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Verwarring rondom 
 acnekaartjes niet voor 
 herhaling vatbaar

Tot onze ontsteltenis ging de NHG-Stan-

daard Acne in Huisarts en Wetenschap verge-

zeld van twee kaartjes. Naast het gebrui-

kelijke NHG-samenvattingskaartje bleek 

een even groot geplastificeerd reclame-

kaartje bijgesloten, waarin de firma Gal-

derma onder verwijzing naar de fto-site 

(www.fto.nl) hun middel DifferinR, een 

adapaleenpreparaat, aanprijzen als eer-

ste keus bij de behandeling van acne vul-

garis. De hoop van de reclamemakers is 

uiteraard dat huisartsen beide kaartjes in 

de NHG-klapper voegen.

Vanzelfsprekend is de afdeling Richtlijn-

ontwikkeling en Wetenschap geenszins 

gelukkig met deze gang van zaken, waar-

door in feite de inhoud van na veel studie 

en lang wikken en wegen geformuleerde 

NHG-Standaard meteen wordt ondergra-

ven. In de NHG-Standaard zijn benzoyl-

peroxide en lokale retinoïden beide mid-

delen van eerste keus met, indien gekozen 

wordt voor een retinoïd, een lichte voor-

keur voor tretinoïne boven adapaleen. Al 

met al is de positie van adapaleen in de 

standaard veel minder prominent dan op 

de Galderma-kaart staat. Ook het stap-

penplan van Galderma is anders dan dat 

van de standaard.

In het spel ‘hoe maximaliseer ik de posi-

tie van mijn middel zonder de standaard 

rechtstreeks te bijten?’ is de farmaceu-

tische industrie de afgelopen jaren zeer 

inventief gebleken. Een veel beproefde 

strategie daarbij is een middel opwaarde-

ren tot het middel. In theorie zouden de 

standaardenmakers zich hiertegen kun-

nen wapenen door het duidelijk hiërar-

chisch ordenen van de beschikbare mid-

delen. Probleem is echter dat een der-

gelijke hiërarchie dikwijls niet gesteund 

wordt door afdoende wetenschappelijk 

bewijs en derhalve door belanghebben-

den juridisch kan worden aangevochten.

Voor de praktijk betekent dit dat kritisch 

moet worden gekeken naar reclameuitin-

gen in Huisarts en Wetenschap en de mate 

waarin zij de boodschap van standaarden 

geweld aandoen, ook in situaties waarin 

niet verwezen wordt naar de NHG-Stan-

daard zoals bij het Galderma-kaartje. 

Ook halve waarheden kunnen hierbij 

beschouwd worden als onwaarheid.

Los van de inhoud van reclame-uitingen 

Ingezonden

wordt het tijd nadere afspraken te maken 

over de vorm waarin reclame wordt bijge-

sloten. Wat ons betreft is het bijsluiten 

van geplastificeerde reclamekaartjes die 

zo in het NHG-klappertje kunnen wor-

den gestoken, voortaan not done. We stel-

len dan ook voor hier voortaan sluitende 

afspraken over te maken.

Tj. Wiersma, F.S. Boukes, J.G.E. Smeets, 

M.G.M. Kerzman en A.N. Goudswaard 

namens de afdeling Richtlijnontwikkeling en 

Wetenschap en de werkgroep van de NHG-

Standaard Acne

Antwoord
De redactie beoordeelt alle reclame 

vooraf. Die informatie wordt kort voor het 

drukken aangeboden via e-mail in een 

pdf-file. Daaraan was niet te zien dat het 

een glad plastic kaartje met gaatjes zou 

worden. De inhoud van de reclame was 

niet per se strijdig met de NHG-Stan-

daard. De uitvoering was duidelijk afwij-

kend van de lay-out van H&W en goed 

herkenbaar als reclame.

De uitgever heeft inmiddels toegezegd 

dat dergelijke kaartjes niet meer worden 

meegestuurd.

de interim-redactie

POEM

Apolipoproteïne en 
hart- en vaatziekten

Vraagstelling
Wat is de betekenis van apolipoproteïne voor het 

risicoprofiel in het kader van cardiovasculair risi-

comanagement?

Betekenis voor huisarts en patiënt
De bepaling van LDL-cholesterol om 

het cardiovasculaire risicoprofiel vast te 

stellen, zoals gepropageerd in de NHG-

Standaard Cardiovasculair risicomanage-

ment, dateert van begin jaren negentig. 

