
639H u i s a r t s  &  W e t e n s c h a p 48(12) november 2005

Cochrane-reviews

Boeten en belonen voor 
stoppen met roken

Hey K, Perera R. Competitions and incentives for 

smoking cessation (Cochrane Review). The Cochrane 

Library 2005, Issue 2. Chichester: Wiley.

Achtergrond In stoppen-met-rokenacties 

wordt alles uit de kast gehaald om de 

ongehoorzame burger op het rechte pad te 

krijgen. Was het vroeger dokter Meinsma 

die ons vermaande, tegenwoordig wor-

den vele methoden beproefd om het volk 

van de kankerverwekkende, longenverte-

rende, bloedvatvernauwende witte vriend 

te bevrijden. Vele manieren om tot bevrij-

ding te komen zijn al beproefd: pillen, 

pleisters, acupunctuur, noem maar op. 

Een manier die de laatste decennia opgeld 

doet, is stoppers te belonen met prijsjes 

zoals auto’s, geld of reisjes naar schone 

oorden. Binnen je bedrijf of je gemeente 

een wedstrijd organiseren voor of tussen 

je werknemers of jezelf een boete opleg-

gen bij mislukking hoort eveneens tot de 

beproefde methoden.

Doel Het doel van deze review was na te 

gaan of met deze materiële benadering de 

prevalentie van roken vermindert. Boven-

dien werd onderzocht of rokers met de 

boetemethode vaker stoppen. Daarnaast 

werd onderzocht of met beloningen als 

lokkertje – en zo ja, welke – meer rokers 

zouden deelnemen en uiteindelijk zou-

den stoppen. Ten slotte werd ook naar de 

kosteneffectiviteit van zo’n actie gekeken.

Zoekstrategie Er is gezocht naar RCT’s 

met duidelijk gecontroleerde condities. 

Ook niet-gerandomiseerde, gecontro-

leerde onderzoeken werden ingesloten 

als daarbij baseline- en postinterventie-

metingen waren gedaan. Er werd gezocht 

in het register van de de Cochrane Tobac-

co Addiction Group en daarnaast in MED-

LINE (van 1966 tot 2004), EMBASE (tot 

2004), CINAHL (1982-2004) en PsychINFO 

(1872 tot 2004).

Gegevensverzameling en –analyse Hier-

bij werd de gebruikelijke Cochrane-stra-

tegie aangehouden. De belangrijkste uit-

komstparameter was rigoureus gestopt 

zijn met roken gedurende ten minste zes 

maanden na de start van de interventie 

bij volwassen rokers – adolescenten en 

zwangeren werden uitgesloten. Alleen die 

onderzoeken werden ingesloten waarin 

het stoppen biochemisch (CO in uitade-

mingslucht, afwezigheid van nicotine in 

urine, bloed of speeksel) kon worden aan-

getoond.

Resultaten Er konden vijftien onderzoe-

ken worden ingesloten. De eerste maan-

den stopten er meer mensen in de inter-

ventiegroep, maar na zes maanden was 

er geen verschil met de controlegroep. 

Deelnemers die hun geld inzetten, deden 

het niet beter dan deelnemers die dat niet 

deden. Eigenlijk bleek geen enkele mate-

riële prikkel effectief. Ondanks het feit dat 

deze stoppen-met-rokenacties geen meer-

waarde hebben, lijken ze wel een groter 

publiek aan te trekken. Mogelijk zal daar-

door het absolute aantal stoppers kunnen 

stijgen. Een kosten-effectiviteitsanalyse 

kon niet worden uitgevoerd, aangezien er 

geen effect van de interventie kon worden 

gemeten.

Conclusies Wedstrijdjes en beloningen als 

lokmiddel om het volk van de sigaret af te 

helpen lijken niet te helpen. Of je nu geld 

geeft of geld vraagt aan de deelnemers, 

het maakt allemaal weinig uit. Er worden 

niet meer rokers van hun gewoonte verlost 

door dit beroep op de externe motivatie. 

Misschien is het grote aantal deelnemers 

het enige voordeel van dit soort acties, 

maar het resultaat blijft bedroevend.

Commentaar
De huisarts die de minimale interventie-

strategie in zijn praktijk gebruikt, zal niet 

verbaasd over deze droeve resultaten zijn. 

