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NHG-Standaard Hypertensie komt het 

probleem niet aan de orde. In Nederland 

wonen veel creolen die veelal afkomstig 

zijn uit Suriname en de Nederlandse 

Antillen en Afrikanen uit onder meer 

Ghana en Somalië. Zij verschillen gene-

tisch en in sociaal-cultureel opzicht 

nogal van autochtone Nederlanders. De 

selectie van antihypertensiva van eerste 

en tweede keus in de NHG-Standaard is 

gebaseerd op onderzoek bij Europeanen, 

Amerikanen en Australiërs van het Kau-

kasische ras. Met deze Cochrane-review 

is beoogd bij mensen van het negroïde 

ras het effect van de verschillende anti-

hypertensiva (in regimes met slechts één 

antihypertensivum) op de bloeddruk en 

de relevante eindpunten als de kans op 

orgaanschade en sterfte te onderzoeken. 

Ook de bijwerkingen zijn nagegaan.

Methoden In de review is niet alleen naar 

relevante onderzoeken in Medline (1966-

2003) en EMBASE (1980-2003) gezocht, 

maar ook in Afrikaanse en Latijns-Ame-

rikaanse databases. Daarnaast is de far-

maceutische industrie gevraagd naar de 

resultaten van mogelijk ongepubliceerd 

werk en zijn experts geraadpleegd. Er is 

niet geselecteerd op taal.

Twee reviewers hebben gerandomiseer-

de, dubbelblinde onderzoeken onafhan-

kelijk van elkaar geselecteerd. Er is een 

onderscheid gemaakt tussen Afrikaanse 

en (Latijns-)Amerikaanse onderzoeken 

omdat in de Amerikaanse samenleving 

in de negroïde populatie een genetische 

vermenging met Kaukasiërs heeft plaats-

gevonden van naar schatting 25%.

Resultaten Uit de 2200 referenties heb-

ben 2 reviewers 26 onderzoeken naar het 

effect van antihypertensieve monothera-

pie op de bloeddruk en 4 onderzoeken 

naar het effect op de morbiditeit en de 

mortaliteit bij mensen van het negroïde 

ras geselecteerd.

Bètablokkers en ACE-remmers bleken 

geen significant effect te hebben in ter-

men van daling van de bloeddruk. Diure-

tica, calciumantagonisten en A-II-antago-

nisten doen de bloeddruk wel dalen. De 

calciumantagonisten bleken effectief bij 

alle patiënten, ook bij diegenen met een 

zeer hoge diastolische bloeddruk.

Is eenmaal een goede bloeddruk bereikt, 

dan verschillen de gebruikte antihyper-

tensiva niet in het uiteindelijk effect op 

de ziekte- en sterftekans.

Commentaar
De publicatie van deze Cochrane-review 

is niet zonder slag of stoot tot stand 

gekomen. Er heeft een zeer uitgebreide 

discussie met de Cochrane-referenten 

plaatsgevonden, wat geresulteerd heeft 

in twee ‘waarschuwingen van de refe-

renten’ die aan de review voorafgaan. Zo 

hebben de referenten de bevinding van 

de auteurs dat bètablokkers de bloed-

druk zouden kunnen verhogen en dan 

ook gestopt zouden moeten worden, uit 

het abstract en de Implications for practice 

verwijderd.

De tweede waarschuwing betreft een niet 

helemaal helder verschil van mening over 

het effect van diuretica bij personen van 

het negroïde ras en het feit dat er meer 

diabetes voorkwam bij de diuretica- en 

bètablokkergebruikers.

De resultaten over het bloeddrukverlagen-

de effect van de verschillende antihyper-

tensiva zijn overtuigend. Diuretica en cal-

ciumantagonisten verlagen de bloeddruk 

bij personen van het negroïde ras goed. Is 

er echter met andere middelen een goede 

bloeddruk bereikt, dan is er geen reden de 

medicatie te veranderen.

De review is om begrijpelijke motieven 

gericht op regimes met slechts één antihy-

pertensivum. Uit de praktijk weten we dat 

vaak meerdere antihypertensiva tegelijk 

gebruikt worden. Vaak is één middel niet 

voldoende en de bijwerkingen van meer-

dere laag gedoseerde antihypertensiva 

zijn vaak minder dan bij een regime met 

één hoog gedoseerd antihypertensivum.

