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Hartpatiënten Nederland wil schorsing Europese Richtlijn 
voor preoperatief gebruik bètablokkers

ROERMOND, 14-01-2014 - Hartpatiënten Nederland is 
geschokt door berichten dat een groot aantal hartpatiënten is 
overleden na rond een operatie bètablokkers gekregen te 
hebben. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerd bericht in de 
Volkskrant. Bètablokkers zouden het risico verhogen op een 
beroerte van de patiënt die onder het mes moet, aldus Brits 
onderzoek. Als er ook maar enige twijfel is omtrent de 
werking van bètablokkers preoperatief, dan moet dat tot op 
de bodem worden uitgezocht. Intussen moet de Europese 
Richtlijn die het gebruik van bètablokkers voorschrijft voor 
een operatie, worden geschorst. 

Uit onderzoek blijkt volgens de Volkskrant dat het toedienen van 
bètablokkers in Engeland aan duizenden hartpatiënten het leven 
heeft gekost. In Nederland zou het volgens de krant gaan om 
honderd extra sterfgevallen op jaarbasis. Honderd mensen die 
nog hadden geleefd als ze rond een operatie geen bètablokker 
hadden gekregen. Dat komt omdat ziekenhuizen een Europese 
richtlijn volgen. Die steunt echter op vermeend frauduleus 
onderzoek van de Nederlandse internist Don Poldermans, aldus 
de Volkskrant. Onderzoekers van het Londense Imperial College 
schrijven in de Nederlandse editie van het vakblad BMJ dat het 
gebruik van bètablokkers de sterftekans niet zoals de Europese 
richtlijn beweert met 1,2 procent verlaagt, maar juist met 27 
procent verhoogt.

Er moet volgens Hartpatiënten Nederland snel onderzoek 
worden ingesteld naar het nut en de risico's van bètablokkers 
rond operaties. Hangende dat onderzoek moet de Europese 
richtlijn voorlopig van tafel, totdat is aangetoond dat 
bètablokkers al dan niet een toegevoegde aarde hebben bij 
operaties.

Hartpatiënten Nederland is woedend en verbijsterd over de 
volgens de Volkskrant frauduleuze werkmethodes en publicaties 
van Poldermans, maar met name ook over de laksheid van 
mensen die een gezaghebbende functie hebben met betrekking 
tot de Europese richtlijnen terzake. Het is immers al ruim 
anderhalf jaar bekend dat het onderzoek niet klopt. Desondanks 
trok niemand aan de bel.

Simpel gezegd is de burger, waar ook levend, mede afhankelijk 
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van de informatie afkomstig van deskundigen. Deze informatie 
moet voldoen aan de hoogste eisen van betrouwbaarheid. Wij 
hebben in de afgelopen jaren meegemaakt dat dit te vaak met 
voeten wordt getreden. Wat en wie kan de burger dan nog 
geloven?

Hartpatiënten Nederland wil dat wetenschappers die aantoonbaar 
fraude hebben gepleegd, levenslang uit hun vak moeten worden 
gezet. Burgers zijn immers afhankelijk van de uitkomsten van 
wetenschappelijk onderzoek, zeker op medisch gebied. Als die 
niet kloppen omdat er gefraudeerd is, moeten daarop zware 
sancties staan.

De Europese richtlijn is van kracht voor patiënten die een andere 
operatie dan een hartoperatie ondergaan. Mochten zij door zo'n 
operatie risico lopen op hartproblemen dan krijgen ze uit 
voorzorg bètablokkers. Dat medicijn verlaagt de hartslag. Maar 
als het hart trager pompt kunnen hersenen te weinig bloed 
krijgen, aldus de Volkskrant. Dat verhoogt volgens Britse 
onderzoekers het risico op een beroerte. Die richtlijn moet de 
ijskast in, aldus Hartpatiënten Nederland.

-------------------------------------------------------------------------
Niet voor publicatie: voor vragen en toelichting kunt u bellen 
met Henri Haenen, woordvoerder van Hartpatiënten Nederland, 
06 - 55 77 21 04. Zie ook onze website www.hartpatienten.nl
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