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kan dus de vraag of laxantia effectief zijn 

bij aambeien nauwelijks beantwoorden. 

Alleen over de behandeling met vezels 

valt iets te zeggen. Van de vijf onderzochte 

uitkomstmaten verbeterde er slechts één 

(bloedverlies) significant bij het poolen 

van de resultaten. Dat gold niet voor pijn, 

jeuk, het uitstulpen van de aambeien of 

voor recidieven. Dat de reviewers via een 

kunstgreep een significante overall ver-

betering aantonen is aardig, maar voegt 

daaraan weinig toe. Bovendien beschrij-

ven ze niet erg zorgvuldig hoe het meten 

en poolen van ‘overall verbetering’ nou 

precies in zijn werk ging. Als een patiënt 

bijvoorbeeld wat meer jeuk kreeg en wat 

minder pijn, was het beeld dan verbe-

terd? We weten het niet.

Kortom, in plaats van de conclusie te trek-

ken dat we voortaan vezels moeten voor-

schrijven aan alle patiënten die zich mel-

den met aambeien, zou ik liever pleiten 

voor een goed opgezet gerandomiseerd 

experiment in de huisartsenpraktijk met 

voldoende power om dit nou eens echt 

goed uit te zoeken. Dat is dan wél weer 

het nut van deze review. Misschien iets 

voor het ZonMW/NHG-programma Alle-

daagse Ziekten?

Henk Schers
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Achtergrond Een van de strategieën om 

de kwaliteit van zorg voor depressieve 

patiënten te verbeteren, is om spreek-

uurbezoekers te screenen en de uitkomst 

daarvan aan de behandelend arts terug 

te koppelen. Het gebruik van screenings-

vragenlijsten wordt met name in de Ver-

enigde Staten sterk ondersteund van-

uit de richtlijnen voor depressie. Het is 

onduidelijk hoe effectief screening plus 

terugkoppeling is.

Doel Vaststellen van de klinische en eco-

nomische effectiviteit van screening op 

depressie met vragenlijsten in combina-

tie met feedback bij patiënten in huisart-

senpraktijken en algemene ziekenhuizen.

Zoekstrategie Men zocht naar alle RCT’s 

waarin de interventie screening plus 

terugkoppeling aan de behandelend arts 

werd vergeleken met gewone zorg. Het 

ging ofwel om vragenlijsten die de patiënt 

zelf invulde ofwel om vragenlijsten die de 

patiënt samen met een interviewer invul-

de. Onderzoek waarbij behalve screening 

en terugkoppeling ook nog andere maat-

regelen werden genomen ter verbete-

ring van de zorg, werden uitgesloten van 

deze review. Men zocht naar artikelen in 

MEDLINE, PsychLIT, EMBASE, BNI/RCN, 

CDSR en het trialregister van de Coch-

rane Depression, Anxiety and Neurosis 

Group. Daarnaast vroeg men aan eerste 

auteurs van alle ingesloten onderzoeken 

en aan experts naar nog ontbrekende of 

niet-gepubliceerde trials.

Uitkomstmaten Op artsniveau: het ver-

beteren van de herkenning van depressie 

en het verbeteren van het handelen bij 

depressie. Op patiëntniveau: het verbete-

ren van de uitkomst van depressie.

Resultaten Van de twaalf ingesloten  

trials kwamen er negen uit de eerste lijn, 

twee uit poliklinieken van algemene zie-

kenhuizen en één uit een klinische set-

ting met ouderen. De interventiegroepen 

in die trials kwamen tot stand door ran-

domisatie. Dat kon op twee manieren. In 

het eerste geval werden alle patiënten 

gerandomiseerd, onafhankelijk van de 

score op de vragenlijst en daarmee onaf-

hankelijk van de ernst (ongeselecteerd). 

In het tweede geval werden alleen patiën-

ten met een hoge score gerandomiseerd. 

In dit geval kwamen vooral patiënten met 

een hoog risico op pathologie in de inter-

ventiegroep terecht. Het ging meestal om 

spreekuurbezoekers die in de wachtkamer 

zelf de vragenlijsten invulden. De meeste 

trials gebruikten uitkomsten op artsni-

veau: opsporen van depressie en initië-

ren van een behandeling.

