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eerste keus bij hypertensie na
life-studie ongewijzigd

We proberen feiten te interpreteren

In het Pharmaceutisch Weekblad van

5 juli 2002 [Pharm Weekbl

2002;137(27):942-3] schrijven Van Gilst en

Van Schaik mij ‘ongefundeerde opmerkingen’

en ‘onjuiste interpretatie’ toe. Ik ben blij met

hun reactie. Het gebeurt namelijk maar al te

vaak dat er helemaal niet wordt

gediscussieerd over dit soort onderzoeken. Ik

ben het echter niet eens met hun kritiek.

Opvallend in de reactie van zowel Van Gilst als

Van Schaik vind ik dat zij niet echt ingaan op

mijn belangrijkste punt. Zij noemen alleen de

relatieve risicoreductie, maar gaan niet in op

absolute risicoverschillen en de daarvan af te

leiden ‘numbers needed to treat’. De laatste

uitkomstmaten roepen bij mij de vraag op

hoe relevant de gevonden verschillen zijn voor

de klinische praktijk, zeker aangezien er ook

nog sprake is van een geselecteerde

populatie. Verschillende onderzoeken hebben

laten zien dat de bereidheid om een genees-

middel voor te schrijven, groter was wanneer

de resultaten worden gepresenteerd als

relatieve risicoreductie, vergeleken met de

presentatie als absolute risicoreductie of het

aantal patiënten dat behandeld moet worden

om een ‘event’ te voorkomen (number

needed to treat).

Zowel Van Schaik als Van Gilst verwijten mij

voorbij te gaan aan de relatieve risicoreductie

van 25% op het optreden van CVA’s.

Gezien het grote aantal eindpunten lijkt het

het meest zinvol om naar het totale plaatje te

kijken. Er was bijvoorbeeld ook een, zij het

niet significant, verhoogd relatief risico op het

optreden van een hartinfarct (7%) en op

ziekenhuisopname voor angina pectoris

(16%). De grote reductie in het aantal CVA’s

roept juist de vraag op of wel het goede

vergelijkende middel is gekozen. Het is

bekend dat bètablokkers zoals atenolol

minder reductie van CVA’s geven dan

diuretica. Had losartan dan toch niet beter

met een diureticum vergeleken kunnen

worden? Te meer daar in eerder onderzoek

diuretica beter bleken te werken bij ouderen

(gemiddelde leeftijd in het LIFE-onderzoek

was 67 jaar). Ook het “Farmacotherapeutisch

Kompas” beveelt boven de 60 jaar een

diureticum aan als eerste keus.

Verder vinden zowel Van Gilst als Van Schaik

dat ik voorbijga aan het grote verschil in

bijwerkingen tussen losartan en atenolol. Ik

was minder onder de indruk van dit verschil

dan beide heren. Dit verschil lijkt namelijk

voornamelijk te worden bepaald door het

optreden van bradycardie bij 9% tegen 1% van

de respectievelijke atenolol- en losartan-

gebruikers. Bradycardie is vaak zelfs een

gewenste bijwerking en een mooi hulpmiddel

om de dosis te titreren. Uiteindelijk stopt 27%

van de atenololgebruikers helemaal, tegen

23% van de losartangebruikers. Ik vind deze

verschillen niet spectaculair. Vooral omdat in

de dagelijkse praktijk veel meer patiënten

stoppen om triviale redenen zoals gebrek aan

motivatie.

Ik sta in ieder geval niet alleen in mijn

terughoudendheid over de toepasbaarheid

van de resultaten van de LIFE-studie. In

the Lancet van 22 juni 2002 zijn vijf pagina’s

ingeruimd met reacties op dit onderzoek

[Lancet 2002;359:2199-204]. Het gaat te ver

om daar uitgebreid bij stil te staan. Een

belangrijke kanttekening die ook daar

genoemd wordt, is dat uiteindelijk slechts

11 en 12% van de patiënten met alleen

losartan of atenolol werden behandeld. De

meerderheid van de patiënten kreeg

uiteindelijk ook een diureticum toegevoegd.

Ik ben het met Van Gilst eens dat ‘evidence

based medicine’ geen gemakkelijk

toepasbare algoritme is. Zowel mijn mening

als die van Van Gilst en Van Schaik zijn

pogingen om de beschikbare feiten te

interpreteren voor de dagelijkse praktijk. Het

gaat erom dat apothekers en artsen dit soort

onderzoeken en het commentaar daarop

kritisch moeten lezen om uiteindelijk te

kunnen bepalen wat die betekenis is. Ik hoop

dat deze discussie daaraan zal bijdragen.

M.L. Bouvy

Apotheek Stevenshof, Leiden,

11 juli 2002
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verkeerde cactus
In het Pharmaceutisch Weekblad van

5 juli 2002 [Pharm Weekbl 

2002;137(27):943] staat een foto van een

cactus die naar mijn ogen de suggestie wekt

dat deze desbetreffende cactus de peyote

cactus is. Dit is echter niet het geval.

Hierbij zend ik u een foto van daadwerkelijk

een peyote cactus. De foto kon eenvoudig

gedownload worden via een entheogene

website, getiteld “The Vaults of

Erowid”(www.erowid.org).

A. Verhoog, Groningen, 12 juli 2002

Reacties
Het Pharmaceutisch Weekblad staat open voor

reacties op gepubliceerde bijdragen, mits die

binnen 14 dagen worden aangeboden en niet

langer zijn dan 300 woorden. Reacties die vóór

maandag 9.00 uur in digitale vorm arriveren,

worden nog dezelfde week geplaatst.

het pw honderd jaar geleden

Openlijke correspondentie.

S. te R. verzoekt om opgave van de samenstelling van Eau de vitelle.
Op verzoek van M. te B. om een voorschrift van Grenadine essence diene dat deze essence
wordt bereid volgens “Buchenheisters Vorschriftenbuch für Drogisten” door de Gjngesneden
dun afgeschilde schillen van 50 sinaasappelen en 50 citroenen 8 dagen te laten trekken met 
7-8 liter spiritus, dezen dan af te destilleeren, ’t destillaat te vermengen met 3 liter water en
van dit mengsel 6 liter af te destilleeren.
Ook is dikwijls voldoende, de schillen alleen uit te trekke , men maakt dan van de
bovengenoemde hoeveelheid schillen met spiritus van ± 70 % 6 liter tinctuur.
W. MEINDERSMA.

Een voorschrift is nog te vinden in “Pharmaceutical formulas” van “The Chemist and
Druggist” blz. 290.
Bij de redactie berusten verschillende ingekomen stukken, voor het merendeel over de
bereiding van geneesmiddelen, waarvan de bereidingswijze niet bekend is. Met het oog op de
beschikbare ruimte kunnen deze stukken slechts achtereenvolgens geplaatst worden.

[Pharm Weekbl 1902;39(5):100]
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