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in ‘negroïd’, ‘blank’ en ‘Aziatisch’.

Resultaten De resultaten voor ACE-rem-

mers en trombolyse konden gepoold wor-

den. Bij de overige medicatie was dat niet 

mogelijk omdat het daar hoofdzakelijk 

om kleinere onderzoeken ging.

ACE-remmers. Negroïde patiënten bleken 

in vergelijking met niet-negroïde patiën-

ten een verhoogd risico te hebben op het 

ontwikkelen van angio-oedeem (RR 3,03; 

95%-BI 2,51-3,66). Hoesten kwam als bij-

werking meer voor bij Aziatische dan bij 

blanke patiënten (RR 2,66; 95%-BI 1,58-

4,77). Tussen negroïde en blanke patiën-

ten bleek er voor deze bijwerking geen 

verschil.

Trombolyse. Negroïde patiënten hadden 

een verhoogd risico ten opzichte van niet-

negroïde patiënten op een intracraniale 

bloeding (RR 1,48; 95%-BI 1,17-1,86). Uit 

een ander onderzoek kwam naar voren 

dat bij trombolytische behandeling 17% 

van de negroïde patiënten een ernstige 

bloeding kreeg tegenover 11% bij blanke 

patiënten (RR 1,9; 95%-BI 1,6-2,3).

Andere medicamenten. Depressieve klach-

ten bij hydrochloorthiazidegebruik (HCT) 

kwamen significant vaker voor bij negroï-

de dan bij blanke patiënten – in het artikel 

werden overigens geen getallen gemeld. 

Hoofdpijn werd als bijwerking van HCT 

gerapporteerd bij 17% van de negroïde 

patiënten en bij 2% van de blanke patiën-

ten (p<0,05).

Het risico op een bloeding bij gebruik van 

anticoagulantia is bij niet-blanken groter 

dan bij blanken (RR 1,6; 95%-BI 1,2-2,1). 

Er wordt geen verschil gevonden in het 

voorkomen van bijwerkingen bij simvas-

tatine- en bij aspirinegebruik. Pindolol 

geeft bij blanke patiënten weliswaar meer 

bijwerkingen dan bij negroïde patiënten, 

maar dit verschil is niet significant.

Conclusie van de onderzoekers Het 

doel van medicamenteuze behandeling 

is maximale behandeling met minimale 

risico’s op bijwerkingen. De resultaten 

van dit onderzoek tonen voor een beperkt 

aantal cardiovasculaire medicamenten 

een verschil aan in gevoeligheid voor bij-

werkingen bij verschillende etnische groe-

pen. Voor een veel grotere groep medica-

menten weten we dit eenvoudigweg niet 

omdat daarvoor de gegevens ontbreken. 

Er is meer farmacologisch onderzoek met 

verschillende etnische groepen nodig om 

onze kennis op dit gebied te vergroten.

Bewijskracht Systematische review van 

gerandomiseerde trials met heterogeni-

teit (1a-).2

Marlous Adema en Arie Knuistingh Neven, 

LUMC
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Wat is een POEM? 
Een POEM (Patient Oriented Evidence that 

Matters) is een evidence-based referaat 

van een wetenschappelijk artikel. De fei-

telijke informatie uit het artikel geven 

we daarbij zo helder, objectief en trans-

parant 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 inzichte-

lijk zijn. We vergelijken de resultaten met 

huidige richtlijnen of de gangbare werk-

wijze. Voorlopig publiceren we in elke 

H&W een POEM.

Boeken

Praktijk van de hoofdpijn

Silberstein SD, Lipton RB, Goadsby PJ, Ferrari MD. 

Hoofdpijn in de klinische praktijk. Maarn: Prelum, 

2005. 310 pagina’s, € 89. ISBN 90-8562-011-2.

Dit boek is een Nederlandse uitgave van 

het Amerikaanse Headache in Clinical Prac-

tice (tweede druk uit 2002), geactualiseerd 

en bewerkt door de Leidse neuroloog 

Michel Ferrari. Het is een helder en vol-

ledig overzicht van een van de meest 

voorkomende en belastende, maar ook 

miskende klachten: hoofdpijn.