Op technische gronden is apolipopro-

teïne een betere parameter dan LDL-cho-

lesterol. Bovendien is het mogelijk voor 

de huisarts om apolipoproteïne te laten 

bepalen. Wanneer er voldoende consen-

sus over de normaalwaarden van apoli-

poproteïne bereikt is, verdient het onze 

aandacht als potentiële vervanger van het 

(soms onbetrouwbare) LDL-cholesterol.

Korte beschrijving
Inleiding De serumwaarden van apoli-

poproteïne B en AI (apoB en apoAI) blij-

ken een belangrijke voorspellende factor 

te zijn om hart- en vaatziekten (HVZ) te 

ontwikkelen. ApoB is aanwezig in LDL, 

IDL en VLDL; apoAI is het belangrijkste 

bestanddeel van HDL. De waarde van 

apolipoproteïne is gemakkelijk en direct 

(zonder berekening zoals bij cholesterol) 

te bepalen en is niet afhankelijk van een 

voorafgaande periode van vasten, wat wel 

het geval is als je de cholesterolwaarde 

wil bepalen. In deze meta-analyse onder-

zocht men het verband is tussen apoB en 

apoAI en het ontwikkelen van HVZ.1

Onderzoeksopzet Via PubMed en Emba-

se bekeken de onderzoekers prospec-

tieve cohortonderzoeken. Ze vonden 23 

relevante onderzoeken. De ingesloten 

patiënten kwamen uit Noord-Amerika of 

West-Europa en waren voornamelijk van 

het mannelijk geslacht en middelbare 

leeftijd.

Patiëntenpopulatie Patiënten uit de 

algemene populatie die bij insluiting 

(nog) niet gediagnosticeerd waren met 

coronairlijden.

Uitkomstmaat Als eindpunt definieerden 
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de onderzoekers fataal coronair lijden of 

niet-fatale myocardinfarcering. Ze bepaal-

den ook het basaal gemeten apoB, apoAI 

en apoB/apoAI gehalte. Ze berekenden 

een relatief risico (RR) voor coronair-

lijden door patiënten met de eenderde 

hoogst gemeten waarden (apoA, apoBI, 

apoB/apoAI) te vergelijken met patiënten 

met de eenderde van de laagst gemeten 

waarden (apoA, apoBI, apoB/apoAI). 

Resultaten In de 23 onderzoeken werden 

de patiënten gedurende gemiddeld 9 jaar 

gevolgd. In 21 van de 23 onderzoeken 

berekenden ze apoAI en ze konden 6333 

gevallen van coronairlijden constateren. 

Dit leverde een RR op van 1,62 (95%-

BI 1,43-1,83). Dit betekent dat een laag 

apoAI een relatief verhoogd risico is om 

coronairlijden te ontwikkelen. In 19 van 

de 23 onderzoeken berekenden de onder-

zoekers apoB en constateerden ze 6320 

gevallen van coronairlijden; een RR van 

1,99 (95%-BI 1,65-2,39). Dit betekent dat 

patiënten met een hoog apoB een relatief 

verlaagd risico hebben om coronairlijden 

te ontwikkelen.

In 7 van de 23 onderzoeken berekende 

men apoB/apoAI; in 3730 gevallen werd 

coronairlijden geconstateerd. Het bere-

kende RR was 1,86 (95%-BI 1,55-2,22).

Conclusie van de onderzoekers Het apo-

lipoproteïne-gehalte is een goede voor-

speller voor het ontwikkelen van coro-

nairlijden. In deze analyse is geen reke-

ning gehouden met confounders, zodat 

het resultaat wellicht sterker is dan als er 

correctie zou zijn toegepast.

Bewijskracht: Meta-analyse van prognos-

tisch onderzoek met heterogeniteit (2a).2

Martin van Markus en 

Arie Knuistingh Neven

 1 Thompson A, Danesh J. Associaions between apo-

lipoprotein B, apolipoprotein AI, the apolipoprotein 

B/AI ratio and coronary heart disease: a literature 

based meta-analysis of prospective studies. J Intern 

Med 2006;259:481-92.

