heeft dan het tweede of volgende kind. Volgens de onderzoekers komt dit doordat oudere kinderen in het gezin veel virusinfecties uit crèches en scholen mee naar huis nemen, waardoor
ook de baby thuis luchtwegklachten krijgt.
Het UMCU begon het onderzoek ‘Whistler’ in het najaar
van 2002 binnen het Leidsche Rijn Gezondheidsproject
(www.lrgp.nl). Het onderzoek is een samenwerkingsverband
tussen de huisartsen van de gezondheidscentra in Leidsche
Rijn en het Julius Centrum van het UMCU. Ruim 80% van alle
kinderen die in Leidsche Rijn worden geboren doet mee aan
het onderzoek. Op de leeftijd van 2 à 3 weken wordt de longfunctie gemeten met een speciaal ontwikkelde techniek.
Daarna wordt de ontwikkeling van luchtwegklachten door de
ouders nauwkeurig geregistreerd. Inmiddels zijn de eerste
resultaten bekend.
Begin mei werd de 200e baby voor het onderzoek ingeschreven en gemeten. ZorgOnderzoek Nederland heeft een
subsidie gegeven van 406.000 euro voor verdere uitbouw van
het onderzoeksproject.

Huisartsen pleiten voor reclameverbod
Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) pleit voor
een wettelijk verbod op zogenoemde ‘symptoomreclame’, gericht op het algemene publiek. Pim Assendelft van het NHG zegt
dit in reactie op de mediacampagne van het farmacieconcern
Eli Lilly, dat consumenten via spotjes oproept om bij erectieproblemen de huisarts te bezoeken (Nederlands Dagblad,
7 mei 2003). Het bedrijf bracht onlangs het middel tadalafil
(Cialis) op de markt en is in een concurrentiestrijd verwikkeld
met Pfizer, dat sildenafil (Viagra) produceert. In de radioboodschappen wordt geen merknaam genoemd, omdat dit in
Nederland – anders dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten –
verboden is.
Met deze handelwijze heeft Eli Lilly de mazen van de wet
opgezocht. Juist omdat het bedrijf binnen het kader van de Wet
op de Geneesmiddelen opereert, pleit Assendelft voor aangescherpte wetgeving. De farmaceutische industrie in Nederland
kreeg vrij spel toen een jaar geleden Novartis door de kantonrechter in Arnhem werd vrijgesproken in de zaak van de symptoomcampagne tegen schimmelnagels. Het NHG drong na de
uitspraak al bij de minister van Volksgezondheid aan op maatregelen. Het Openbaar Ministerie tekende beroep aan tegen
het vonnis. De zaak dient volgende maand.
Ook andere farmaceuten – zoals Wyeth, dat radioluisteraars
uitnodigt tot het doen van een depressiezelftest – nemen hun
toevlucht tot symptoomcampagnes. ‘Het gaat van kwaad tot
erger’, zegt Assendelft in Trouw (10 mei 2003). ‘Onder het
mom van voorlichting wordt natuurlijk gewoon reclame gemaakt.’
Eli Lilly-woordvoerder Marten Kroneman verwerpt de kritiek van het NHG dat voorlichting met commerciële belangen
minder objectief zou zijn en ziet het als ‘maatschappelijke taak
om mensen te wijzen op hulpmiddelen die kunnen helpen om
erectiestoornissen te voorkomen’ (Nederlands Dagblad). In
hoeverre de campagne bijdraagt aan de verkoop van Cialis
weet Kroneman niet.
Maar bij de Stichting Farmaceutische Kengetallen zijn wel
gegevens bekend van terbinafine (Lamisil), het middel van
Novartis tegen schimmelnagels (www.sfk.nl). In 2001 steeg de
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omzet van het geneesmiddel bij openbare apotheken met 34%
tot ongeveer 31,8 miljoen euro. In 2000 behoorde het zelfs tot
de 5 geneesmiddelen met de grootste uitgavengroei.
De farmaceuten zijn echter gewaarschuwd: het imago van
Novartis daalde bij huisartsen juist tot een dieptepunt, zo blijkt
uit een peiling van de Vrije Universiteit Amsterdam. Dergelijke marketingtrucs zetten blijkbaar kwaad bloed; uiteindelijk
is de huisarts slechts een consument die zich door allerlei prikkels laat beïnvloeden (www.trouw.nl/farmaceutisch).
f.kievits
m.t.adriaanse

Personalia
Prijzen. Aan mw.dr.S.E.Vermeer, verbonden aan het onderzoeksinstituut Epidemiologie en Biostatistiek en de onderzoeksschool Netherlands Institute for Health Sciences (NIHES)
van het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam, is de
Onderzoeksprijs 2003 uitgereikt. Deze geldprijs, mogelijk gemaakt door de Vereniging Trustfonds Erasmus Universiteit
Rotterdam (EUR), wordt toegekend aan een veelbelovend
gepromoveerd onderzoeker die een uitzonderlijke onderzoeksprestatie heeft geleverd en aan het begin van een onderzoeksloopbaan staat. Sarah Vermeer promoveerde in oktober
2002 aan de EUR op onderzoek naar stille hartinfarcten.
Volgens de jury zijn haar onderzoek en publicaties van grote
klasse.
Overleden. C.Landheer, huisarts, in de leeftijd van 94 jaar
(10 mei 2003), Amsterdam.
Promoties. Te Amsterdam (Universiteit van Amsterdam)
J.Bierau op proefschrift The pivotal rule of CTP synthetase in
the metabolism of (deoxy)nucleosides in neuroblastoma, M.C.
Grilo Mesquita Lebre op proefschrift Initiation and regulation
of specific immune responses by keratinocytes and dendritic
cells. Role of cytokines and chemokines linking innate and
specific immunity en B.H.M.Heijnen op proefschrift Assessment and preservation of liver function in hepatic ischemia and
reperfusion; te Leiden M.J.B.Kemme op proefschrift Endothelial function determined from systemic plasma concentrations
en A.G.Menon op proefschrift Potential and pitfalls for immunotherapy in colorectal cancer; te Nijmegen B.A.J.Verhage
op proefschrift Hereditary prostate cancer: genetic epidemiology
and allelotype analysis en R.P.R.Groenendijk op proefschrift
Implications of breast cancer screening. A clinical study; te
Rotterdam mw.A.C.J.W.Janssens op proefschrift Perceptie van
prognostisch risico in multiple sclerose, R.B.Mathoera op proefschrift Steenvorming in de geïnfecteerde enterocystoplastiek van
het kind, J.Rombout op proefschrift Het OtoDataProject; kwaliteit van oorchirurgie, mw.S.R.D.van der Schoor op proefschrift Aminozuurmetabolisme door de darm bij neonaten en
mw.M.J.van der Werf op proefschrift Schistosomiasis morbiditeit en de behandeling van patiënten in Afrika.
Bevorderd tot arts. Te Amsterdam (Vrije Universiteit)
mw.M.A.Blokzijl, M.de Boer, mw.K.Fijlstra, J.T.M.van
Gemert, mw.A.de Krijger, mw.K.Kuitwaard, mw.M.Labots,
mw.A.H.Robroch en M.Westein.

