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Geen standaard  
behandeling met 
bètablokkers
Voor patiënten met zowel hartfalen 

als atriumfibrilleren hebben bèta-

blokkers geen voorkeur boven andere 

anti-aritmica ter verbetering van de 

prognose. Ze hoeven dus niet als stan-

daard behandeling te gelden, blijkt uit 

Brits onderzoek.

Dipak Kotecha et al. voerden een indi-

viduele patiëntendata-analyse uit, met 

tien verschillende gerandomiseerde, 

gecontroleerde onderzoeken. In totaal 

vergaarden ze hiermee informatie 

over 18.254 patiënten met hartfalen, 

van wie 3066 (17%) bij de baselineme-

ting atriumfibrilleren hadden. Er was 

sprake van een mortaliteit van 21% (n = 

633)  bij patiënten met zowel hartfalen 

als atrium fibrilleren. Van de patiënten 

werd 40% (n = 1205) minimaal éénmaal 

opgenomen in het ziekenhuis (de reden 

van opname werd niet gespecificeerd).

De onderzoekers keken naar pa-

tiënten met zowel hartfalen als atri-

umfibrilleren en vergeleken binnen 

deze subgroep patiënten die bètablok-

kers kregen met degenen die placebo’s 

kregen. Er was tussen deze groepen 

geen significant verschil in mortaliteit 

(HR = 0,97 (95%-BI 0,83 tot 1,14; p = 0,73)) 

en ook het aantal ziekenhuisopnames 

wegens cardiovasculaire oorzaken was 

gelijk (HR = 0,93 (95%-BI 0,79 tot 1,10; p 

= 0,43)). Behandeling met bètablokkers 

had evenmin effect op de incidentie van 

fatale beroerte (HR = 1,04 (95%-BI 0,66 

tot 1,63; p = 0,87)). De hazard ratio is een 

relatief risico op een uitkomst, waarbij 

rekening wordt gehouden met het feit 

dat niet iedere persoon even lang aan 

het onderzoek heeft deelgenomen, bij-

voorbeeld vanwege overlijden. ▪

Marloes Minnaard
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Neem de trein!
Dat meer bewegen gezond is, mag geen 

nieuws meer zijn. Dat deze inspan-

ning voor de gezondheid niet per se 

met hoge intensiteit in de sportschool 

plaats hoeft te vinden, beginnen we 

ook gewoon te vinden. Maar uit Brits 

onderzoek blijkt nu zelfs dat mensen 

die met het openbaar vervoer naar en 

van hun werk reizen een lager BMI en 

vetpercentage hebben.

Steven Cummins en Amanda Sacker 

vergeleken in een groot onderzoek het 

BMI en het vetpercentage van drie ver-

schillende groepen. Mensen die de auto 

gebruiken voor het woon-werkverkeer, 

personen die per openbaar vervoer rei-

zen, en mensen die lopend of fietsend 

naar het werk gaan. Twee zaken in dit 

onderzoek vallen op. Ten eerste zijn er 

weinig verschillen in BMI en vetpercen-

tage tussen de groep die het openbaar 

vervoer gebruikt en fietsers/wande-

laars. Ten tweede is er een aanzienlijk 

verschil tussen de autorijders en de 

beide andere groepen. Zowel het BMI 

als het vetpercentage zijn in die laatste 

groepen aanzienlijk lager.

De onderzoekers gingen na of het 

verschil niet te verklaren valt door een 

groter aandeel sportende mensen in de 

meer actieve groepen. Dit bleek de ver-

schillen bij mannen niet te verklaren, 

bij vrouwen wel het verschil in BMI. 

Verder onderzoek moet uitwijzen of het 

veranderen van de woon-werkverkeers-

stijl ook lijdt tot veranderingen in BMI 

en vetpercentage.

Deze bevinding kan behoorlijke 

implicaties hebben, waarbij adviezen 

gericht op een actievere leefstijl mo-

gelijk dus uit te breiden zijn met een 

vervoersadvies. ▪

Jurgen Damen
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De berichten, commentaren en reacties in het Journaal richten 
zich op de wetenschappelijke en inhoudelijke kanten van het 
vak. Bijdragen van lezers zijn van harte welkom (redactie@nhg.
org).
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