
641H u i s a r t s  &  W e t e n s c h a p 50(12) november 2007

Statines: is bloeddrukver-
laging een relevant effect?

Vraagstelling
Wat is het effect van statines op de systolische en 

diastolische bloeddruk?

Korte beschrijving
Inleiding Statines worden veelvuldig 

gebruikt als cholesterolverlagers met als 

doel cardiovasculaire risicoreductie. Het 

bloeddrukverlagend effect als gevolg van 

een veranderde endothealiale functie, 

interactie met het renine-angiotensinesys-

teem en de mogelijkheid arteriële stijf-

heid te reduceren, speelt hierin mogelijk 

een belangrijke rol. Het doel van deze 

meta-analyse is het effect van statines 

op systolische en diastolische bloeddruk 

vast te stellen.1

Geselecteerde onderzoeken De auteurs 

zochten in PUBMED en EMBASE naar 

RCT’s over de behandeling met statines. 

Twintig onderzoeken werden geselecteerd 

waarin de eventuele behandeling met 

antihypertensiva een vaststaand gegeven 

was. Geïncludeerd werden in totaal 828 

patiënten, waarvan 291 patiënten stati-

nes kregen voorgeschreven, 272 kregen 

een placebo kregen en 265 patiënten 

de ernstige vormen van bronchiolitis, die 

eventueel voor het inhaleren van cortico-

steroïden in aanmerking zouden komen, 

niet door de huisarts, maar in de twee-

de lijn behandeld worden. Opvallend is 

overigens dat de auteurs in de beschou-

wing niet op de gestelde hypothesen in 

de inleiding terugkomen. Enfin, door de 

zwakke uitkomst valt daarover ook weinig 

te zeggen.

W.A. Meyboom

POEM

namen deel aan een cross-over trial (sta-

tine en placebo).

Patiëntenpopulatie In de onderzoeken 

zijn volwassen patiënten met hyperten-

sie en normotensie opgenomen. Twee 

onderzoeken includeerden patiënten met 

een LDL-cholesterol > 2,6 mmol/L, een 

onderzoek normocholesterol-patiënten 

en de andere onderzoeken patiënten met 

een cholesterol ≥ 5,2 mmol/L.

Primaire uitkomstmaat Als primaire uit-

komstmaat werd het verschil in systoli-

sche en diastolische bloeddruk genomen 

voor en na interventie.

Resultaten Bij systolisch normotensieve 

personen (≤ 130 mmHg) was er geen 

effect: +0,03 mmHg; 95%-BI: –1,91-1,96). 

Bij een diastolisch bloeddruk ≤ 80 mmHg 

daalde de bloeddruk gering: –0,46 mmHg 

(95%-BI: –1,47-0,56). Bij een baseline sys-

tolische bloeddruk > 130 mmHg was er wel 

een significant effect: –4,0 mmHg (95%-

BI; –5,8-2,2). Bij een diastolische tensie 

> 80 mmHg was wel een daling, maar 

deze was niet significant: –1,2 mmHg 

(95%-BI: –2,6-0,1 mmHg. De bloeddruk-

respons was niet gerelateerd aan leeftijd, 

veranderingen serumcholesterol, lengte 

trial, gebruik antihypertensiva en aan-

wezigheid diabetes. Hiervoor werd met 

meta-regressie-analyse gecorrigeerd.

Conclusie van de onderzoekers De 

onderzoekers concludeerden dat er spra-

ke was van een kleine maar significante 

reductie van de systolische bloeddruk. 

Deze kleine reductie is wellicht relevant 

bij hypertensieven in het kader van car-

diovasculaire preventie.
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Vaccinatie tegen het rota-
virus?

Vraagstelling
Wat is de effectiviteit, immunogeniteit en veilig-

heid het pentavalente rotavirusvaccin op de leeftijd 

van 6 tot 12 weken?

