
Driekwart van de Noorse bevolking boven de 20 jaar heeft een te

hoge bloeddruk en/of een te hoog cholesterol volgens de Europe-

se richtlijnen (2003) voor preventie van cardiovasculaire aandoe-

ningen. Voor deze conclusie zijn de data van een Noors bevol-

kingsonderzoek gebruikt met 62.104 deelnemers. In de Europese

richtlijnen is de grens voor een veilig cholesterol op 5 mmol/l en

voor de bloeddruk op 140/90 mmHg gesteld. Terecht vragen de

auteurs zich af of dit de wereld op zijn kop is. Noorwegen heeft

immers al een van de beste gezondheidszorgsystemen en de

Noren behoren tot de gezondste en langstlevende bevolkings-

groepen van de wereld. Is het dan te rechtvaardigen om zo veel

mensen die het gevoel hebben gezond te zijn, te laten twijfelen

aan hun gezondheid? Bovendien is het de vraag of de gezond-

heidszorg zo veel mensen kan bereiken en ten koste van welke

andere zorg dat dan moet gaan. En snappen wij dokters het alle-

maal nog wel? Volgens de auteurs kan het zijn dat juist het gezon-

de verstand van de dokters het zo bemoeilijkt om dergelijke richt-

lijnen na te leven. Niet onkunde bij dokters of een slecht georga-

niseerde praktijk, maar gewoon gezond onbegrip voor ziekmaken-

de richtlijnen. Het kan niet zo zijn dat het gezonde individu de uit-

zondering wordt en de ziekte normaal. (RD)
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Is iedereen ongezond?

nen van vrouwen op huiselijk geweld, een

beschouwing over de toekomst van chi-

rurgische research, een casusbespreking

en een beschouwing over hoe de gezond-

heidszorg moet reageren in een situatie

van gewelddadig politiek conflict. Het is

de moeite waard. Bovendien zijn alle arti-

kelen geïllustreerd met fraaie (download-

bare) afbeeldingen. (PL)

Het nieuwe tijdschrift op internet PloS

Medicine (www.plosmedicine.org) kreeg

gelijk al een waardering van vier sterren

bij de bespreking in de BMJ. PloS Medi-

cine is een voor iedereen vrij toegankelijk

medisch internettijdschrift van de Public

Library of Science, een non-profitorgani-

satie. Dit tijdschrift publiceert alles gelijk

– na peer review – en iedereen mag alles

vrijelijk gebruiken. Auteurs betalen voor

de beoordeling en bewerking van het arti-

kel. PloS vindt dat overheidsorganisaties,

ziekenhuizen, universiteiten en bedrijven

– instanties die veel belang hebben bij

het publiceren van onderzoek – die ver-

goeding moeten betalen. Het tijdschrift

is niet alleen bedoeld voor dokters en

onderzoekers, maar ook voor patiënten.

De redactie wil onderzoeksresultaten in

voor patiënten toegankelijke vorm publi-

ceren. Nummer 1 bevat een discussie

over het al dan niet routinematig scree-

Klagen over de redactie?
Ook redacties van tijdschriften kunnen

zich misdragen: bijvoorbeeld als ze niet

netjes omgaan met auteurs, niets doen

met verdenkingen van wetenschappelijke

fraude, of zakelijke belangen laten preva-

leren. Het Committee on Publication

Ethics (COPE) heeft een gedragscode

voor (hoofd)redacteuren opgesteld. Zo

horen redacties niet alleen hun mogelijke

belangenverstrengeling te melden, maar

ze moeten ook beroepsprocedures heb-

ben om problemen op te lossen. Als par-

tijen er niet uitkomen kan een probleem

aan COPE worden voorgelegd.

COPE is in 1997 door een aantal grote

Europese tijdschriften opgericht om

redacties te helpen bij problemen rond

wetenschappelijke fraude en ethische

vragen rond publicatie van wetenschap-

pelijke informatie. H&W houdt zich al aan

deze gedragscode. Onze belangenver-

strengeling staat op www.henw.org en

onze nieuwe Raad van Advies kan bemid-

delen bij conflicten met auteurs. (JZ)

http://www.publicationethics.org.uk/guidelines
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