Het effect op de ziekte- en sterftekans 

bleek lastiger te interpreteren. Er zijn 

voor deze analyse subgroepen uit vier 

onderzoeken gebruikt. De regimes ver-

schillen nogal, in de resultaten worden 

verschillende eindmaten gebruikt en op 

elk onderzoek zijn wel methodologische 

aanmerkingen te maken. Dit rechtvaar-

digt alleen de voorzichtige conclusie dat 

er geen significante verschillen zijn in 

het effect op morbiditeit en mortaliteit 

tussen de antihypertensiva. Terecht zeg-

gen de auteurs dat meer en langduriger 

onderzoeken nodig zijn om dit effect te 

beoordelen. Het gaat dan met name om 

aanwijzingen dat diabetes meer zou voor-

komen bij mensen van het negroïde ras 

die diuretica en bètablokkers gebruiken.

H.G.L.M. Grundmeijer

Boeken

Eye opener

Baggen JL, Van Leeuwen YD. Oogheelkunde. Prac-

ticum huisartsgeneeskunde. Een serie voor opleiding 

en nascholing. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg, 

2004. 64 pagina’s, € 22,00. ISBN 90-352-2738-7.

De heldere aanpak en praktijkgerichte 

indeling van deze nieuwe uitgave in de 

bekende serie, maken de lezer (opnieuw) 

enthousiast voor oogheelkundige proble-

matiek in de huisartsgeneeskunde.

Het boek is ingedeeld in korte hoofdstuk-

ken zoals scheelzien bij kinderen, mouches 

volantes en conjunctivitis. Ieder hoofdstuk 

begint met een casus waarna de algeme-

ne klinische presentatie wordt beschre-

ven. Daarna volgt een korte en duidelijke 

uitleg over de pathofysiologie en de epi-

demiologie. Het gemis aan illustraties 

wordt hiermee vrijwel tenietgedaan. 

Uitvoerig en gedetailleerd staan de 

auteurs stil bij de relevante onderzoeken 

die moeten plaatsvinden. Bijvoorbeeld 

het diagnostisch refractioneren: hoe 

moet je dat doen en hoe interpreteer je 

de uitkomsten? Er komt meer bij kijken 

dan je in eerste instantie zou denken. 

In het bijzonder bij hypermetropie (ver-

ziendheid) moet je weten hoe je de resul-
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taten moet interpreteren. Een zeer dui-

delijke uitleg en een heldere tabel zorgen 

voor een beter begrip van de uitkomsten. 

Helaas gaan de auteurs ervanuit dat de 

doorsnee huisarts beschikking heeft over 

middelen als een spleetlamp en dat hij 

de techniek van het indirecte fundosco-

piëren eigen is. Daaraan gaat het hoofd-

stuk over conjunctivitis dan ook ten 

onder: de auteurs stellen dat conjuncti-

vitis een diagnose per exclusionem is en 

dat de relevante diagnose ‘geen iridocy-

clitis of keratitis’ is. Deze diagnosen kan 

de huisarts echter alleen met de spleet-

lamp stellen en dit zou dus betekenen 

dat hij zonder spleetlamp gemiddeld  

1 à 2 patiënten per week zou moeten 

insturen voor verdere diagnostiek.

Ten slotte geven de auteurs concrete 

informatie over de benodigde behande-

ling. Ze vermelden ook wat de oogarts 

doet wanneer een patiënt is ingestuurd. 

Zeer lezenswaardig is de behande-

ling van blefaritis: een behandeling bij 

de huisarts op de onderzoeksbank en 

er hoeft geen recept mee naar huis. 

Baggen en Van Leeuwen geven meer dan 

alleen een aanvulling op de bestaande 

NHG-Standaard. Zij motiveren en instru-

eren op een bijzonder aantrekkelijke 

manier. Kortom, een lezenswaardig boek 

met veel praktische aanwijzingen voor 

de huisarts(-in-opleiding) die zich wat 

meer wil toeleggen op oogheelkundige 

diagnostiek en behandeling in de huis-

artsenpraktijk.

Annet Lievense

Weg met de diagnose 
depressie

Dowrick C. Beyond depression. A new approach to 

understanding and management. Oxford: Oxford Uni-

versity Press, 2004. 238 pagina’s, £ 19,95. ISBN  

0-19-852632-6.

Depressies komen veel voor: 6% per jaar 

volgens Nederlandse cijfers. Huisart-

sen behandelen de meeste depressies. 