Het effect op herkenning van depressie. Scree-

ning plus terugkoppeling had nauwelijks 

effect op het herkennen van depressie 

(RR 1,38; 95%-BI 1,04-1,83). Uitsplitsing 

van dit overall resultaat naar de subgroe-

pen hoogrisicopopulatie en ongeselec-

teerde populatie liet zien dat screening 

plus terugkoppeling bij de hoogrisicopa-

tiënten een duidelijk effect (RR 2,66) had 

in tegenstelling tot de ongeselecteerde 

populatie (RR 1,00).

Het effect op het handelen bij depressie. Scree-

ning plus feedback ging gepaard met een 

iets hogere interventiekans (RR 1,35; 95%-

BI 0,98-1,85). Onder interventies verstond 

men onder meer het voorschrijven van 

medicatie, verwijzen voor psychotherapie 

of counseling en stoppen van depres-

sogene medicatie. De interventie ‘voor-

schrijven van antidepressiva’ kwam iets 

vaker voor (RR 1,15; 95%-BI 1,01-1,32) na 

screening plus feedback. Deze effecten op 

het handelen bij depressie waren echter 

niet consistent omdat ze sterk leunden 

op 2 van de 9 onderzoeken.

Het effect op de uitkomst bij patiënten. De gege-

vens konden niet statistisch gepooled 

worden omdat slechts vier onderzoeken 

deze uitkomst rapporteerden. Drie van de 

vier onderzoeken rapporteerden echter 

geen effect van screening plus feedback 

op patiëntgebonden uitkomsten.

Geen enkel onderzoek presenteerde 

resultaten over de kosten en baten.

Conclusies De auteurs stellen dat rou-

tinematig toepassen van screeningsvra-

genlijsten gevolgd door terugkoppeling 

slechts een minimaal effect heeft op 

opsporing, management en uitkomsten 

van depressie. Richtlijnen waarin deze 

strategie wordt aanbevolen moeten her-

zien worden omdat er geen bewijs is voor 

de effectiviteit ervan. Een strategie waar-

bij men alleen feedback geeft over hoog-

risicopatiënten is mogelijk wel effectief, 

maar dient verder te worden onderzocht 

in een grootschalige trial waarbij uitkom-

sten op patiëntniveau en kosteneffectivi-

teit zeker meegenomen moeten worden.

Commentaar
De conclusie van deze Cochrane-review 

voor de dagelijkse praktijk – screening 

plus feedback helpt niet en moet dus 

niet toegepast worden – kan ik van harte 

ondersteunen. Met de tweede conclusie 

over de noodzaak van nader onderzoek bij 
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hoogrisicopatiënten heb ik meer moeite 

omdat ik twijfels heb over de mogelijk-

heid dat dergelijk onderzoek überhaupt 

tot positieve (‘het werkt’) resultaten kan 

leiden. Stel dat we een hoogrisicogroep 

onderzoeken en dat de kans op depressie 

15% is. Met de meeste beschikbare vra-

genlijsten zal de positief voorspellende 

waarde rond de 50% liggen. Dat betekent 

dat de helft van de patiënten die mogelijk 

depressief is, uiteindelijk geen depres-

sie heeft, maar de screening wel heeft 

gezorgd voor meer werk voor de dokter. 

Het lijkt mij niet waarschijnlijk dat veel 

dokters, met al drukbezette spreekuren, 

dit nutteloze extra werk gaan doen. Daar 

komt bij dat de huidige medische behan-

delingen van depressie weinig effectief 

zijn en een belangrijk deel van de patiën-

ten niet bereid is om psychische proble-

men met de huisarts te bespreken. Nader 

onderzoek bij hoogrisicopatiënten lijkt 

mij dus niet zo’n goed idee.

Peter Lucassen

POEM

Heeft conditietraining 
effect op bloeddruk en 
andere cardiovasculaire 
risicofactoren?

Vraagstelling
Wat is de invloed van duurtraining op de bloeddruk, op 

bloeddrukregulerende mechanismen en op cardiovascu-

laire risicofactoren?

Korte beschrijving
Inleiding In eerder gepubliceerde meta-

analyses van RCT’s is alleen gekeken 

naar het effect van conditietraining op 

de bloeddruk in rust. Het doel van deze 

meta-analyse was tevens te kijken naar 

het effect op de ambulante bloeddruk, 

bloeddrukregulerende mechanismen en 

andere cardiovasculaire risicofactoren 

dan hypertensie.

