
betere zoekfunctie op indicatie wordt 
nog gewerkt. Toch willen we u aan-
zetten om deze versie te bekijken en 
vooral te gaan gebruiken. Alle sug-
gesties en reacties, zowel negatieve als 
positieve, zijn van harte welkom en 
zullen bijdragen tot het stand komen 
van een definitieve digitale versie van 
het WZC- Formularium. 

1 CARDIOVASCULAIRE 
AANDOENINGEN 

Aliskiren is een renine-inhibitor die 
ernstige ongewenste effecten kan 
veroorzaken bij sommige diabetes-
patiënten: cardiovasculaire stoornis-
sen en nierinsufficiëntie die soms fa-
taal kunnen verlopen. Dit is gebleken 
uit de intermediaire resultaten van 
een studie (de ALTITUDE-studie) die 
het effect van aliskiren op micro-en 
macro vasculaire eindpunten onder-
zocht bij type 2-diabetespatiënten met 
nierinsufficiëntie en/of cardiovascu-
lair lijden. Het toevoegen van aliskiren 
aan een ACE-inhibitor of een sartaan 
leverde geen therapeutische winst op. 
Op basis hiervan werden de veilig-
heidsgegevens van aliskiren door de 
European Medicines Agency (EMA) 
herbekeken1. 
Van aliskiren is tot op heden geen kli-
nisch voordeel, met name een gun-
stig effect op cardiovasculaire morta-
liteit en morbiditeit, aangetoond. 

geneesmiddelenbriefU
itg

av
e 

va
n 

vz
w

 F
ar

m
ak

a

 Afgiftekantoor Gent X
P 408505

verschijnt 4 x per jaar 
[februari, mei, september, november] nr 2ja

ar
ga

ng
 2

0 
m

ei
 2

01
3

Nieuwigheden 2012

FORMUL R INFO

Het tegelijkertijd gebruik van calcium-
antagonisten en sommige macroliden 
kan bij ouderen hypotensie veroorza-
ken en soms zelfs aanleiding geven tot 
shock. Dit is nogmaals gebleken uit 
een Canadese case-controlstudie2. Dit 
is het geval voor erythromycine en 
clarithromycine, beide enzyminhibi-
toren (van CYP3A4 van cytochroom 
P450). Door dit enzyminhiberend ef-
fect kan er een accumulatie optreden 
van calciumantagonisten die door 
dit iso-enzyme worden gemetaboli-
seerd. De auteurs stellen dat indien 
er ook een macrolide noodzakelijk is 
bij patiënten die een behandeling met 
calcium antagonisten krijgen, azithro-
mycine de voorkeur geniet. 

Er bestaat geen eenvoudige betrouw-
bare test om het anticoagulerend 
effect van dabigatran te meten, net 
zomin als er een antidotum tegen dit 
middel bestaat. (Er is een mogelijk-
heid, afhankelijk van het gebruikte 
reagens en testapparatuur, om met 
een bepaling van de activated partial 
trombine time (aPTT) aan te tonen of 
er al dan niet een anticoagulansacti-
viteit aanwezig is, maar dit is geen 
kwantitatieve bepaling). Farmacovigi-
lantiegegevens sinds de commercia-
lisering van dabigatran brachten aan 
het licht dat er ernstige bloedingen 
kunnen optreden, in het bijzonder 
in omstandigheden zoals (zelfs lichte) 
nier insuffi ciëntie, gevorderde leeftijd, 

INLEIDING

Tijdens het zoeken naar actuele infor-
matie op het terrein van farmaco-
therapie in de ruimere zin, is de redactie 
ook dit jaar gestoten op berichtgeving 
die we onze lezers niet willen onthou-
den.  Het  gaat om publicaties voor 
het overgrote deel uit 2012, uit gere-
nommeerde doorgaans kritische tijd-
schriften of vanwege onafhankelijke in-
stanties. Er wordt vooral geciteerd uit 
La Revue Prescrire, Annals of Internal 
Medicine, Minerva en de Folia Phar-
macotherapeutica maar ook uit andere 
tijdschriften die naar het oordeel van 
de redactie als betrouwbaar kunnen 
worden betiteld. Andermaal valt het 
gebrek op van nieuwe behandelingen 
die een echte en betrouwbare vooruit-
gang kunnen bieden. Zoals voorbije ja-
ren zijn er ook nu veel waarschuwingen 
over mogelijke ongewenste effecten 
die onder meer dankzij farmacovigi-
lantie aan het licht zijn gekomen. Ook 
blijken verschillende geneesmiddelen 
niet aan de verwachtingen te voldoen, 
eens ze in ‘real world’ omstandigheden 
worden gebruikt. 