Nascholingen – al of niet door de farma-

ceutische industrie gesponsord – hebben 

hen vertrouwd gemaakt met de diagnos-

tiek en behandeling. De hoeveelheid 

voorgeschreven antidepressiva stijgt nog 

elk jaar. Er is gigantisch veel onderzoek 

gedaan naar depressie. De commerciële 

en professionele belangen zijn dan ook 

groot. Depressie is big business. Echter, als 

het aan de Engelse huisarts en hoogle-

raar Christopher Dowrick ligt, heeft de 

diagnose depressie voor ons zijn langste 

tijd gehad. Hoewel Dowrick zijn carrière 

voor een groot deel aan depressie te dan-

ken heeft, moet hij nu bekennen dat het 

ziekteconcept depressie – in de huisart-

senpraktijk – toch niet zo valide, en vooral 

niet zo nuttig is als we de afgelopen jaren 

bij herhaling hebben moeten horen. Het 

opsporen van depressies met screenings-

lijsten leidt in het algemeen wel tot meer 

voorschriften van antidepressiva, maar 

niet tot een betere gezondheid van de 

opgespoorde patiënten. Er is gerede twij-

fel mogelijk aan de effectiviteit van anti-

depressiva in de huisartsenpraktijk, voor-

al bij de lichtere vormen van depressie, 

die in de huisartsenpraktijk het meeste 

voorkomen. Het grootste nadeel van de 

diagnose depressie is de medicalisering 

van de narigheid die onvermijdelijk bij het 

menselijk bestaan hoort. Volgens Dowrick 

moeten we minder diagnosticeren en 

meer begrijpen, minder voorschrijven 

en meer luisteren. Zijn oplossing is het 

(laten) vertellen van verhalen. Verhalen 

creëren betekenis waardoor mensen hun 

situatie beter begrijpen en weer moge-

lijkheden zien om er vat op te krijgen. In 

plaats van patiënten te bombarderen tot 

willoze slachtoffers van de ziekte depres-

sie, zouden huisartsen hun patiënten 

moeten bemoedigen om hun moeilijk-

heden onder ogen te zien, de betekenis 

ervan te ontdekken, en weer vertrouwen 

te krijgen in hun eigen vermogens om 

veranderingen te verwerkelijken.

Berend Terluin

Snipverkouden

FAM van Balen. Bovenste luchtweginfecties. Practi-

cum huisartsgeneeskunde. Een serie voor opleiding 

en nascholing. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg, 

2004. 110 pagina’s, € 22. ISBN 90-352-2733-6.

Ik ben aan het snotteren en heb pijn in 

mijn sinussen. Gewapend met dit boekje 

trek ik ten strijde tegen de griepgolf. Vier-

entwintig jaar na de eerste druk is er nu 

deze derde druk. De tekst is geactualiseerd 

aan de hand van inmiddels verschenen 

onderzoeken. In de inleiding suggereert 

Van Balen dat de lezer na het lezen meer 

evidence-based met antibioticum zal 

omgaan. Het voorschrijven van een anti-

bioticum hangt namelijk nog altijd meer af 

van de dokter dan van de ziekteverwekker.

Het is een prettig leesbaar boekje. Na 

een inleidend hoofdstuk volgen er nog 

negen. Sinusitis, snotteren, amandelen 

eruit of niet, keel- en oorklachten, acute 

benauwdheid. Een nieuw hoofdstuk gaat 

over het slaapapneusyndroom. Van Balen 

bespreekt de ziektebeelden allemaal aan 

de hand van een casus. In elk hoofdstuk 

komen anamnese, lichamelijk en aanvul-

lend onderzoek, overwegingen, achter-

grondinformatie en beleid in wisselende 

mate aan de orde. Hij beschrijft niet 

alleen somatische aspecten, hij belicht 

ook psychosociale aspecten bij een 

hulpvraag. Het ene hoofdstuk is basaal 

en soms belerend. Het andere juist spe-

cialistisch en erg uitgebreid. Het oto-

scopisch onderzoek bespreekt hij in twee 

hoofdstukken. Elk hoofdstuk behandelt 

nieuwe achtergrondinformatie waardoor 

veel van de ‘gesneden koek’ interessant 

blijft. Ik hoopte duidelijke argumenten 

te vinden om onterechte antibioticum-

verzoeken te pareren. Na het lezen was 

ik soms bezorgd of ik niet te zuinig ben. 

Al met al een aardig boekje om je kennis 

weer even op te frissen. Morgen haal ik 

zelf een kuurtje…

Margriet Folkeringa-de Wijs

Genetische ontrafeling

Leschot NJ, Willems DL, redactie. De genetische ontra-

feling van veelvoorkomende aandoeningen. Maarssen: 

Elsevier Gezondheidszorg, 2004. 167 pagina’s, € 25. 

ISBN 90-352-2666-6.

Bij genetica moet je niet alleen denken 

aan zeldzame monogenetische aandoe-

ningen, die de gemiddelde arts in zijn 


