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Korte richtlijnen
Een makkelijke en snelle toegang tot 

richtlijnen bevordert het gebruik ervan. 

Dat stellen Finse auteurs in Family Prac-

tice. Ze doen verslag van het Finse project 

om richtlijnen elektronisch beschikbaar 

te maken. Het Finse Duodecim-pro-

gramma is vanaf 1989 al sterk gericht op 

elektronisch uitgeven. Er zijn inmiddels 

1000 richtlijnen via het web bereikbaar. 

Ook geeft Duodecim tweejaarlijks een 

boek uit, en regelmatig een cd-rom. De 

richtlijnen zijn veel korter dan de NHG-

Standaarden; vooral doordat ze betrek-

king hebben op slechts één probleem 

(hebben antibiotica zin bij een boven-

steluchtweginfectie?) en niet op een hele 

reeks vragen, zoals in een standaard. In 

vrijwel alle Finse huisartsenpraktijken 

hebben huisartsen toegang tot deze data-

base. Ze raadplegen die gemiddeld 3 keer 

per dag en vinden dan vrijwel steeds een 

antwoord (85% van alle vragen). Via de 

database is er een directe koppeling met 

Cochrane-reviews. Overigens kunnen ook 

onze Belgische collega’s voor een prikkie 

rechtstreeks inloggen in de Cochrane-

database.

Al eerder pleitte ik voor een vormverande-

ring van de Nederlandse richtlijnen (H&W 

2000;43:453). De huidige zeer uitgebreide 

vorm maakt het ingewikkeld om snel te 

zoeken tijdens een consult. Het geplas-

tificeerde kaartje helpt natuurlijk enorm, 

maar keer op keer wordt mij bezworen dat 

dat de standaard niet is. Ook de PDA-ver-

sie en de ontsluiting via internet helpen, 

maar de enorme lappen tekst blijven hoe 

dan ook moeizaam toegankelijk.

Als de Finnen het kunnen, moeten wij het 

toch ook kunnen: een supersnelle data-

base, waarin je tijdens een consult een 

klinische vraag kunt stellen en waarop je 

dan bijna altijd een goed antwoord krijgt? 

We lopen achter. (JZ)

Varonen H, et al. Electronic primary care guidelines 

with links to Cochrane reviews – EBM Guidelines. 

Fam Practice 2005;22:465-9.

Espresso als preventie
Onderzoekers hadden eerder al aange-

toond dat matige alcoholconsumptie en 

pure chocolade de kans op hart- en vaat-

ziekten wat verkleinen. Nu hebben ze een 

derde genotsmiddel gevonden dat helpt 

om ziekte te voorkomen. Koffie blijkt de 

kans op diabetes mellitus te verkleinen.

In een goed opgezette meta-analyse von-

den ze een dosisresponsrelatie van kof-

fie op het krijgen van diabetes. Het risico 

om diabetes te krijgen was met ruim 30% 

verlaagd bij degenen met de hoogste kof-

fieconsumptie ten opzichte van hen die 

geen of weinig koffie dronken. Behalve 

hardlopen en afvallen kan de dokter zijn 

patiënten nu dus ook een goede espres-

so aanbieden als primaire preventie voor 

diabetes.

We moeten natuurlijk altijd oppassen als 

we conclusies willen trekken uit obser-

vationeel onderzoek. Een aangetoonde 

dosisresponsrelatie beschouwt men ech-

ter in het algemeen als een sterk bewijs 

voor causale samenhang. Natuurlijk, 

mensen met een goede gezondheid én 

een laag risico op diabetes zouden om 

een of andere nog onbekende reden alle-

maal meer koffie kunnen drinken, maar 

in het algemeen gaat een hoge koffie-

consumptie samen met een ongezonde-

re leefstijl. Dat is dan ook de reden dat 

onderzoekers vaak corrigeren voor leef-

stijlfactoren. Een tweede argument dat 

pleit voor het bestaan van een causale 

relatie is het gegeven dat de onderzoe-

kers in dit onderzoek deze relatie vast-

stelden in allerlei subgroepen.

Nog een goed bericht voor Europeanen: 

gefilterde koffie lijkt een betere bescher-

ming te bieden dan gekookte. Het wach-

ten is nu dus op de eerste echte trial. Die 

zal er wel niet komen, want dat vergt een 

lange follow-up bij een grote groep men-

sen en wie gaat dat betalen? Een sluiten-

de pathofysiologische verklaring zou ook 

helpen. (HvW)

Van Dam R, et al. Coffee Consumption and 

Risk of Type 2 Diabetes A Systematic Review. 

JAMA 2005;294:97-104.

Compliance vraagt aandacht
Tweederde van de mensen die een anti-

hypertensivum (AH) en cholesterolverla-

ger (CV) starten, slikt ten minste één van 

beide middelen na een halfjaar niet meer. 

Dat is de uitkomst van een retrospectief 

cohortonderzoek dat tussen 1996 en 2001 

in Amerika is gehouden. De onderzoekers 

sloten 8406 patiënten uit een HMO in. Het 

gevonden percentage voor therapietrouw 

lijkt mij nog aan de hoge kant gezien het 

feit dat de onderzochte populatie commer-

cially insured (particulier verzekerd) was, en 

de onderzoekers niet nagingen of de pil-

len in de wc verdwenen.

Het onderzoek was gelukkig niet alleen 

opgezet om de compliance voor duo-

medicatie vast te stellen. Een belangrijke 

vraag was ook wat iemand therapietrouw 

maakt. De gevonden voorspellers voor 

compliance aan AH en CV zijn praktisch. 