Het boek begint met een overzicht van 

hoofdpijn door de eeuwen heen. Het 

behandelt vervolgens in het eerste deel 

de pathofysiologie en epidemiologie van 

de verschillende hoofdpijnvormen, en 

de classificatie daarvan volgens de IHS-

criteria. Het tweede deel behandelt de 

primaire hoofdpijn: migraine, spannings-

hoofdpijn, chronische dagelijkse hoofd-

pijn en clusterhoofdpijn. In het derde deel 

komt ten slotte de secundaire hoofdpijn 

aan bod: posttraumatische hoofdpijn en 

hoofdpijn gerelateerd aan vasculaire en 

niet-vasculaire intracraniale aandoenin-

gen, aan infectie en aan sinusaandoenin-

gen. Dit is een voor de medicus practicus 

een heldere en bruikbare indeling.

Het boek leest prettig, is ruim voor-

zien van recente literatuurverwijzingen 

en biedt daarmee een up-to-date en 

evidence-based totaaloverzicht van de 

belangrijkste aspecten van hoofdpijn. Per 

hoofdpijnvorm bespreken ze de diagnose 

en de behandeling.

Maar ik wil toch wel enkele kleine kant-

tekeningen maken. Hoofdpijn bij kinde-

ren ontbreekt in dit boek; hierover zou, 

net als voor de wel opgenomen oudere 

patiënt, een apart hoofdstuk op zijn 

plaats zijn geweest. Menstruele migraine 

bespreken de auteurs in het hoofdstuk 

migraine, andere menstruele hoofdpijn 

komt nauwelijks meer aan de orde, hoe-

wel er wel een uitgebreid hoofdstuk is 

over zwangerschap, borstvoeding en de 

medicamenteuze behandeling.

Het boek is aan de Nederlandse praktijk 

aangepast en is hiervoor soms uitge-

breid, aangezien de behandeling aan-

vankelijk een nogal Amerikaanse (defen-

sieve) inslag had. Het is jammer dat er 

geen verwijzingen zijn opgenomen naar 

de belangrijkste bestaande Nederlandse 

richtlijnen op hoofdpijngebied: die van 

de Nederlandse Vereniging van Neuro-

logie en die van het NHG. Ook andere 
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het kiezen en daarmee de logica van het 

zorgen articuleert.

In deze tijden van vermarkting van de 

huisartsgeneeskundige zorg sprak het 

hoofdstuk over zorg als markt mij in 

het bijzonder aan (hoofdstuk 2). Het is 

ondoenlijk om een samenvatting van het 

hele boek te geven, daarom ga ik nader in 

op dit hoofdstuk. Zo belicht ik niet alleen 

een deel van de inhoud van het boek, 

maar ook de werkwijze van Mol.

In termen van de markt kopen patiënten 

zorg, en dient de zorg zich op de vraag 

van de patiënt te richten. Dit impliceert 

dat zorg een afgebakend product is dat 

je tegen een bepaalde prijs kan verhan-

delen. Mol laat zien dat het bij zorgen 

juist gaat om een proces waarin verschil-

lende deelnemers (patiënt, familielid, 

hulpverleners) samen verbetering willen. 

Geen transactie, maar interactie. Als je 

een product op de markt brengt, moet 

je de doelgroep definiëren, bijvoorbeeld 

de sportieve diabeet voor een ‘snelle’ 

bloedsuikermeter. Dergelijke doelgroep-

definities zijn grofmazig. In de zorg moet 

men juist voor ieder individu zoeken naar 

de beste vorm van zorg. In de markt ver-

dwijnen doelgroepen als er niets aan ze 

te verkopen valt. De zorg geeft daarente-

gen nooit op. De markt verleidt mensen 

producten te kopen door hun verlangen 

aan te spreken en succes te tonen. In de 

spreekkamer wordt het verstand aange-

sproken en zijn teleurstellingen schering 

en inslag. De markt verkoopt geen nee, 

het aanbod is grenzeloos. De zorg doet 

dat wel: die stopt met een behandeling 

als er geen heil meer van te verwachten 

valt. De term klant, ten slotte, verwijst 

naar iets positiefs. Mooie koopwaar, waar 

je in vrijheid uit kunt kiezen. Bij patiënt-

zijn draait het om ziekte, om iets wat je 

overkomen is. Dat betekent niet dat je 

passief bent, integendeel, je doet er alles 

aan om het beste van je leven te maken 

in de wetenschap dat de uitkomst onze-

ker is.

Annemarie Mol heeft op het goede 

moment een belangrijk boek geschreven. 

Juist nu de vermarkting van de huisarts-

geneeskunde vorm begint te krijgen, laat 

ze ons zien waar we ons door moeten 

actuele en nationale informatie, zoals 

websites van de patiëntenverenigingen 

ontbreken.

