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Ongeluk in de liefde kan een gebroken 

hart opleveren. Hoe dat komt is nu dui-

delijk: erectiele disfunctie (ED) hangt 

namelijk samen met een bijna tweemaal 

zo grote kans op een cardiovasculair 

event. Hoewel een dergelijk verband al 

vaker was gesuggereerd, is het nu voor 

het eerst ook prospectief aangetoond.

In de placebo-arm van de Prostate Cancer 

Prevention Trial werden 8063 mannen van 

55 jaar en ouder zonder hart- en vaatziek-

ten gedurende 7 jaar vervolgd. Omdat het 

onderzochte middel (finasteride) kan lei-

den tot seksuele stoornissen informeer-

den de onderzoekers iedere drie maan-

den naar het seksuele welzijn. Bovendien 

legden ze hart- en vaatziekten vast als 

onderdeel van het drug-safety monitoring 

programma. Al bij het begin bleek bijna 

de helft van de mannen geplaagd te wor-

den door ED en vijf jaar later bleek van 

degenen zonder klachten nog eens de 

helft geen bevredigende erectie meer te 

krijgen. Zowel incidente als prevalente 

ED hing samen met het krijgen van hart- 

en vaatziekten, ook na correctie voor 

bekende cardiovasculaire risicofactoren. 

Hoewel men niet kon corrigeren voor het 

gebruik van antihypertensiva of van sil-

denafil en soortgelijke middelen, menen 

de auteurs dat klachten over ED aanlei-

ding moeten zijn om een compleet risico-

profiel voor hart- en vaatziekte op te stel-

len, aangezien het risico van ED ongeveer 

even groot bleek als dat van hypertensie 

of hypercholesterolemie. De roep om de 

NHG-Standaard Cardiovasculair risico-

management te herschrijven komt daar-

mee wel uit een zeer onverwachte hoek. 

Mannen, u bent gewaarschuwd. Bij klach-

Relatietherapie of dotteren?

Niet-medische determinanten van 

gezondheid zoals roken, lichamelijke 

beweging, alcoholgebruik, eetpatroon, 

maar ook inkomen, werkeloosheid, scho-

ling en milieu hebben een sterker ver-

band met de gezondheid van populaties 

dan de kwaliteit van de gezondheidszorg. 

Dat blijkt uit een analyse van twee Neder-

landse onderzoekers naar het Canadian 

health indicator framework. Ze onderzoch-

ten in bestaande gegevens van 13 pro-

vincies en regio’s in Canada de relatie 

tussen gezondheid (percentages zelfge-

rapporteerde gezondheid en functionele 

gezondheid als excellent of zeer goed, 

BMI, prevalentie astma en diabetes en  

de levensverwachting), kwaliteitsindica-

toren van de gezondheidszorg, structurele 

kenmerken van de zorg en niet-medische 

factoren. De structurele kenmerken van 

het gezondheidszorgsysteem (bijvoor-

beeld tevredenheid met de huisarts en 

het aantal apothekers) blijken ook meer 

samen te hangen met de gezondheid van 

de bevolking dan kwaliteitsmaten als het 

aantal keizerssnedes, ziekenhuismortali-

teit na CVA, screeningsmammografieën 

of cervixuitstrijkjes.

De onderzoekers stellen dat gezondheids-

zorg bijdraagt aan de gezondheid van een 

kleine groep, maar dat het effect verdunt 

in de totale bevolking. De prevalentie 

van diabetes zegt dan ook weinig over de 

gezondheid van de bevolking.

De conclusies zijn niet nieuw, maar wel 

voor het eerst op zo’n grote schaal onder-

bouwd. De resultaten doen in ieder geval 

de vraag rijzen of je met kwaliteitsindica-

toren op populatieniveau wel iets meet. 

Weer een argument om argwanend naar 

de ontwikkelingen op dit vlak te kijken. 

(JZ)

Arah OA, et al. Correlates of health and healthcare 

performance; applying the Canadian health indicator 

framework at the provincial-territorial level. BMC 

Health Services Res 2005;5:76. DOI:10/1186/1472-

6963-5-76.

Langer leven
met elke dag een 
placebopil
Patiënten met hartfalen die placebopil-

len trouw innemen, gaan minder snel 

dood dan patiënten die echte pillen niet 

trouw innemen. Dit is kort door de bocht 

de conclusie van het onderzoek van Gran-

ger et al. Zij gebruikten gegevens van 

7599 deelnemers aan een RCT waarin 

zij het effect van candesartan versus een 

placebo onderzochten. In plaats van de 

interventie- met de placebogroep te ver-

gelijken, onderzochten ze deze keer het 

effect van therapietrouw. Ze volgden de 

deelnemers zo’n 38 maanden, waarbij zij 

elke 4 maanden keken of de deelnemers 

hun pillen trouw geslikt hadden. Hiervoor 

registreerden ze het aantal voorgeschre-

ven pillen. Bij twijfel telden ze de pillen. 

Deelnemers waren therapietrouw wan-

neer zij in meer dan 80% van de metin-

gen de voorgeschreven doses ingenomen 

hadden. Er was onvoldoende informatie 

over het medicijngebruik van 187 deel-

Prevalentie diabetes geen goede 
indicator gezondheid bevolking

ten over ED loopt u het risico levenslang 

bètablokkers of andere antihypertensiva 

te moeten gebruiken. En u weet wat daar-

van komt. (HvW)

Thompson IM, et al. Erectile Dysfunction 

and Subsequent Cardiovascular Disease. 

JAMA 2005;294:2996-3002.
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De berichten, commentaren en reacties 

in het Journaal richten zich op de weten-

schappelijke en inhoudelijke kanten van 

de huisartsgeneeskunde. Bijdragen van 

lezers zijn welkom (redactie@nhg-nl.org). 