Geselecteerde onderzoeken De auteurs 

van deze meta-analyse zochten in MED-

LINE naar RCT’s over het effect van con-

ditietraining op de bloeddruk. De inclu-

siecriteria waren: willekeurige toewijzing 

aan een interventie- of controlegroep; 

conditietraining als de enige interventie; 

inclusie van verder gezonde (in rust geme-

ten) normotensieve of (pre)hypertensieve 

volwassenen en een interventieduur ≥ 4 

weken. De systolische en/of diastolische 

bloeddruk moest uitdrukkelijk vermeld 

zijn. Alleen artikelen die voor december 

2003 in peer-reviewed tijdschriften waren 

gepubliceerd werden in het onderzoek 

betrokken. De meta-analyse betrof 72  

trials met 3936 deelnemers. De duur 

van de onderzoeken varieerde van 4 tot 

52 weken (gemiddeld 16). Elke training 

duurde 15 tot 63 minuten (gemiddeld 40 

minuten) en bestond met name uit wan-

delen, joggen of fietsen.

Patiëntenpopulatie De onderzoeksgroe-

pen bestonden uit patiënten van 21-83 

jaar (gemiddeld 46,6). De systolische 

bloeddruk in rust varieerde van 100,6 tot 

162,5 mmHg (gemiddeld 128,1) en de 

diastolische van 61,4 tot 107,0 mmHg 

(gemiddeld 81,6). De patiënten wer-

den in 3 groepen ingedeeld: normoten-

sief (<120/80 mmHg), prehypertensief 

(120-139/80-89 mmHg) en hypertensief 

(≥140/90 mmHg).

Uitkomstmaat Als primaire uitkomst-

maat gold de daling van de bloeddruk 

(mmHg) in rust, gemeten vóór en na de 

trainingsperiode. Als secundaire uitkomst-

maat werd onder andere gekeken naar 

de ambulante bloeddruk, het lichaams-

gewicht, het percentage lichaamsvet, de 

buikomtrek, de lipiden, het glucose-, insu-

line-, noradrenaline- en reninegehalte in 

het bloed en de vaatweerstand.

Resultaten Conditietraining leidde tot 

een significante reductie van de bloed-

druk in rust van 3,0 mmHg systolisch 

(95%-BI 4,0-2,0) en 2,4 mmHg diasto-

lisch (95%-BI 3,1-1,7); ambulant was de 

reductie 3,3 mmHg systolisch (95%-BI 

5,8-0,9) en 3,5 mmHg diastolisch (95%-BI 

5,2-1,9). De afname van de bloeddruk in 

rust was het grootst in de 30 onderzoe-

ken met hypertensiepatiënten, namelijk 

6,9 mmHg systolisch (95%-BI 9,1-4,6) en 

4,9 mmHg diastolisch (95%-BI 6,5-3,3). 

Het lichaamsgewicht, het percentage 

lichaamsvet en de buikomtrek namen sig-

nificant af. Het HDL-cholesterol steeg met 

0,032 mmol/l-1. Het plasmanoradrenaline 

daalde met 29%, de plasmarenineactivi-

teit met 20% en de index voor insuline-

resistentie met 0,31 U. De vaatweerstand 

nam met 7,1% af.

Conclusie van de onderzoekers De 

onderzoekers concludeerden dat condi-

tietraining de bloeddruk zowel in rust als 

ambulant verlaagt en dat dit effect het 

grootst is bij mensen met hypertensie. De 

werking is terug te voeren op een afname 

van de vaatweerstand. In dit mechanisme 

Betekenis voor huisarts en patiënt
De NHG-Standaard Cardiovasculair Risi-

comanagement adviseert bij personen 

met een verhoogd risico op hart- en vaat-

aandoeningen voldoende lichaamsbe-

weging (minimaal 30 minuten per dag, 5 

dagen per week). De conclusie van deze 

meta-analyse is dat conditietraining niet 

alleen op de bloeddruk een gunstig effect 

heeft, maar ook op andere cardiovasculai-

re risicofactoren. Dit betekent een onder-

steuning van het advies van de NHG-

Standaard om de patiënt te wijzen op de 

gunstige effecten van conditietraining en 

hier ook regelmatig op terug te komen in 

het kader van de ‘therapietrouw’.

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. 