Desalniettemin vormt dit boek een zeer 

lezenswaardig naslagwerk voor elke dok-

ter die in zijn praktijk te maken heeft met 

patiënten met hoofdpijn en zich verder 

wil verdiepen in deze boeiende materie.

Marie-Louise Bartelink

Collectief dokteren

Annemarie Mol. De logica van het zorgen. Actieve 

patiënten en de grenzen van het kiezen. Amsterdam: 

Van Gennep, 2006. 158 pagina’s, € 18. ISBN 90-

5515-652-3.

Annemarie Mol, medisch filosoof en 

hoogleraar politieke filosofie, maakt zich 

zorgen over de gezondheidszorg. Ze laat 

ons in haar boek zien hoe de praktijk van 

het goede zorgen in gevaar komt door 

het huidige ideaal van ‘zelf kiezen’. Ze 

doet dat door de manieren van denken 

en doen die bij het goede zorgen horen 

te vergelijken met die van het zelf kiezen 

en de logica achter beide te zoeken. Daar-

voor is ze de studeerkamer uitgegaan om 

een ‘casus’ te onderzoeken: de behande-

ling van en het leven met diabetes. Ze 

heeft diabetesspreekuren bijgewoond, 

teksten over diabetes geanalyseerd en 

hulpverleners en patiënten gevraagd naar 

hun belevenissen. Dit materiaal heeft ze 

bewerkt om een nieuw perspectief voor 

de zorg te bieden: de logica van het zor-

gen.

Het ideaal van het zelf kiezen komt op 

allerlei manieren tot uiting. Mol beschrijft 

er vier: de zorg vanuit het perspectief van 

de markt: de patiënt wordt klant; de zorg 

vanuit het perspectief van de liberaal-

democratische staatsvorm: de patiënt 

wordt burger; de invulling van de rol van 

de professional, die zich beperkt tot het 

verschaffen van informatie; en de verhou-

ding tussen individu en collectief, die 

versimpeld is tot een optelsom van ver-

gelijkbare individuen. Deze onderwerpen 

behandelt Mol ieder in een apart hoofd-

stuk, waarbij ze steeds weer de praktijk 

van het zorgen afzet tegen de logica van 

laten inspireren. Aan ons de taak om te 

blijven zoeken naar aanpassingen om de 

praktijk van het goede zorgen te behou-

den en te verbeteren. Mols boek kan ons 

daarbij helpen. Haar aanpak – uitgaan 

van een concrete zorgpraktijk –, haar 

analyses – wat heeft iemand nodig om 

te kunnen leven met een ziekte – én haar 

hart voor de zorg, sluiten goed aan bij de 

huisartsgeneeskundige zorgpraktijk. Wat 

niet wil zeggen dat het boek een feest 

der herkenning is, daar is het bij tijd en 

wijle te filosofisch voor. Ook is het niet 

altijd makkelijk leesbaar, maar dat is juist 

goed. Het dwingt je om na te denken over 

de gevolgen van allerlei ontwikkelingen, 

wat daar goed en niet goed aan is, en wat 

je daarmee zou willen. Een aanrader dus 

voor iedere praktiserende huisarts die 

zich wil verdiepen in de zorg. Maar ook 

voor wetenschappers en beleidsmakers 

is het de moeite waard. Mol betrekt hun 

praktijken in haar analyses, laat zien wat 

deze betekenen voor de zorg en hoe het, 

in de termen van goede zorg, anders kan. 

Warm aanbevolen dus!

Anneke Kramer

Huisarts tussen twee 
wereldoorlogen

Bremer GJ. Huisarts zijn in het Interbellum. Rot-

terdam: Erasmus Publishing, 2006. 164 pagina’s, 

€ 21,50. ISBN 90-5235-181-3.

‘Tijdens het Interbellum is de huisarts, 

zoals het NHG zich deze voor ogen had 

en beschreven heeft in het Woudschoten 

rapport, geboren’. Dat schrijft Bremer in 

zijn geschiedkundige boekje Huisarts zijn 

in het Interbellum. Hij beschrijft als zoon 

van een huisarts in het interbellum – de 

periode tussen 1919 en 1939 – uitvoerig 

de geschiedenis van de huisarts. Met 

welk doel hij dit doet, wordt mij niet dui-

delijk bij het lezen van dit boekje. Wel 

ontdek ik opvallende parallellen met de 

huidige tijd, waarin het bestaan van de 

huisarts, volgens sommigen tenminste, 

wordt bedreigd. Helaas rept de auteur 

hier in zijn beschouwing met geen woord 

over. Jammer, want misschien kunnen we 