De redactie wil de lezers wijzen op het 
bestaan van de testversie van de on-
line-versie van het WZC-Formularium. 
U vindt die terug op www.formula-
rium.be. De teksten zijn voorlopig 
nog deze van editie 2012, dus niet 
meer heet van de naald. Binnenkort 
zal ook hier de editie 2013 raadpleeg-
baar gesteld worden en ook aan een 
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een gewicht lager dan 60 kg, door 
medicamenteuze interacties (bv. ami-
odaron) of toevoegen van ander mid-
delen met antithrombotische eigen-
schappen. 
Het lijkt zeer belangrijk om bij het op-
starten van een behandeling met da-
bigatran de nierfunctie te evalueren 
en oog te hebben voor bijkomende 
medicamenteuze behandelingen.
Bij verminderde nierfunctie dient de 
dosering aangepast. Ook mogen de 
capsules niet geopend worden (te 
snelle afgifte van het product) wat 
tot problemen kan leiden bij perso-
nen met slikmoeilijkheden. 

Sinds 2010 staan voor de eerste lijn 
‘nieuwe’ orale anticoagulantia ter 
beschikking. Het zijn de factor Xa-
inhibitoren (in België: rivaroxaban en 
apixaban) en trombine-inhibitoren 
(dabigatran). De werkzaamheid van 
deze drie producten werd onderzocht 
in de preventie van trombo-emboli-
sche voorvallen bij de behandeling van 
voorkamerfibrillatie (VKF), preventie 
van diepe veneuze trombose en long-
embolen na orthopedische chirurgie 
en de behandeling van diepe veneuze 
trombose (DVT) en secundaire pre-
ventie van DVT en longembool. De 
huidige standaardbehandeling voor 
deze indicaties is het toedienen van 
vitamine K-antagonisten (warfarine en 
aanverwante middelen) of heparines 
met laag moleculair gewicht. 
In het bijzonder willen de nieuwe anti-
coagulantia bepaalde storende aspec-
ten van het gebruik van warfarines zo-
als de regelmatige bloedonderzoeken 
om de precieze graad van ontstolling 
te bepalen overbodig maken. Ook bij 
regelmatige controles van de stolling 
vallen 30 % tot 50 % van de pa tiën ten 
onder warfarine buiten de therapeu-
tische range3. Zweeds onderzoek ver-
meldt hiervoor een cijfer van 23,8 %4. 
De nieuwe antico agulantia hebben 
een beter voorspelbaar effect (op de 
stolling) waardoor routine matige mo-
nitoring overbodig wordt, maar ook 
niet eenvoudig is (zie hoger), wat in 

geval van urgenties (bv. heelkundig 
ingrijpen) problemen kan opleveren. 
Voorzichtigheid blijft ook geboden 
voor optreden van ongewenste ef-
fecten. Er is een terechte bezorgdheid 
over de afwezigheid van een specifiek 
antidotum tegen overdosering van de 
nieuwe orale anticoagulantia. 
Daarnaast is er een zeer groot prijs-
verschil (deze nieuwe middelen zijn 
ongeveer 10 maal zo duur als de 
gebruikelijke perorale anticoagulan-
tia). Zelfs met in acht name van de 
extra kosten voor INR-metingen is 
er vermoedelijk nog sprake van een 
substantiële meerprijs. Zijn deze mid-
delen dit waard? Een systematisch 
literatuuroverzicht en meta-analyse5 
onderzocht de werkzaamheid en na-
delen van de nieuwe orale anticoagu-
lantia in vergelijking met warfarine bij 
de behandeling van VKF en veneuze 
trombo-embolieën. In 3 RCT’s werden 
apixaban, dabigatran of rivaroxaban 
vergeleken met warfarine in de pre-
ventie van CVA bij personen met een 
VKF. De incidentie van totale mortali-
teit en van hemorragische CVA bleek 
significant lager bij gebruikers van de 
nieuwe anticoagulantia in vergelijking 
met warfarine. Naar schatting, volgens 
de auteurs van deze meta-analyse, zijn 
er 8 overlijdens en 4 hemorragische 
CVA’s minder per 1000 patiënten be-
handeld met een nieuw anticoagulans 
gedurende 2 jaar. 
3 andere RCT’s vergeleken dabigatran 
of rivaroxaban in preventie van trom-
bo-embolische voorvallen bij patiën-
ten met een DVT in vergelijking met 
warfarine. Er bleek geen verschil in de 
mortaliteit die in verband te brengen 
is met DVT of in de totale mortali-
teit. Ook de ongewenste effecten van 
de verschillende behandelingen wer-
den in de meta-analyse geëvalueerd. 
Fatale bloedingen kwamen minder 
voor bij de nieuwere anticoagulantia, 
onafhankelijk van het gebruikte mid-
del. Majeure bloedingen kwamen ook 
minder voor maar er was heterogeni-
teit tussen de verschillende studies en 
verschillende middelen. Gastro-intes-

