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de zogenaamde ‘high-velocity thrusts’ aan de wervelkolom. De
patiënten in de foldergroep (n = 66) kregen de informatiefol-
der toegestuurd. Hierin stond onder andere informatie over
oorzaken van rugpijn, over de prognose en over activiteiten om
het herstel te bevorderen.

Chiropractie en McKenzie-therapie lieten bij geen enkele
uitkomstmaat een statistisch significant onderling verschil zien.
Na 4 weken hadden de patiënten in de chiropractiegroep min-
der ernstige symptomen dan die in de foldergroep (p = 0,04),
maar het verschil was klein (1,2 punten op een 10-puntsschaal
voor ‘bothersomeness’); bovendien was het verschil niet meer
significant na correctie voor niet-normale verdeling van de ge-
gevens. Ook ten aanzien van dagelijks functioneren bleken de
verschillen klein te zijn. Geen enkel verschil bleek te voldoen
aan de vooraf opgestelde criteria voor klinische relevantie. De
gemiddelde kosten, gemeten over 2 jaar, bedroegen 437 Ame-
rikaanse dollars voor de McKenzie-groep, 429 dollar voor de
chiropractiegroep en 153 dollar voor de foldergroep.

Chiropractie en McKenzie-therapie blijken in dit onderzoek
gelijke effecten en kosten te hebben bij patiënten met lage rug-
pijn. Beide behandelvormen zijn slechts marginaal effectiever
dan het verstrekken van een folder. De auteurs van het artikel
stellen de vraag of de beperkte opbrengsten van de behandel-
vormen opwegen tegen de additionele kosten ervan.
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Oncologie

Foliumzuurinname en risico op coloncarcinoom
Doordat foliumzuurmetabolieten essentieel voor de methyla-
tie en de synthese van DNA zijn, zou een tekort aan folium-
zuur kunnen bijdragen aan het ontstaan van bijvoorbeeld co-
lonkanker. Vooral bij mannen is er een verband gevonden tus-
sen een lage foliumzuurinname en coloncarcinoom.

Onlangs zijn de resultaten beschreven van de ‘Nurses’ health
study’ (NHS), een groot prospectief onderzoek naar kanker en
hart- en vaatziekten bij vrouwen.1 In de NHS zijn vrouwelijke
verpleegkundigen in de VS regelmatig schriftelijk geënquê-
teerd over hun dieet- en leefgewoonten, het gebruik van voe-
dingssupplementen en het optreden van bepaalde aandoenin-
gen. In het onderzoek naar coloncarcinoom werden 88.756
vrouwen over de periode 1980-1994 bestudeerd. In 1980 waren
deze vrouwen 34-59 jaar oud. Zij hadden geen maligniteiten in
de voorgeschiedenis. Gedurende de follow-up werden 442 co-
loncarcinomen ontdekt. De foliumzuurinname in 1980 werd in
4 groepen verdeeld: l 200, 201-300, 301-400 en L 400 µg/dag.
Het bleek dat het relatieve risico (RR) op coloncarcinoom af-
nam, naarmate de foliumzuurinname hoger was (p voor trend
0,01), maar dat de afname alleen in de groep L 400 µg/dag sig-
nificant was (RR: 0,69 ten opzichte van o 200 µg/dag; 95%-be-
trouwbaarheidsinterval (95%-BI): 0,52-0,93). Deze groep be-
stond voor bijna 90% uit multivitaminegebruiksters. Er kon
geen significant effect van andere vitaminen worden vastge-
steld. De risicoreductie door het gebruik van multivitamine-
preparaten bleek progressief in de tijd (p voor trend 0,0003),
maar werd pas na 15 jaar significant (RR: 0,25; 95%-BI: 0,13-
0,51). Bij de vrouwen die geen multivitaminepreparaten ge-
bruikten, werd geen verband gevonden tussen foliumzuurinna-
me en risico op coloncarcinoom.

De auteurs concluderen dat langdurig gebruik van folium-

zuurbevattende multivitaminepreparaten het risico op colon-
carcinoom met 75% kan verminderen. Gerandomiseerd kli-
nisch onderzoek zou het gunstige effect van foliumzuur op co-
loncarcinoom kunnen bewijzen.
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Psychiatrie

Cognitieve gedragstherapie effectieve behandeling voor
depressie bij mensen met type-2-diabetes

De prevalentie van depressie is onder mensen met diabetes on-
geveer 3 maal zo hoog als in de algemene bevolking. Lustman
et al. onderzochten het effect van cognitieve gedragstherapie
(CGT) in een gerandomiseerd en prospectief onderzoek waar-
aan 51 patiënten met depressie en type-2-diabetes deelnamen.1
Om te controleren voor verschillen in educatieniveau namen
alle patiënten individueel deel aan een diabeteseducatiepro-
gramma. De experimentele groep kreeg tevens 10 keer 1 uur
individuele CGT met een interval van 1 week.

Het doel van de CGT was: (a) patiënten prettige activiteiten
laten hervatten; (b) het probleemoplossend vermogen van pa-
tiënten vergroten; (c) irrationele gedachten van patiënten ver-
vangen door rationele. Deelnemers gebruikten geen antide-
pressiva tijdens het onderzoek. Beide groepen waren vergelijk-
baar wat betreft sekse, leeftijd, burgerlijke staat, opleiding, gly-
kemische instelling, complicaties en depressievoorgeschiedenis.

Na 10 weken had 85,0% van de CGT-groep een remissie van
de depressie, in de controlegroep was dit 27,3% (p l 0,001). Na
6 maanden was 70,0% van de CGT-groep niet depressief tegen
33,3% van de controlegroep (p = 0,03). Het glykohemoglobi-
negehalte (GHb) was na 10 weken niet significant verschillend
tussen beide groepen. De CGT-groep had 6 maanden na de in-
terventie een significant lager GHb dan de controlegroep (9,5
versus 10,9%; p = 0,03).

De auteurs concluderen dat een combinatie van CGT en
diabeteseducatie een effectieve behandeling is van depressie bij
mensen met type-2-diabetes en dat deze waarschijnlijk een gun-
stige invloed heeft op de glykemische instelling van patiënten.
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Neurologie

Ontwikkeling van nieuw artistiek talent bij frontotemporale
dementie

Versterking van visuele en muzikale vaardigheden komt vaker
voor bij subtypen van frontotemporale dementie (FTD). Miller
et al. onderzochten 69 patiënten met FTD door middel van kli-
nische, neuropsychologische en beeldvormende technieken.1
Van 5 patiënten (51-68 jaar) met FTD bij wie zich op latere
leeftijd artistiek talent ontwikkelde, werden behalve de voor-
geschiedenis en het klinisch beeld ook de artistieke vooruit-
gang, de uitkomsten van het neuropsychologisch onderzoek en
de resultaten van beeldvormende technieken en/of obductie
(2 patiënten) uitvoerig beschreven.
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