Betekenis voor huisarts en patiënt
In dit onderzoek werd gekeken of het pen-

tavalente rotavirusvaccin veilig, effectief 

en voldoende immunogeen is bij toedie-

ning aan kinderen tussen 6 en 12 weken 

oud. Na 3 orale doseringen blijkt de vari-

ant van het rotavirus, welke een ernstige 

gastro-enteritis kan veroorzaken, zelfs 

niet meer voor te komen. Dit artikel toont 

aan dat dit vaccin een werkzaam en veilig 

vaccin is. Het zou hierdoor, mede gezien 

de morbiditeit van het virus bij kinderen, 

geschikt zijn om toe te voegen aan het 

reguliere vaccinatieprogramma.

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 transparant 

mogelijk weer. Daarnaast vertalen we de 

uitkomsten van het artikel naar de huis-

arts die een patiënt voor zich heeft, zo 

mogelijk met NNT of andere getallen die 

voor de individuele patiënt inzichtelijk 

zijn. We vergelijken de resultaten met hui-

dige richtlijnen of de gangbare werkwijze.

Betekenis voor huisarts en patiënt
In de recente NHG-standaard cardiovas-

culair risicomanagement is de indicatie 

voor cholesterolverlagers verruimd. Sta-

tines verlagen het cholesterol, maar heb-

ben ook andere effecten. Bloeddrukverla-

ging is een regelmatig beschreven effect 

in grote onderzoeken. Een direct bloed-

drukverlagend effect van statines kan 

mede de reductie van het cardiovasculair 

risico verklaren, en wellicht ook leiden tot 

verlaging van de antihypertensieve medi-

catie.
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Korte beschrijving
Inleiding Het rotavirus is de hoofdveroor-

zaker van dehydratie door gastro-enteritis 

bij kinderen. Men vindt virus bij de helft 

van de kinderen onder de vijf jaar die kli-

nisch behandeld worden voor diarree. Dit 

onderzoek beschrijft de werkzaamheid, 

de veiligheid en de immunogeniteit van 

het orale rotavirusvaccin bij kinderen van 

6 tot 12 weken oud.1

Patiëntenpopulatie Onderzoekers selec-

teerden 1312 gezonde kinderen in de 

leeftijd van 6 tot 12 weken oud tussen 

2002 en 2004 in de Verenigde Staten en 

Finland. Ze excludeerden alle kinderen 

die gedurende het onderzoek of in de 42 

dagen ervoor een poliovaccinatie hadden 

gekregen. Alle overige reguliere vaccina-

ties gedurende de looptijd van het onder-

zoek waren toegestaan.

Onderzoeksopzet Ze randomiseerden 

de kinderen in een groep die het werk-

zame vaccin kreeg en een placebogroep. 

Er waren 650 kinderen in de vaccinatie-

groep; 660 in de placebogroep. De drie 

orale doses dienden ze toe met tussen-

pozen van 4 tot 10 weken. Het levende 

vaccin bevatte 5 varianten van het rotavi-

rus (pentavalent vaccin).

Uitkomstmaat De effectiviteit van het 

vaccin beoordeelden de onderzoekers op 

basis van de ernst van een doorgemaak-

te rotavirusdiarree dat veroorzaakt werd 

door een variant die ook in het vaccin 

aanwezig was. De immunogeniteit werd 

gemeten aan seroconversie, gedefinieerd 

als een drie- of meervoudige titerstijging. 

De veiligheid van het vaccin werd evalu-

eerden ze gedurende 42 dagen na iedere 

vaccinatie.

Resultaten In totaal verkregen de onder-

zoeker 1244 fecesmonsters van 457 kinde-

ren. Hiervan waren 222 (17,8%) monsters 

van 125 (27,4%) kinderen rotavirus-posi-

tief. In totaal werden 69 kinderen geïnfec-

terd, van wie er 15 het vaccin ontvingen, 

met één van de serotypend; 66 kinderen 

waren geïnfecteerd met serotype G1 (13 

kinderen uit de vaccingroep), en 3 kinde-

ren (2 kinderen uit de vaccingroep) raak-

ten geïnfecteerd met serotype G3.