tinale bloedingen kwamen meer voor 
bij de nieuwe anticoagulantia, maar 
ook hier was er grote heterogeniteit 
tussen de studies en gebruikte midde-
len. Myocardinfarct kwam meer voor 
bij het gebruik van dabigatran. 
Buiten dit onderzoek wordt gewaar-
schuwd voor het gebruik van de 
nieuwe anticoagulantia op basis van 
gegevens uit post-marketing surveil-
lance. In 2011 kwamen meldingen van 
de FDA over 3781 voorvallen van 
ongewenste effecten bij gebruik van 
dabigatran. Hierbij: 2367 bloedingen, 
291 gevallen van acute nierinsufficiën-
tie, 644 CVA’s, 542 overlijdens en 
15 gevallen van leverfalen. Deze onge-
wenste effecten kwamen meer voor 
bij ouderen (gemiddeld 80 jaar). Over 
het gebruik van warfarine kwamen in 
2011 1106 meldingen van ongewenste 
effecten, waaronder 72 overlijdens. 
Conclusie: op basis van de huidige ge-
gevens lijkt het dat personen met een 
goede INR-controle niet veel te win-
nen hebben door over te schakelen 
naar één van de nieuwe orale anticoa-
gulantia. Het is zaak de veiligheid van 
deze producten van nabij te volgen. 

Er is (op basis van observationeel on-
derzoek) een gekende associatie tus-
sen het gebruik van NSAID’s en co-
ronaire aandoeningen. Uit een Deens 
cohortonderzoek blijkt dat aan 40% 
van de patiënten die een eerste myo-
cardinfarct hebben doorgemaakt toch 
nog NSAID’s worden voorgeschre-
ven. Dit NSAID-gebruik bleek geasso-
cieerd met een toegenomen risico op 
sterfte wegens alle oorzaken tot 5 jaar 
na een eerste myocardinfarct. Onder 
de NSAID’s bleek gebruik van diclofe-
nac het hoogste risico in te houden6. 
Nogmaals past hier een waarschu-
wing tegen het gebruik van NSAID’s 
door patiënten die ooit een acuut 
myocardinfarct doormaakten. 

Tranexaminezuur kan zinvol gebruikt 
worden bij de behandeling van bloe-
dingen ten gevolge van een trauma 
(indien binnen de 3 uur aangewend). 



15

In een onderzoek werd nagegaan of 
het risico op overlijden of tromboti-
sche voorvallen bij gebruik van tra-
nexaminezuur bij patiënten met een 
traumatische bloeding varieert in 
functie van het basisrisico op overlij-
den7. Tranexaminegebruik bleek in alle 
gevallen het sterfterisico en het risico 
op trombosen te verminderen.

Richtlijnen adviseren het gebruik van 
ACE-inhibitoren (en bij intolerantie: 
sartanen) in de behandeling van hart-
falen8,9. Een retrospectief cohorton-
derzoek bij personen van 65 jaar en 
ouder toont aan dat suboptimaal ge-
bruik gepaard gaat met een verhoogde 
totale mortaliteit en nieuwe hospitali-
satie bij patiënten die eerder wegens 
hartfalen werden gehospitaliseerd10. 
Met suboptimaal gebruik wordt hier 
het toedienen bedoeld van een do-
sis lager dan die gehanteerd bij grote 
klinische onderzoeken. Streefdosis-
sen: enalapril 20 mg, ramipril 10 mg, 
captopril 150 mg, lisinopril 20 mg, pe-
rindopril 4 mg 8.