Het tijdelijke karakter van de programma’s 

met zijn wereldse verlokkingen (Cadillac, 

reisje Hollywood), blijkt na zes maanden 

zijn gepretendeerde eeuwigheidswaarde 

verloren te hebben. Interventies die slechts 

gebruikmaken van extrinsieke motivatie, 

zoals een loterij met als hoofdprijs een 

Cadillac zijn gedoemd te mislukken. De 

keuze van beloning appelleert aan een 

bepaald soort rokers, die in een wereld van 

glamour leven. Zolang de intrinsieke moti-

vatie niet aangesproken wordt, mag je niet 

veel verwachten. Waarom bijvoorbeeld 

niet als prijs een verlaging van je ziekte-

kostenpremie (intrinsieke motivatie)?

Over beloningen valt nog meer te zeggen. 

Wat werkt beter: cash afrekenen, een perio-

dieke beloning, een loterij, vouchers voor 

reisjes? Het is vooral Amerikaans onder-

zoek dat ons wordt voorgelegd. In ons (cal-

vinistische) land lijken mij deze lokkertjes 

kansloos. Uit de review blijkt ook niet dat 

de hoogte van de beloning evenredig is 

met het aantal stoppers. Reden zou mis-

schien kunnen zijn dat met name de rokers 

die moeilijk tot stoppen te motiveren zijn, 

via zo’n programma een (al bij voorbaat 

tot mislukking gedoemde) poging willen 

hiervoor bij de keuze van een behande-

ling kan de therapietrouw bevorderen en 

de kwaliteit van leven verbeteren.

Katherine Bongaerts, DGV

Antwoord
Ik ben het met collega Bongaerts eens 

dat de huisarts al tijdens het voorschrij-

ven van antidepressiva aandacht moet 

hebben voor eventuele (seksuele) bijwer-

kingen. Uiteraard spelen eerdere ervarin-

gen van de patiënt een belangrijke rol bij 

de keus van het antidepressivum. Deze 

items zijn belangrijk om te bespreken tij-

dens het consult om zo de therapietrouw, 

die juist bij antidepressiva zo belangrijk 

is, te waarborgen. Zo zie je maar weer, bij 

het uitschrijven van een recept komt meer 

kijken dan alleen een druk op de knop.

Tim olde Hartman
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een stapje verder richting een rookvrije 

wereld brengt.

Ten slotte, is er dan echt geen hoop? Toch 

wel: ondanks dat deze reviews weinig heel 

laten van de stoppen-met-rokenacties 

met beloning, daalt de prevalentie van 

roken in bijna alle landen van de wereld. 

Hoe dat kan, is mij onduidelijk. Wellicht 

toch postbus 51 of de MIS?

H. Thiadens

 1 Quit and Win contests for smoking cessation 

(Cochrane Review). The Cochrane Library, Issue 2, 

2005. Chichester: Wiley.

Delegatie van taken van 
artsen naar verpleegkundi-
gen

Laurant M, Reeves D, Hermens R, Braspenning J, 

Grol R, Sibbald B. Substitution of doctors by nurses in 

primary care. In: The Cochrane Database of Systematic 

Reviews 2004, Issue 4. Chichester:Wiley.

Achtergrond De vraag naar eerstelijns-

zorg is gegroeid ten gevolge van de ver-

grijzing, toegenomen verwachtingen van 

de patiënt en substitutie van zorg van de 

tweede naar de eerste lijn. Overdragen 

van taken van artsen naar verpleegkundi-

gen kan een oplossing zijn om deze pro-

blemen het hoofd te bieden. Uit eerder 

onderzoek bleek dat verpleegkundigen 

25-70% van de taken van artsen kunnen 

verrichten.

Doel De invloed van substitutie van art-

sen in de eerste lijn door verpleegkundi-

gen meten op patiëntgebonden factoren, 

het zorgproces en de kosten.

Methoden De auteurs zochten in MED-

LINE, Cinahl, Bids, EMBASE, Social 

Science Citation Index, British Nursing 

Index, HMIC, EPOC Register en het 

Cochrane Controlled Trial Register naar 

onderzoeken uit de periode 1966-2002 

waarin verpleegkundigen werden verge-

leken met artsen, die eenzelfde eerste-

lijnszorg leverden. Men zocht naar RCT’s, 

gecontroleerde voor- en naonderzoeken 

en interrupted time series. Omdat de mees-

te onderzoeken in andere zorgsystemen 

werden gedaan dan de Nederlandse, 

waren er onder de artsen zowel huisart-

sen, kinderartsen, algemeen internisten 

als geriaters. De groep verpleegkundi-

gen bestond uit praktijkverpleegkundi-

gen, gespecialiseerde verpleegkundigen, 

nurse practitioners en advanced practice 

nurses.