De bijdragen in deze aflevering zijn van 

Pieter Buis, Roger Damoiseaux, Eric van 

Rijswijk, Henk Schers, Henk van Weert, 

Mark van der Wel en Joost Zaat.

Enkele Nederlandse onderzoekers gin-

gen bij ongeveer 1500 Zuid-Nederlandse 

huisartsen het verband na tussen het 

ontvangen van artsenbezoekers en de 

kwaliteit van het voorschrijfgedrag. Ook 

keken ze naar andere activiteiten zoals 

FTO-overleg. Van de hele set variabelen 

die ze in de multivariate analyse stop-

ten, bleken er maar twee significant 

gecorreleerd met mindere kwaliteit van 

het voorschrijfgedrag: het ontvangen 

van artsenbezoekers en het praktiseren 

op het verstedelijkte platteland. Een 

FTO-overleg of een goede relatie met 

de apotheker verandert niets aan het 

voorschrijfgedrag. Ik ben geneigd om de 

relatie met het verstedelijkte platteland 

als een toevallige af te doen (type-2-

fout), maar die relatie met de industrie 

zal ongetwijfeld kloppen. Het moet wel 

gezegd worden dat het een correlatio-

neel onderzoek was, en een correlatie 

is iets anders dan een causaal verband: 

misschien ontvangen dokters die kwali-

tatief minder goed voorschrijven daarom 

juist wel artsenbezoekers. Hoe dan ook, 

de verzekeraars kunnen dat onderscheid 

vaak niet maken, en het zou me dan ook 

niets verbazen als het FTO-overleg uit 

de honoreringsstructuur wordt wegge-

streept, en in het kader van de module 

M&I wordt vervangen door een bonus op 

het opschorten van alle contacten met 

de farmaceutische industrie. Hoewel het 

bewijs aan de zachte kant is, zou ik er in 

dit geval niet erg rouwig om zijn. (HS)

Artsenbezoekers en de kwaliteit van voorschrijfgedrag

Muijrers PEM, et al. Differences in prescribing 

between GPs. Impact of the cooperation with pharma-

cists and impact of visits from pharmaceutical industry 

representatives. Fam Pract 2005;22:624-30.

nemers (2,5%). De therapietrouw bleek 

behoorlijk hoog, namelijk 89%. Gedurende 

de hele follow-uptijd was de sterfte in de 

therapietrouwe groep lager dan in de the-

rapieontrouwe groep. Het maakte daarbij 

niet uit of zij de candesartan of het placebo 

trouw innamen! De hazardratio was 0,66 in 

de therapietrouwe candesartangroep en 

0,64 in de therapietrouwe placebogroep. 

Deze ratio’s zijn gecorrigeerd voor mogelijk 

vertekenende variabelen. Dit betekent dat 

patiënten die hun pillen niet trouw inne-

men ongeveer 1,7 keer sneller overlijden 

dan patiënten die hun pillen wel trouw slik-

ken. Ook het aantal ziekenhuisopnamen 

was in de beide therapietrouwe groepen 

lager. De betere klinische uitkomsten kun-

nen we dus niet verklaren door de werk-

zaamheid van candesartan. Waarschijnlijk 

leven therapietrouwe patiënten gezonder 

of volgen ze allerlei leefstijladviezen beter 

op. Overschat dus de werking van de pil-

letjes niet. En onderschat het belang van 

goede voorlichting over gezondheidsrisi-

co’s niet. (EL)

Granger BB, et al. Adherence to candesartan and 

placebo and outcomes in chronic heart failure in the 

CHARM programme: double-blind, randomised, con-

trolled clinical trial. Lancet 2005;366:2005-11.

Rugpijn? Lekker wandelen in het bos!
Een patiënt met rugpijn op uw spreekuur? 

Wel of geen fysiotherapie? De patiënt zelf 

oefeningen laten doen? Stevige pijnstil-

lers en het welgemeende advies gewoon 

te blijven bewegen? Wat is wijsheid? Er 

zijn hele bibliotheken over volgeschre-

ven. Ziet u door de bomen het bos niet 

meer? U kunt vanaf vandaag uw patiënt 

ook gewoon dat bos insturen. Althans 

volgens Eric Hurwitz en collega’s. Zij 

volgden bijna 700 patiënten met lagerug-

pijn gedurende anderhalf jaar. De patiën-

ten kregen in een onderzoeksopzet 1 van 

de 4 verschillende behandelingen (chiro-

practische of medische behandeling met 

of zonder fysieke oefeningen). Ook de 

recreatieve activiteiten, zoals wandelen 

en sporten werden vastgelegd. Los van 

de specifieke uitkomsten van deze 4 

verschillende behandelingen, bleek de 

hoeveelheid recreatieve activiteit – zeg 

maar de tijd waarin je lekker in het bos 

wandelt – een belangrijke bijdrage te 

leveren aan het effect. Mensen die veel 

in het bos liepen, hadden minder pijn, 

functioneerden beter en hadden minder 

psychische problemen vergeleken met 

patiënten die minder recreatief waren. 

Dragen rugspecifieke oefeningen bij aan 

fixatie op pijn? Of gaat er toch een rust-

gevende werking uit van de bomen? Dit 

onderzoek geeft een duidelijk verband 

aan, maar nog geen bewijs. Ik denk dat 

ik maar een door Staatsbosbeheer of 

Natuurmonumenten gesponsord onder-

zoeksvoorstel ga schrijven. (ER)

Hurwitz EL, et al. Effects of recreational physical 

activity and back exercises on low back pain and psy-

chological distress: findings from the UCLA Low Back 

Pain Study. Am J Public Health 2005;95:1817-24.