Een recente meta-analyse onderzocht 
het effect van een intensieve (maxi-
maal 130/80 mmHg) versus standaard 
(140-160/85-100 mmHg) bloeddruk-
controle bij type-2 diabetespatiënten11. 
Intensieve bloeddrukcontrole resul-
teerde niet in een relatieve risicodaling 
van mortaliteit of van myocardinfarct. 
Wel is er een verminderd risico op 
CVA. Een Cochrane systematisch li-
teratuuroverzicht kon geen voordeel 
aantonen van een behandeling van 
matige hypertensie (systolische RR = 
140-159 mmHg en/of diastolische 
RR = 90-99 mmHg) bij personen zon-
der cardiovasculaire aandoeningen12. 

2 GASTRO-INTESTINALE 
AANDOENINGEN 

Er wordt van uitgegaan dat een Bar-
rett-oesofagus evolueert via laaggra-
dige en hooggradige dysplasie naar 
een adenocarcinoom van de slokdarm. 

Deze evolutie gaat zeer traag. Eerder 
onderzoek van kleine cohorten van pa-
tiënten met Barrett-oesofagus schatte 
het jaarlijks risico op het ontstaan van 
kanker op 0,5%. Bij een grote Deense 
cohorte (11.028 patiënten), die was ge-
volgd gedurende gemiddeld 5,2 jaar, 
werd een veel lager jaarlijks risico op 
slokdarmkanker vastgesteld, namelijk 
0,12%13. Het relatieve risico op slok-
darmkanker bij patiënten met Barrett-
oesofagus versus de ‘gewone’ popula-
tie was 11,3 (BI 8,8 – 14,4). De auteurs 
van deze studie stellen dat systema-
tische follow-up bij Barrett-oesofagus 
slechts zinvol is als er op het moment 
van de diagnose reeds sprake is van 
laaggradige dysplasie.

Domperidon, een dopamine-antago-
nist kan aanzien worden als een ‘ver-
borgen’ neurolepticum. Dat hartritme-
stoornissen en plotse dood er mee in 
verband worden gebracht, is al langer 
gekend. Bij intraveneus gebruik wer-
den ventrikelaritmieën en plotse dood 
beschreven. De Medicine and Health-
care products Regulatory Agency 
(MHRA) uit het Verenigd Koninkrijk 
adviseert14 om domperidon aan zo’n 
laag mogelijke dosis te gebruiken, om 
voorzichtig te zijn bij voorschrijven 
aan patiënten die reeds een verlengde 
intracardiale geleiding vertonen (in 
het bijzonder QT-verlenging), die 
belangrijke elektrolytenstoornissen 
hebben, die hartfalen hebben en voor 
patiënten die voor deze aandoeningen 
reeds geneesmiddelen gebruiken. Dit 
geldt zeker voor personen ouder dan 
60 jaar. Gebruik van domperidon sa-
men met ketoconazol en erythromy-
cine (enzyminhibitoren van CYP3A4, 
het enzym waarvan domperidon een 
substraat is) wordt afgeraden. Ook 
het EMA herziet de risico-baten ver-
houding van alle geneesmiddelen op 
basis van domperidon15,16. 
Het lijkt verstandig om het gebruik 
van domperidon best zo veel als mo-
gelijk te vermijden of op zijn minst aan 
banden te leggen door bv. het middel 
voorschriftplichtig te maken. 

3 ENDOCRINOLOGISCHE EN 
UROLOGISCHE AANDOENINGEN

Ongeveer 75 % van de mannen met 
een PSA-waarde > 4,0 ng/ml, een 
waarde die als drempel bij de screening 
naar prostaatkanker wordt gehan-
teerd, hebben geen prostaatkanker 
(‘vals-positieven’). Hierdoor onder-
gaan deze mannen dus een prostaat-
biopsie die achteraf gezien overbodig 
is en met heel wat ongemakken en on-
gewenste verschijnselen kan gepaard 
gaan: hematurie, hemospermie, pijn-
lijke mictie, koorts. Wordt dan toch 
een kanker aangetoond dan blijkt deze 
in 30 tot 80% van de gevallen geen 
invloed te hebben op de gezondheid 
van de betrokken persoon. Ook blijkt 
de totale mortaliteit na behandeling 
nauwelijks beter. 
De balans tussen voor- en nadelen 
van systematisch screeningonderzoek 
voor prostaatkanker lijkt over te hel-
len in negatieve zin en screening kan 
dus niet worden aanbevolen17. Dit is 
ook het advies van de U.S. Preven-
tive Services Task force18. Een recent 
Cochrane systematisch literatuurover-
zicht19 kan evenmin een meerwaarde 
voor prostaatkankerscreening in het 
algemeen (waaronder dus PSA-bepa-
ling) aantonen. 
De huidige beperkingen in de terug-
betaling van PSA-bepaling sluiten aan 
bij deze bevindingen. Het blijft taak 
van de huisarts (en uroloog) om dit 
voor de patiënt die aandringt op een 
moeilijk verdedigbare PSA-bepaling 
duidelijk te maken en om ook de con-
sequenties die aan het resultaat ervan 
verbonden zijn uit te leggen.

