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keelpijn, heesheid en algehele verkoud-

heidsklachten, of als er twee symptomen 

aanwezig waren zoals hoesten, sputum 

of verandering van de kleur van sputum. 

De deelnemers werd ook gevraagd naar 

de aanwezigheid van pijn op borst bij de 

ademhaling, koorts en nachtzweten.

Expositie De auteurs gingen bij de groep 

patiënten met een doorgemaakt myocard-

infarct en de groep controlepatiënten na 

of zij in afgelopen maand een luchtweg-

infectie hadden doorgemaakt.

Resultaten In het case-controlonderzoek 

werden 119 patiënten met de diagnose 

myocardinfarct geïncludeerd; hun gemid-

delde leeftijd was 63 jaar en 84% was man. 

De controlegroep bestond uit 214 perso-

nen gematcht op leeftijd, geslacht, socia-

le klasse, seizoen en gerekruteerd uit een 

naburige huisartsenpraktijk. Er werd geen 

associatie gevonden tussen de gedefini-

eerde luchtweginfectie en myocardinfarct 

(gecorrigeerde OR 1,0; 95%-BI 0,5-1,9). 

Er werd echter een sterke associatie 

gevonden tussen pijn op de borst bij de 

ademhaling en myocardinfarct (OR 17,5; 

95%-BI 3,6-85,6). Voor koorts werd ook 

een duidelijke associatie gevonden (OR 

5,9; 95%-BI 2,0-16,8). De relatie tussen 

de aanwezigheid van een bovenstelucht-

weginfectie met pijnlijke ademhaling en 

koorts was sterker wanneer deze klachten 

in de twee weken vóór het infarct aanwe-

zig waren (OR 10,2; 95%-BI 3,4-30,7) ten 

opzichte van 3-4 weken voor het infarct 

(OR 8,2; 95%-BI 2,3-29,5) en meer dan 1 

maand (OR 0,9; 95%-BI 0,4-2,1).

Conclusie van de onderzoekers Een 

recente luchtweginfectie die gepaard gaat 

met pijn op de borst bij de ademhaling 

of koorts levert mogelijk een bijdrage aan 

het ontstaan van een myocardinfarct.
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De aanstaande veranderingen in de Neder-

landse gezondheidszorg maken dat de 

gezondheidszorg meer dan ooit in de 

belangstelling staat van de bevolking, de 

hulpverleners en onderzoekers. Om een 

goede beoordeling te kunnen geven van 

die veranderingen is het noodzakelijk een 

systematische beschrijving op zak te heb-

ben. Het boek De Nederlandse gezondheids-

zorg levert al meer dan twintig jaar een 

dergelijke systematische beschrijving. 

Vraag, aanbod en beleid worden achter-

eenvolgens op een overzichtelijke wijze 

in prettig geschreven proza aan de orde 

gesteld. Toch zijn er wel kanttekeningen 

bij het boek te plaatsen.

Het boek is vooral een beschrijving in 

historisch perspectief, de toekomst komt 

er jammer genoeg bekaaid van af. Over 

het functioneren van de Nederlandse 

gezondheidszorg zijn de auteurs niet zo 

kritisch. We lezen bijvoorbeeld weinig 

over de knelpunten in de ziekenhuiszorg 

en over de vraag wat die ziekenhuizen 

nu leveren gezien het enorme beschik-

bare budget. We horen evenmin of de 

ontwikkeling van huisartsenposten goed 

is geweest en of de sterkere positie van 

ziektekostenverzekeraars een bedreiging 

vormt voor de professionele autonomie 

van artsen. Dat het kabinet Balkenende-

II – percentagegewijs – nauwelijks geld 

besteedt aan preventie is een voetnoot, 

terwijl enige boosheid gezien de alarme-

rende cijfers over diabetes, obesitas en 

slechte drinkgewoonten op zijn plaats 

zou zijn geweest. Evenmin lezen we wei-

nig over het, ondanks de mooie Volks-

gezondheid Toekomst Verkenning, gammele 

gezondheidszorg-informatiesysteem. De 

POEM

Verhoogde kans op myo-
cardinfarct na luchtweg-
infectie

Vraagstelling
Leidt een recent doorgemaakte luchtweginfectie tot een 

verhoogde kans op myocardinfarct?

Korte beschrijving
Inleiding Uit twee eerdere retrospectieve 

database-onderzoeken kwam een relatie 

tussen myocardinfarcten en een vooraf-

gaande luchtweginfectie naar voren. De 

auteurs van dit case-controlonderzoek 

toetsten deze bevinding.1

De diagnose recente luchtweginfec-

tie werd gesteld als er in de afgelopen 

maand twee klachten aanwezig waren 

uit het rijtje: loopneus, verstopte neus, 

Wat is een POEM?
Een POEM (Patient Oriented Evidence that Matters) 

is een evidence-based referaat van een weten-

schappelijk artikel. De feitelijke informatie uit 

het artikel geven we daarbij zo helder, objec-

tief en transparant mogelijk weer. Daarnaast 

vertalen we de uitkomsten van het artikel naar 

de huisarts die een patiënt voor zich heeft, zo 

mogelijk met NNT of andere getallen die voor 

de individuele patiënt inzichtelijk zijn. We ver-

gelijken de resultaten met huidige richtlijnen 

of de gangbare werkwijze. Voorlopig publice-

ren we in elke H&W een POEM.

Betekenis voor huisarts en patiënt
In de NHG-Standaard Acuut coronair 

syndroom (ACS) wordt de huisarts gead-

viseerd een aantal vragen te stellen naar 

klachten, symptomen en/of risicofactoren 

die een belangrijke positief voorspellen-

de waarde hebben voor de diagnose ACS. 

Op basis van dit onderzoek zou de huis-

arts de patiënt ook moeten vragen naar 

een recent doorgemaakte luchtweginfec-

tie die gepaard ging met koorts en pijn op 

de borst bij ademhaling.


