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In vergelijking met terminale kankerpa-

tiënten is er minder aandacht voor het

terminale stadium van patiënten die ster-

ven aan een hart- of longaandoening.

Ook krijgt deze laatste groep patiënten

minder medicatie ter palliatie. Onderzoek

in twee Engelse huisartsenpraktijken

naar de dossiers van 154 patiënten die

stierven aan kanker (108) of een niet-

kwaadaardige aandoening (46), liet dit

zien.1 Het aantal contacten met de huis-

arts in het laatste jaar van hun leven

(gemiddeld 20), was niet verschillend

tussen beide groepen. Uit ander onder-

zoek is bekend dat de lijdensdruk bij de

patiënten met een eindstadium van hart-

falen of COPD vergelijkbaar is met die

van kankerpatiënten. Het is dan ook

onwaarschijnlijk dat de groep met een

niet-kwaadaardige aandoening minder

behoefte zou hebben aan palliatieve zorg.

Het begeleidend commentaar geeft als

mogelijke verklaring dat dokters bij

patiënten met een eindstadium van hart-

falen of COPD te terughoudend zijn in het

bespreken van de naderende dood.2 Als

de patiënt dan weer eens heftig benauwd

is en de familie ook ten einde raad is,

volgt vaak weer een ziekenhuisopname.

Na een paar dagen is de patiënt echter

weer thuis zonder dat er veel gedaan is.

Terminale zorg voor deze groep patiënten

kan waarschijnlijk beter door de dood

bespreekbaar te maken en dan palliatieve

zorg te bieden en ondersteuning van de

naasten. Deze zorg hoort vanzelfsprekend

bij de huisarts thuis. (RD)

1 Mckinley RK, et al. Care of people dying with

malignant and cardiorespiratory disease in general

practice. Br J Gen Pract 2004;54:909-13.

2 Lehman R. How long can I go on like this? Dying

from cardiorespiratory disease. Br J Gen Pract

2004;54:892-3.

Terminale zorg bij cardiorespiratoire
aandoeningen kan beter

Farmaceutische invloed
Het Britse parlement hield de afgelopen

maanden een aantal interessante hoor-

zittingen over de invloed van de far-

maceutische industrie op het gezond-

heidszorgonderzoek, patiëntenorganisa-

ties en dokters. Ook zaken als veiligheid,

zinloze surrogaat uitkomstmaten, regi-

stratie van geneesmiddelen en het

gebruik van ghostwriters voor publicaties

van onderzoeksgegevens in gerenom-

meerde tijdschriften kwamen aan de

orde. De commissie hoorde niet de min-

sten: Ian Chalmers, een van de oprichters

van de Cochrane Collaboration, Richard

Sykes, voormalig topman van GSK,

Richard Hornton, hoofdredacteur van de

Lancet, hoogleraren farmaco-epidemiolo-

gie, vertegenwoordigers van patiëntorga-

nisaties en in een zitting op 13 januari

2005 enkele leden van de Raad van

Bestuur van GSK en AstraZeneca. 

Hornton geeft een mooi voorbeeld van

een uitspraak van de sponsor van een

COX-2-remmer die druk uitoefende op

zijn redactie om minder kritisch te zijn

over een bijna geaccepteerd artikel omdat

ze anders geen overdrukken zouden afne-

men: ‘We then went back to the authors

and said: “You need to pull these guys off

the journal because if they continue to

put pressure on us we do not want your

paper”’. De ongecensureerde woordelijke

verslagen lezen als een trein. (JZ)

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm/

cmhealth.htm.
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