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pa tiëntenfolder over het effect van 

alcohol. Groep 2 kreeg naast uitleg en 

patiëntenfolder een kortdurend advies 

van 5 minuten. Het advies was gericht 

op de gezondheidsrisico’s van proble-

matisch alcoholgebruik. Groep 3 kreeg 

naast uitleg, patiëntenfolder en kort-

durend advies een apart leefstijladvise-

ringsconsult van 20 minuten. Hierbij 

werd gebruikgemaakt van motiverende 

gesprekstechnieken. Van groep 3 kre-

gen uiteindelijk 143 patiënten (57%) het 

leefstijladviseringsgesprek. Na 6 en 12 

maanden was de follow-upratio res-

pectievelijk 85% en 82%. In alle groepen 

was er na 6 en 12 maanden een daling 

van de AUDIT-score, maar er was geen 

significant verschil in de AUDIT-score 

tussen de 3 groepen. 

De onderzoekers concluderen dat er 

vooralsnog geen bewijs is om meer te 

doen dan het vaststellen en benoemen 

van problematisch alcoholgebruik en de 

patiënt informeren met een patiënten-

folder. Veel huisartsen zullen dit al in 

enige vorm doen. ▪

Martijn Sijbom

Kaner E, et al. Effectiveness of screening and 

brief alcohol intervention in primary care (SIPS 

trial): pragmatic cluster randomised controlled 

trial. BMJ 2013;346:e8501.

Herhalingstermijn 
bepaling 
cardiovasculair risico
Tot op heden is er onvoldoende be-

kend over de veranderingen van het 

cardiovasculaire risico met het ouder 

worden. De NHG-Standaard Het Pre-

ventieConsult is daarom terughou-

dend met het geven van advies over het 

screeningsinterval voor herhaling van 

het cardiovasculaire risico na een ini-

tiële bepaling. Voor personen die nog 

geen medicamenteuze behandeling 

nodig hebben, is het advies om de risi-

cofactoren na drie tot vijf jaar te bepa-

len, afhankelijk van het initiële risico.

Een recent gepubliceerd onderzoek 

van Bell et al. in het British Medical 

Journal lijkt iets meer duidelijkheid te 

geven. Zij gebruikten de gegevens van 

13.757 deelnemers van de Tokyo Health 

Check-up Study en 3855 deelnemers van 

de Framingham Study die na een ini-

tiële meting geen bloeddrukverlagers 

of cholesterolverlagers voorgeschreven 

hadden gekregen. Nagegaan werd na 

hoeveel jaren het cardiovasculaire ri-

sicoprofiel van patiënten hoger werd 

dan 20% op basis van de Framingham-

risicoformule. Voor personen met een 

initieel cardiovasculair risico < 10% is de 

kans < 10% dat zij binnen 8-19 jaar voor 

een medicamenteuze behandeling in 

aanmerking komen. Bij mensen met 

een cardiovasculair risico van 10-15% en 

van 15-20% was de kans om voor behan-

deling in aanmerking te komen respec-

tievelijk 32% en 73%. Opvallend is dat de 

kans om de behandelgrens te bereiken 

onafhankelijk was van de leeftijd.

De auteurs concluderen dat de 

herhalingstermijn voor bepaling van 

het cardiovasculaire risicoprofiel af-

hankelijk moet zijn van het initiële 

cardiovasculaire risico. Als er zich 

in de tussentijd geen verandering in 

het risico voordoet, door bijvoorbeeld 

gewichtstoename, starten met roken, 

reumatoïde artritis of daling van de 

nierfunctie, is een langer screeningsin-

terval mogelijk dan tot nu toe wordt ge-

adviseerd. Omdat deze groep ruim 75% 

van de te screenen populatie uitmaakt, 

zal dit een aanzienlijke vermindering 

opleveren van het jaarlijks aantal op te 

roepen patiënten.

Extrapolatie van dit onderzoek naar 

de Nederlandse situatie dient met enige 

voorzichtigheid plaats te vinden. Het 

bepalen van het risico op basis van de 

Framingham-tabel is niet helemaal 

vergelijkbaar met de door het NHG ge-

bruikte SCORE-tabel. Desalniettemin 

lijken er redelijke argumenten te zijn 

voor het verlengen van de herhalings-

termijn voor het bepalen van het car-

diovasculaire risico bij patiënten met 

een initieel vastgesteld cardiovasculair 

risico in de laagste risicogroepen. ▪
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