 2 http://www.ifopoems.com/levels.html. 2 

Proefschriften

Hartziekten en 
 atriumfibrilleren

Michiel Rienstra. Atrial fibrillation, underlying heart 

disease and prognosis [Proefschrift]. Groningen: Uni-

versiteit van Groningen, 2007. 245 pagina’s. ISBN 

978-90-811679-1-8.

Dit proefschrift begint met een over-

zicht van epidemiologische gegevens en 

beschrijft de mogelijke oorzaken van atri-

umfibrilleren. Verder geeft de schrijver in 

de inleiding een overzicht van de behan-

delingsmogelijkheden. Bij de behande-

ling van atriumfibrilleren kan je ervoor 

kiezen om het atriumfibrilleren te accep-

teren en de ventrikelfrequentie te regule-

ren (‘rate control’) of je kan de behande-

ling richten op het herstel van sinusritme 

(‘rhythm control’). Deze opties zijn in een 

aantal onderzoeken vergeleken. Men nam 

altijd aan dat herstel van sinusritme gun-

stig zou zijn, maar rhythm control bleek 

niet superieur te zijn.

Een van de onderzoeken dat rate versus 

rhythm control vergeleek, is de RACE- 

study (RAte Control versus Electrical car-

dioversion), een Nederlands onderzoek. 

Rienstra laat in dit proefschrift onder 

andere een aantal subanalyses zien van 

deze onderzoeksgegevens. Hij beschrijft 

de vergelijking van de resultaten bij 

patiënten met en zonder hypertensie. 

Bij patiënten met hypertensie lijkt rate 

control beter. Ook zijn verschillen tus-

sen mannen en vrouwen onderzocht. 

Vrouwen met atriumfibrilleren bereikten 

minder vaak het gecombineerde eind-

punt (onder andere sterfte, pacemaker 

implantatie, ernstige bijwerking medica-

tie) bij rate control dan bij rhythm con-

trol. Dit betreffen overigens twee post- 

hoc analyses. Ook wanneer die patiënten 

uit de rhythm-controlgroep die daadwer-

kelijk een sinusritme houden (uiteindelijk 

een minderheid) vergeleken worden met 

patiënten uit de rate-controlgroep die 

atriumfibrilleren houden, blijkt rhythm 

control niet beter dan rate control.

Andere analyses laten zien dat niet het 

atriumfibrilleren maar de onderliggende 

aandoening de prognose van patiënten 

met atriumfibrilleren bepaalt. Dit zijn 

vooral ischemische hartziekte, diabetes, 

kleplijden en hartfalen. Hartfalen kan ove-

rigens ook een gevolg van atriumfibrille-

ren zijn.

Ten slotte geeft Rienstra de richting aan 

voor verder onderzoek. Rate controle 

is nu de veelal gekozen strategie. Voor-

alsnog is echter onvoldoende duidelijk 

welke ventrikelfrequentie het behandel-

doel moet zijn. Naast rate of rhythm con-

trol is antistolling bij atriumfibrilleren 

met bijkomende risicofactoren voor een 

trombo-embolie een belangrijk punt. Het 

optimum voor de instelling ligt tussen 

een INR van 2 en 3. Nieuwere behandel-

opties bleken minder effectief om com-

plicaties te voorkomen.

Dit proefschrift bespreekt een aantal 

zaken die in de ontwikkeling van de NHG-

Standaard Atriumfibrilleren tot de belang-

rijkste discussiepunten behoorden. De 

onderzoeksresultaten sluiten goed aan 

bij aanbevelingen in deze standaard.

Jan van Lieshout

Huidziekten bij kinderen

Robbert S.A. Mohammedamin. Infectious skin dis eases 

in children in General Practice. Epidemiology and 

management [Proefschrift]. Rotterdam: Erasmus Uni-

versiteit, 2007. 123 pagina’s. ISBN 978-90-8559-

264-8.

Er verschijnen veel proefschriften over 

de belangrijke chronische ziekten waar-

mee de huisarts te maken heeft: diabe-

tes mellitus, COPD, depressie en hart- 

en vaatzieketn. Tussen deze stroom van 

proefschriften valt een proefschrift over 

huidziekten bij kinderen (0-17 jaar) direct 

op. Is er een probleem met huidziekten 

dat onderzocht moet worden?

H&W 07 08.indb   398H&W 07 08.indb   398 11-07-2007   14:47:3011-07-2007   14:47:30


