Antwoord op de vraag van mevrouw Van Megeren
Uit het abstract blijk dat de review2 een overzichtsartikel is, geen
systematische review of meta-analyse. De bewijskracht daarvan
is niet aan te geven omdat er geen oorspronkelijk onderzoek
beschreven wordt. In de overige 4 artikelen zijn cohortonderzoeken beschreven onder relatief kleine groepen gezonde zwangeren
en vrouwen met een gecompliceerd beloop van de zwangerschap.
In één onderzoek5 was er ook een controlegroep van niet-zwangeren. Uit de abstracts van deze 4 onderzoeksartikelen blijkt dat het
cholesterolgehalte stijgt in het tweede trimester van de zwangerschap, een maximumwaarde bereikt in het derde trimester en snel
na de partus weer normaliseert. Cholesterolwaarden tot 8 mmol/l
blijken in de zwangerschap niet ongewoon. Cohortonderzoeken
zijn voor een etiologische of prognostische vraagstelling een
geëigende methode. Dat betekent dat de bewijskracht matig sterk
is, zeker nu de resultaten van deze vier onderzoeken met elkaar
overeenkomen. U kunt mevrouw Van Megeren dus vertellen dat
een verhoogd cholesterolgehalte een normaal zwangerschapsverschijnsel is en dat ze in de volgende zwangerschap kan volstaan
met het volgen van de richtlijnen voor gezonde voeding.

Tips
 Een selectie op ‘review’ bij type publicatie beperkt het aantal
hits vaak effectief.
 Als het zoekresultaat nul is, zijn de gebruikte zoektermen kennelijk te smal, of ongebruikelijk of verkeerd gespeld. Raadpleeg
de thesaurus van zoektermen om de meest toepasselijke zoektermen te vinden.
 Gebruik de optie ‘related articles’ in PubMed alleen als u een
artikel hebt gevonden dat precies aan uw vraag voldoet.
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Tijdschrift voor praktijkondersteuning
Lezers gevraagd
Eind augustus landde het eerste nummer van het Tijdschrift voor praktijkondersteuning in uw praktijkbrievenbus. Met dit nieuwe tijdschrift
willen we hét tijdschrift voor uw praktijkondersteuner maken, net zo
goed als we de pretentie hebben om hét tijdschrift voor de Nederlandse huisarts te zijn. De reacties zijn zeer positief, maar een goed
tijdschrift maken kunnen we alleen als er voldoende lezers zijn.
Geef uw ondersteuner dus een abonnement. Voor het geld hoeft u
het niet te laten, dus meer ondersteuners, meer abonnementen....

steuners helpen om in hun vak vooruit te komen en daar hoort
goed leren schrijven ook bij. Bijdragen kunnen variëren van een
ingezonden brief tot een praktijkonderzoek, van discussie tot
praktische tips, en van een klinische les tot een boekbespreking.
Wat is leuker dan als huisarts samen met je praktijkondersteuner
een mooi artikel te schrijven? Ideeën en manuscripten zijn welkom op tpo@nhg-nl.org.

Critici gevraagd
Schrijvers gevraagd

We kunnen het wel mooi bedenken, maar misschien maken we
wel een heel verkeerd tijdschrift. Ook kritiek van u en van uw praktijkondersteuner is meer dan welkom op tpo@nhg-nl.org.

Een goed tijdschrift kan zeker niet zonder goede auteurs. Alle
ideeën, hoe pril ook, zijn welkom. De redactie wil praktijkonder-

Klinische lessen voor H&W
Op het NHG-congres kennen we opnieuw de prijs voor de beste
klinische les uit. We proberen in elke H&W voldoende artikelen te
plaatsen met een klinische invalshoek en een klinische les is een
van de vormen waarin dat kan. In twee jaar tijd hadden we vijftien klinische lessen. Dat vinden we er tien te weinig. Wetenschap
begint met opmerkzaamheid. ‘Hé, wat bijzonder is dit.’ Zonde als
u dat alleen voor uzelf houdt. We zijn dus op zoek naar auteurs
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die over twee jaar ook mee willen dingen naar een fraaie prijs,
maar vooral naar auteurs die het leuk vinden om over een klinisch
probleem te schrijven.
Richtlijnen voor het schrijven van een klinische les vindt u op
www.henw.org onder ‘Richtlijnen voor auteurs’. Informatie of vragen? Mail de hoofdredacteur op j.zaat@nhg-nl.org.
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