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Journaal

Waarom Doornroosje zo oud werd
In Chicago ontdekten onderzoekers dat 

de hoeveelheid en de kwaliteit van de 

slaap samenhangen met het ontwikke-

len van verkalking in de coronairvaten. 

Men maakte een CT-scan bij 535 gezonde 

mannen en vrouwen met een leeftijd tus-

sen 35 en 47 jaar. Veertig van hen had-

den calcificaties in de coronairen en vie-

len daarom af. De overige 495 personen 

droegen 4 dagen een polsband, waarmee 

de activiteit werd gemeten (deze diende 

als objectieve maat voor slaap) en regi-

streerden het aantal uren dat men in bed 

doorbracht met de bedoeling te slapen. 

Men bracht ook uitgebreid alle bekende 

risicofactoren voor ischemische hart- en 

vaatziekten in beeld. Vijf jaar later maak-

ten de onderzoekers een nieuwe CT-scan 

bij deze 495 mensen en toen bleken bij 

61 (12,3%) calcificaties voor te komen. 

Vervolgens deed men een multivariate 

analyse, waarbij de hoeveelheid slaap 

een belangrijke voorspeller bleek van 

de incidentie van coronaire calcificaties, 

onafhankelijk van bekende risicofactoren 

als diabetes, cholesterol, bloeddruk, leef-

tijd, geslacht en nog een aantal bekende 

effectmodificaties. Interessant was voorts 

dat die samenhang alleen bestond met 

de objectief vastgestelde slaapduur, niet 

met de subjectieve duur.

Dit onderzoek helpt meteen een ander 

fabeltje de wereld uit. De 495 personen 

sliepen gemiddeld 6,1 uur. De 8 uur die je 

volgens je moeder moest slapen blijken 

dus niet gebaseerd op een gemiddelde 

slaapduur, maar op een gezonde slaap-

duur. Als je langer slaapt, wordt je ouder. 

Nadeel daarvan is dan wel weer dat je 

niet zoveel aan die extra dagen hebt. Je 

brengt ze immers slapend door. (HvW)

King CR, et al. Short sleep duration and incident 

coronary artery calcification. JAMA 2008;300:2859-

66.

Google beïnvloedt de medische 
wereld
In de zoektocht naar meer bezoekers en 

data stort Google zich nu ook op de medi-

sche wereld. Sinds een jaar is het bedrijf 

serieus bezig (wetenschappelijke) boeken 

in te scannen en op het web toeganke-

lijk te maken. Dit proces gaat zo snel dat 

het de vraag is of er in de toekomst nog 

plaats is voor de bibliothecaris.

Google Scholar, de zoekmachine voor 

wetenschappelijke publicaties, slaag-

de er één jaar na de start in naar meer 

medische publicaties te verwijzen dan 

bekende sites als bijvoorbeeld Pubmed. 

Veel artsen en studenten vinden Google 

Scholar namelijk makkelijker en sneller 

werken.

Ook het googelen naar een diagnose nam 

een hoge vlucht, zowel bij patiënten als 

artsen. In een brief aan het New England 

Journal of Medicine verbaasde een pro-

fessor neurologie zich over de vinding-

rijkheid van een van zijn arts-assistenten. 

Deze arts had tijdens de afdelingsronde 

met de prof snel de symptomen van een 

moeilijk geval ingevuld op Google en was 

zo binnen luttele ogenblikken tot de juis-

te diagnose gekomen. De prof vroeg zich 

verbouwereerd af of er überhaupt nog wel 

artsen nodig zijn als internet deze moge-

lijkheden biedt.

Naast de bekende zoekfunctionaliteiten 

richtte Google recent een fonds van 40 

miljoen euro op om te helpen met de 

bestrijding van infectieziekten. Zo werkt 

het bedrijf samen met de Centers for 

Disease Control and Prevention om tij-

dig influenza-epidemieën op te sporen. 

Google zoekt uit hoeveel er op griepgere-

lateerde termen wordt gezocht. Het blijkt 

dat signalering van griepepidemieën op 

deze manier weken eerder plaatsvindt.

De potentie van Google in dataverzame-

ling en analyse heeft dus een behoorlijke 

invloed op het medische landschap. Maar 

met alleen data-analyse kom je er natuur-

lijk niet. Geneeskunde is mensenwerk en 

dokters blijven nodig. (KJ)

Watts G. Google watches over flu. BMJ 

2008;337:a3076.

Greenwald R. And a diagnostic test was performed. N 

Engl J Med 2005;353:2089-90.

Bepaal BMI bij 
kinderen
Anders dan bij volwassenen zijn de afkap-

punten voor overgewicht en obesitas 

bij kinderen afhankelijk van leeftijd en 

geslacht. Om te bepalen of er bij een kind 

sprake is van overgewicht, is altijd een 

hulpmiddel nodig, zoals een tabel, nomo-

gram of rekenschijf. Sinds kort is het niet 

meer nodig de bureaulade of boekenkast 

te doorzoeken naar zo’n hulpmiddel, en 

hoeft de huisarts zelfs de Body Mass 

Index (BMI) niet meer zelf te berekenen. 

Op de website van het NHG (doorklikken 

naar ‘Doen’, onder het kopje Praktijkvoe-

ring) staat de link ‘BMI-calculator’.

Na het invullen van de geboortedatum 

van het kind, geslacht, lengte en gewicht 

wordt de BMI berekend en is meteen dui-

delijk in welke gewichtsklasse het kind 

valt.

De applicatie kwam tot stand door 

samenwerking tussen het Kenniscentrum 

Overgewicht en TNO, met subsidie van 

het ministerie van VWS. Tijdens het NHG-

congres ‘Kijk op Kids’ in Rotterdam was 

de introductie. (HvdW)
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