Uitkomstmaten Morbiditeit, mortaliteit, 

satisfactie, therapietrouw en voorkeur 

voor zorg geleverd door verpleegkundige 

of arts, compliance aan richtlijnen en 

kosten.

Resultaten De onderzoekers vonden 4253 

artikelen waarvan ze er uiteindelijk 25 (16 

onderzoeken) opnamen. In 7 onderzoeken 

was de verpleegkundige verantwoordelijk 

voor het eerste contact en de daaropvol-

gende zorg bij alle patiënten, in 4 andere 

alleen voor de zorg en het management 

van de patiënten met chronische aandoe-

ningen.

In beide gevallen varieerden de onder-

zoeksopzetten zodanig, dat een goede 

meta-analyse niet mogelijk was. In zijn 

algemeenheid werden geen noemens-

waardige verschillen gevonden tussen 

artsen en verpleegkundigen in de effec-

ten op gezondheid van patiënten, zorg-

processen en kosten.

In de vijf onderzoeken waar de verpleeg-

kundige de dringende consulten in en 

buiten kantooruren deed, waren de resul-

taten op patiëntgebonden factoren voor 

dokters en verpleegkundigen gelijk, maar 

de satisfactie van de patiënt was hoger 

in de groepen waar de verpleegkundigen 

deze taak voor hun rekening namen. Ver-

pleegkundigen neigden tot langere con-

sulten, informeerden de patiënten beter 

en bestelden patiënten vaker terug dan 

artsen. De invloed op de werklast van de 

artsen en directe kosten was wisselend.

Conclusie De auteurs concluderen dat 

goed opgeleide verpleegkundigen even 

goede eerstelijnszorg kunnen geven 

als artsen en dezelfde resultaten op de 

gezondheid van patiënten kunnen beha-

len. Deze conclusie moet met enige voor-

zichtigheid getrokken worden. Slechts 

één onderzoek was opgezet om gelijk-

waardigheid van zorg vast te stellen; veel 

onderzoeken hadden methodologische 

wagen. Misschien dat programma’s waarin 

je zelf geld moet steken ons meer aanspre-

ken: als het geld kost, doe je meer je best. 

Omdat de onderzoeken die betrokken zijn 

in deze review zo veel gebreken vertonen, 

kan over deze strategieën geen uitspraak 

worden gedaan.

In het verleden zijn er veel onderzoeken 

verricht waarbij de biochemische status 

van de deelnemers niet gecontroleerd 

werd. Helaas bleken aan die onderzoeken 

vele ex-rokers of mensen, die nooit gepaft 

hadden, mee te doen met het doel een 

prijs te winnen. Sinds de invoering van 

de biochemische validering – vanaf 2002 

gemeengoed – kunnen de onderzoekers 

nu echt bepalen of ze niet bedrogen wor-

den. Het betekent echter wel dat het aantal 

ingesloten onderzoeken nogal beperkt is.

Dezelfde auteurs hebben over een verge-

lijkbare stoppen-met-rokenmethode – de 

zogenaamde Quit and Win contests – een 

aparte review geschreven.1 De Quit and 

Win contest is ontwikkeld in Minnesota in 

de jaren tachtig en onderscheidt zich van 

de hierboven beschreven interventies 

in die mate dat ze op grotere populaties 

is gericht. Het doel is hetzelfde: zo veel 

mogelijk rokers van hun slechte gewoonte 

afhelpen door via campagnes zoals TV-

programma’s grote prijzen uit te loven aan 

enkele van de stoppers na een bepaalde 

tijd.

De actie wordt zwaar gepromoot in de 

media en ondersteund door hoogwaar-

digheidsbekleders, dokters en VIP’s. De 

methode is niet alleen op diverse plaatsen 

in de VS, maar ook in andere landen zoals 

op grote schaal in Finland, uitgevoerd. 

Slechts enkele onderzoeken met relatief 

kleine aantallen deelnemers (geen enkele 

RCT, slechts vier gecontroleerde onder-

zoeken), voldeden aan de inclusiecriteria 

(dezelfde als in de bovengenoemde review 

vermeld). Daardoor is het moeilijk om 

conclusies te trekken. Er bleek een klein 

significant effect voor stoppers onder de 

deelnemers in vergelijking met de contro-

legroep te bestaan. Het effect op de totale 

prevalentie was echter laag: slechts 1 op 

de 500 rokers stopte door het programma. 

Kortom, ook met deze review blijft het 

onduidelijk of deze methode de mensheid 


