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Onderzoek doen is moeilijk, dokters zijn

geen wetenschappers en onderzoek lezen

ze al helemaal niet. Velen denken naar

aanleiding van de vergelijking van Richard

Smith, hoofdredacteur van de BMJ, dat

dokters meer op jazzmusici lijken dan op

wetenschappers, zie ook de column in 

In de Praktijk (nhg-97). Ook al bent u geen

wetenschapper, u moet zelfs in de geïm-

proviseerde muziek kennis hebben van

schema’s, ritme en harmonie. In deze

H&W treft u bij onderzoeksartikelen dus

een klein kadertje aan waarin we kort 

uitleg geven over onderzoeksmethoden,

analysetechnieken of andere moeilijke

zaken. We zullen dat voortaan vaker doen.

De redactiecommissie schrijft de uitleg. U

kunt het ons laten weten als u vindt dat we

onzin uitkramen, of als u vindt dat we de

verkeerde begrippen uitleggen. Muziek

moet u er zelf maar van maken. (JZ)

Wat is…?

Borstkankerscreening: evaluatie van
het Nijmeegse programma

het geboortecohort, maar vertoont geen

duidelijk patroon over de jaren. De pro-

movenda noemt een aantal mogelijke

verklaringen voor dit ‘teleurstellende’

resultaat: te kleine populaties in Nijme-

gen en Arnhem; contaminatie door gelijk-

tijdige opportunistische screening (niet

waarschijnlijk), ongelijke verdeling van

risicofactoren in de drie populaties (niet

waarschijnlijk), een relatief lage opkomst

(rond de 60% in Nijmegen), en ten slotte

een eerdere diagnose ook in de onge-

screende groepen door toegenomen aan-

dacht voor borstkanker.

Of moeten we toch maar concluderen dat

we steeds meer gegronde redenen heb-

ben om te twijfelen aan het nut van

borstkankerscreening? (HvH)

Broeders MJM. Impact of breast cancer service scree-

ning. Facts and uncertainties [Proefschrift]. Nijme-

gen, 2004.

De vraag of borstkankerscreeningspro-

gramma’s op de lange termijn een even

grote reductie in mortaliteit teweegbren-

gen als in een paar gerandomiseerde

onderzoeken naar de effectiviteit van

borstkankerscreening is gevonden, is nog

steeds niet beantwoord. Voor- en tegen-

standers slaan elkaar met cijfers en an-

dere argumenten om de oren (H&W

2002;45:110-2 en 312-3). In een aantal

landen – met name landen waar borst-

kankerscreening in de afgelopen decen-

nia is ingevoerd – lijkt de sterfte aan

borstkanker af te nemen. Die bevinding

zou pleiten voor de effectiviteit van der-

gelijke programma’s, ware het niet dat in

sommige landen de dalende lijn al inzet-

te voor het programma was ingevoerd. Bij

deze afname is het lastig om vast te stel-

len wat nu het aandeel is van de scree-

ningsprogramma’s en wat het aandeel is

van betere behandelingsmogelijkheden

en een toegenomen aandacht voor knob-

bels in de borst. In Nijmegen startte al in

1975 een borstkankerscreeningsprogram-

ma. Voor de periode van 1969 tot 1997

zijn de sterftecijfers voor borstkanker van

Nijmeegse vrouwen vergeleken met die

van vrouwen in Arnhem en in de rest van

Nederland. De onderzoekster vond een

statistisch niet-significante reductie (6-

16%) van de borstkankersterfte in het Nij-

meegse cohort. De schommeling in sterf-

tecijfers is onder andere afhankelijk van
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