Effectiviteit Na vaccinatie bleek de effecti-

viteit van het vaccin 72,5% (95%-BI 51-86). 

Bij matig-ernstige diarree was de effectivi-

teit 76,3% (95%-BI 52-89). Ernstige gastro-

enteritis kwam zelfs helemaal niet meer 

voor; in de controlegroep wel, al waren het 

maar 6 patiënten. Het vaccin reduceerde 

de incidentie van rotavirus, los van het 

serotype, met 72,7% (95%-BI 52-85).

Immunogeniteit Van de gevaccineerde 

kinderen kreeg 56,7% na de derde vac-

cindosis een tenminste drievoudige titer-

stijging. In de placebogroep was dit 2,7%. 

Van de kinderen in de vaccingroep had 

95,5% een tenminste drievoudige titer-

stijging van het immunoglobuline A. In 

de placebogroep was dit 12,3%

Veiligheid De onderzoekers vonden 

geen significant verschil voor wat betreft 

diarree, prikkelbaarheid of spugen bin-

nen zeven dagen na vaccinatie. Wel was 

er in de vaccingroep na de eerste dosis 

een significante temperatuurstijging te 

zien ten opzichte van de placebogroep. 

Slechts twee kinderen (0,3%) hadden 

hoge koorts. Ze konden geen enkele 

gerapporteerde ernstige bijwerking rela-

teren aan het vaccin.

Conclusie De onderzoekers concluderen 

dat het pentavalente vaccin goed verdra-

gen werd, dat het effectief is en voldoende 

immunogeniteit bevat, wanneer de vacci-

natiereeks plaatsvindt op een leeftijd van 

6 tot 12 weken.
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Nog een zakboekje?

Van den Beuken-van Everdingen M, Janssen-Jongen 

M. Het Palliatief Formularium, een praktische lei-

draad. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2007. 199 

pagina’s, € 17,50. ISBN 978-90-313-50124.

De behandeling van symptomen bij men-

sen met kanker is een belangrijke pallia-

tieve taak van de huisarts. Amper twintig 

jaar geleden wist de huisarts niet hoe hij 

zijn patiënt het beste kon helpen omdat 

er weinig literatuur over deze klachten 

bestond. Gelukkig is onze kennis op 

dit gebied toegenomen en toegankelijk 

geworden. In 2006 verscheen een stan-

daardboek van de IKC’s Palliatieve zorg: 

richtlijnen voor de praktijk en huisartsen 

ontvingen gratis het daarbij behorende 

Zakboekje palliatieve zorg. Sinds kort zijn de 

meeste van deze richtlijnen te raadplegen 

op www.pallialine.nl. En recent kwam de 

derde editie uit van het door het IKLim-

burg geredigeerd palliatief formularium: 

ook een praktische leidraad in zakformaat 

bedoeld voor huis- en verpleeghuisart-

sen, apothekers en specialisten met bij-

zondere interesse in palliatieve zorg. De 

redactie bestaat uit twee consulenten 

palliatieve zorg en apothekers, een huis-

arts ontbreekt.

Het boekje is mooi vormgegeven en de 

hoofdstukken zijn duidelijk ingedeeld: 

prevalentie, etiologie, niet-medicamen-

teuze en medicamenteuze behandeling.

Het bespreekt alle symptomen en bijna 

alle middelen die je bij een symptoom 

kunt voorschrijven. De beschrijvingen zijn 

zeer gedetailleerd en deze editie besteedt 

vooral veel aandacht aan de dosering. De 

hand van de apotheker is duidelijk merk-

baar. Dat blijkt ook uit de uitvoerige waar-

schuwing dat een kwart van de middelen 

in de palliatieve zorg off-label zijn en 

dat de voorschrijvende arts zijn patiënt 

daarover moet informeren. In ieder geval 

moet het off-label gebruik goed geregis-

treerd worden.


