men presenteert weliswaar odds-ratio’s

van 2,0, maar de betrouwbaarheidsinter-

vallen omvatten steeds de 1,0: het lijkt

ook voor alcoholisme niet uit te maken.

Screenen van spreekuurbezoekers helpt

dus ook niet bij de Denen, het helpt niet

met gebruik van een andere vragenlijst en

ook niet als op meer aandoeningen wordt

gescreend. Dit zinloze gedoe moeten we

maar eens staken. Het is voor mij nog

steeds de vraag of het zo relevant is de

diagnose depressie te stellen bij iemand

die een verzwikte enkel komt laten tapen.

(PL)

Christensen KS, et al. The FIP study: a randomised

controlled trial of screening and recognition of psychi-

atric disorders. Br J Gen Pract 2003;53:758-63.
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