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De berichten, commentaren en reacties 

in het Journaal richten zich op de weten-

schappelijke en inhoudelijke kanten van 

het vak. Bijdragen van lezers zijn welkom 

(redactie@nhg.org). De bijdragen in deze 

aflevering zijn van Floris van de Laar, 

Wilma Spinnewijn, Susan Umans, Bernar-

dina Wanrooij, Henk van Weert en Tjerk 

Wiersma.

Nieuwe markt voor pillen creëren
In zijn proefschrift Drugs looking for disea-

ses beschreef Rein Vos een kleine twintig 

jaar geleden al dat geneesmiddelen niet 

alleen worden ontwikkeld om ziektes te 

genezen, maar dat er ook ziektes wor-

den uitgevonden omdat er pillen zijn. 

Een treffend voorbeeld betreft osteopo-

rose, een conditie die zijn bekendheid in 

belangrijke mate te danken heeft aan de 

beschikbaarheid van eerst oestrogenen 

en later bisfosfonaten.

Verdere marktuitbreiding ligt in het 

verschiet als men aannemelijk weet te 

maken dat ook voorstadia van osteoporo-

se behandeling behoeven. Op basis van 

secundaire analyses van trials met diver-

se bisfosfonaten, verspreiden farmaceu-

tische industrieën inmiddels propaganda 

in die richting. In een kritische beschou-

wing over deze activiteiten in de British 

Medical Journal wijzen Alonso-Coello en 

de zijnen erop dat deze secundaire ana-

lyses vooral gezien moeten worden als 

wetenschap ten dienste van marketing. 

Dat de relatieve risicoreductie in groe-

pen met pre-osteoporose of osteopenie 

net zo groot is als in groepen met full-

blown osteoporose is heel gewoon en als 

er al verschillen zouden zijn, hadden de 

subgroepanalyses onvoldoende power 

om die aan te tonen. Imposante relatieve 

risicoreducties spelen in de verslagen 

een hoofdrol, terwijl zij corresponderen 

met geringe absolute risicoreducties. 

Vervolgens blijven belangrijke bijwerkin-

gen zoals oesofagusletsel bij gebruik van 

alendronaat in de verslagen onvermeld. 

Saillant is ook dat een aanzienlijk per-

centage van de auteurs van de secundaire 

analyses werkt voor de fabrikant van het 

middel waarover gerapporteerd wordt.

Alles overziend lijkt het erop dat de kos-

ten-batenanalyse van de behandeling 

van pre-osteoporose negatief uitvalt. Dus 

laten we hier vooral geen geld en midde-

len aan gaan spenderen. (TW)

Alonso-Coello P, et al. Drugs for pre-osteoporosis: pre-

vention or disease mongering? BMJ 2008;336:126-9.

Generalisme tijdens palliatieve fase 
toch beter?
Palliatieve zorg heeft zich de afgelopen 

jaren sterk ontwikkeld onder andere door 

onderwijs, onderzoek en ondersteuning 

van hulpverleners en/of patiënten door 

gespecialiseerde hulpverleners. In veel 

westerse landen verlenen gespecialiseer-

de teams, bestaande uit professionals, 

zorg aan patiënten met een terminale 

ziekte en/of coördineren zij deze zorg. In 

een gestructureerd literatuuronderzoek 

beschrijven Zimmerman et al. of het 

effectief is om deze teams in te zetten bij 

vooral patiënten met kanker, al dan niet 

met COPD, chronisch hartfalen en neuro-

logische aandoeningen als comorbiditeit. 

Zij hebben uit 396 artikelen 22 artikelen 

geselecteerd met gerandomiseerd onder-

zoek naar het effect van dergelijke teams 

op de kwaliteit van leven van de patiënt 

of de naaste, op tevredenheid met zorg 

en op kosten van zorg. Het onderzoek is 

gedaan met vragenlijsten. De publicaties 

zijn verschenen tussen 1980 en 2007 en 

beschrijven de inzet van deze teams in 

de thuissituatie, bij poliklinische en kli-

nische patiënten. Het meeste onderzoek 

(16) is gedaan in de VS; 4 publicaties 

komen uit de UK en uit Noorwegen en 

Canada allebei 1.

Uit deze publicaties blijkt dat de gespe-

cialiseerde teams bij palliatieve zorg 

maar een geringe meerwaarde hebben. 

De tevredenheid van de naasten neemt 

toe, maar de kwaliteit van leven van de 

patiënt verbetert niet aantoonbaar en 

de kosten nemen niet af. Het is daarmee 

nog niet gezegd dat er daadwerkelijk geen 

effect is op deze parameters. In een aan-

tal gevallen was er een significant ver-

schil aangetoond voor een enkel aspect 

(bijvoorbeeld de mate waarop dyspnoe 

activiteiten beïnvloedt), maar waren er 

methodologische tekorten in het onder-

zoek. De onderzoekers concluderen dat 

onderzoek naar terminale zorg moeilijk 

is te realiseren. Zij noemen onder andere 

problemen met het randomiseren van 

patiënten en de inclusie van patiënten. 

Dat is natuurlijk geen reden om dan 

maar geen onderzoek te doen, maar in 

dit specifieke veld zal voor beleidsmakers 

niet altijd voldoende empirische onder-

bouwing kunnen worden geleverd om de 

koers te bepalen. Dan zal men het dus 

moeten doen met ervaringen van gebrui-

kers en dat zijn zowel behandelaars als 

patiënten. (BW)

Zimmermann C, et al. Effectiveness of speciali-

zed palliative care. A Systematic review. JAMA 

2008;299:1698-709.
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