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op de hoogte van het eigenlijke onder-

zoeksdoel, en werden gerandomiseerd in 

twee groepen. Zij moesten op een com-

puter vragen beantwoorden over klinische 

beslissingen. Beide groepen werden voor-

afgaand aan het experiment blootgesteld 

aan een klembord en notitieboekje. Deze 

voorwerpen bevatten in de testgroep het 

logo van Lipitor, terwijl ze in de contro-

legroep blanco waren. De onderzoekers 

maten onbewuste reacties op vragen over 

de twee cholesterolremmers met de Impli-

cit Association Test (IAT), een methode die 

ongevoelig is voor ‘sociale wenselijkheid 

bias’ en die men veel gebruikt bij psycho-

logie- en marketingonderzoek.

Bij de derdejaarsstudenten was er geen 

significant verschil tussen de twee groe-

pen. Onder de vierdejaarsstudenten (die 

meer blootgesteld zijn aan factoren die 

hun houding ten opzichte van farmaceu-

ten kunnen beïnvloeden) bleken studen-

Oude moeders worden ouder
Het Cruyffiaanse gezegde ‘elk nadeel heb 

z’n voordeel’ blijkt ook van toepassing 

op het moederschap: de nadelen van het 

op latere leeftijd kinderen krijgen zijn 

algemeen bekend, maar er zit toch ook 

een positieve kant aan. Oudere moeders 

leven langer. Het is alleen de vraag waar 

dit aan toe te schrijven is. Ken Smith et 

al. onderzochten in een Amerikaans en 

een Canadees databestand de relatie 

tussen vrouwen die na hun 40e kinderen 

kregen en hun levensduur. De levensduur 

van deze vrouwen vergeleken de onder-

zoekers met de levensduur van vrouwen 

die op jongere leeftijd kinderen kregen. 

Het bleek dat in beide onderzochte 

populaties oudere moeders een hogere 

leeftijd bereikten dan de controlegroep 

(risico op mortaliteit was 15% minder). 

Er is dus kennelijk een relatie tussen 

langer leven en de mogelijkheid om op 

latere leeftijd een kind te baren. De broers 

van deze vrouwen en de echtgenotes van 

de broers werden ook onderzocht. Voor 

confounding werd gecorrigeerd met een 

zogenaamde Cox-overlevingsduuranalyse. 

Hier mee berekenden de onderzoekers het 

relatieve risico. Het bleek dat de broers 

van de oudere moeders uiteindelijk nog 

ouder werden dan de oudere moeders 

zelf en broers met meerdere zussen die 

op hogere leeftijd bevielen werden zelfs 

nóg ouder. Om te voorkomen dat de over-

leving van de broers te maken zou kun-

nen hebben met andere sociaalecono-

mische omstandigheden in het gezin van 

de broers, werden de echtgenotes van 

de broers ook bij het onderzoek betrok-

ken. Bij hen was echter geen effect op de 

leeftijd vast te stellen. Het blijkt dus dat 

genetische factoren een grotere rol spe-

len dan sociaal-economische factoren. 

Vruchtbaarheid en het kunnen bereiken 

van een hoge leeftijd worden volgens de 

onderzoekers door dezelfde genen gere-

guleerd. Niet echt een uitkomst waar je 

vreemd van opkijkt.

Wilma Spinnewijn

Smith KR, et al. Familial aggregation of survival and 

late female reproduction. J Gerontol A Biol Sci Med 

Sci 2009;64:740-4.

Cadeautjes van farmaceuten beïnvloeden therapie-
voorkeuren van studenten
Uit diverse onderzoeken blijkt dat de 

meeste artsen hun handelen ongevoe-

lig achten voor de invloed van kleine 

giften van de farmaceutische industrie. 

Een recent Amerikaanse onderzoek sug-

gereert echter wel degelijk een effect, al 

betreft hun onderzoekspopulatie geen 

artsen maar geneeskundestudenten.

De onderzoekers bestudeerden het effect 

van blootstelling aan kleine promotie-

producten op behandelingsvoorkeuren 

bij 352 derde- en vierdejaars geneeskun-

destudenten. Zij beperkten zich tot twee 

cholesterolsyntheseremmers: het uitvoe-

rig gepromote Lipitor (atorvastatine) en 

het even goed werkzame Zocor (simvasta-

tine). De studenten waren afkomstig van 

twee verschillende universiteiten: de ene 

(Pennsylvania) voert een restrictief beleid 

over het aannemen van giften van farma-

ceuten, de andere (Miami) legt hierin geen 

beperkingen op. De deelnemers waren niet 

Journaal

ten uit Miami een voorkeur voor Lipitor 

te hebben, terwijl studenten uit Penn-

sylvania een tegenovergestelde reactie 

lieten zien. Bovendien stonden Pennsyl-

vania-studenten sceptischer tegenover 

farmaceutische marketing dan Miami-

studenten.

De auteurs concluderen dat blootstelling 

aan kleine promotieproducten van farma-

ceuten de opvattingen van geneeskunde-

studenten over deze farmaceuten beïn-

vloedt. Het beleid dat hun opleidingsin-

stituut voert ten opzichte van farmaceu-

tische marketing lijkt bij de richting van 

deze beïnvloeding (dat wil zeggen positief 

of negatief) een bepalende rol te spelen.

Bart Knottnerus

Grande D, et al. Effect of exposure to small pharma-

ceutical promotional items on treatment preferences. 

Arch Intern Med 2009;169:887-93.
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