Het bepalen van de prognose bij pros-
taatkanker is meestal gebaseerd op 
drie parameters: de uitgebreidheid van 
de tumor, de histologische differen-
tiatie (uitgedrukt in de Gleason sco-
re (van 2 tot 10)) en de PSA-waarde 
gemeten vóór het begin van de be-
handeling. De prognose van gelokali-
seerde prostaatca’s is gunstig: zonder 
behandeling is de mortaliteit 0,5% 
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per jaar bij aantasting van 1 prostaat-
kwab, goed gedifferentieerd weefsel 
(Gleason score ! 7) en PSA  ! 20 ng/
ml. Bij een uitgebreidere tumor die 
bestaat uit weinig gedifferentieerd 
weefsel (Gleason score > 7) of indien 
de PSA-waarde hoger is dan 20 ng/ml 
is de mortaliteit 4 % per jaar. 
Een totale prostatectomie verlaagt 
de mortaliteit maar niet bij de groep 
patiënten die ouder zijn dan 65 jaar 
op het moment van de diagnose20. 
Er zijn aan deze procedure ook veel 
nadelen verbonden: 25% van de ge-
opereerden is incontinent, bij 40% 
komen erectiestoornissen voor. Ook 
externe radiotherapie doet de morta-
liteit dalen, maar vermoedelijk minder 
dan een prostatectomie (er is nauwe-
lijks vergelijkend onderzoek tussen 
beide therapieën beschikbaar). Er is 
wel vergelijkend onderzoek tussen 
een behandeling met brachytherapie 
en met prostatectomie, maar dit on-
derzoek laat wegens zijn opzet niet 
toe om een uitspraak te doen over 
een verschil in effect op levensduur 
of metastasering. Beide vormen van 
radiotherapie kunnen aanleiding ge-
ven tot radiocystitis, abdominale en 
rectale pijn. Radio cystitis, meestal 
voorbijgaand van aard, komt voor bij 
ongeveer de helft van de patiënten die 
een externe radio therapie ondergaan 
en bij quasi alle patiënten behandeld 
met brachy therapie. Incontinentie 
en erectiestoornissen komen minder 
voor dan bij prostatectomie. Hor-
monale therapie heeft geen invloed 
op de mortaliteit, tenzij in associatie 
met radiotherapie. Dit is aangetoond 
bij patiënten met prostaatkanker met 
een gering tot matig risico op on-
gunstige afloop21. Ook bij prostaat-
kanker met een ongunstige prognose 
heeft een hormonale therapie een 
gunstig effect op de mortaliteit22. 
Gynecomastie, erectiestoornissen, 
warmte opwellingen en hepatitis kun-
nen optreden als gevolg van een hor-
monale behandeling. 
De keuze van de behandeling van 
prostaat kanker hangt dus groten-

deels af van de prognose. Afwach-
ten is zinvol bij een prostaatcarci-
noom met een redelijke prognose en 
zeker bij personen met een levens-
verwachting die korter is dan 10 jaar. 
Bij hoog risico op snelle progressie is 
een behandeling aangewezen.

Het blijft moeilijk om te bepalen naar 
welke HbA1c-waarde moet gestreefd 
worden om een optimale reductie van 
cardiovasculaire verwikkelingen bij 
type-2 diabetespatiënten te bekomen. 
Zo blijkt uit een meta-analyse dat het 
streven naar een HbA1c lager dan 7% 
geen daling in zowel globale als cardio-
vasculaire mortaliteit oplevert23. In 
een uitgebreid onderzoek zou dit bij 
diabetespatiënten met een hoog car-
diovasculair risico zelfs een verhoogde 
mortaliteit voor gevolg hebben24. Ver-
der onderzoek zal moeten aantonen 
of er een ‘absolute’ HbA1c-waarde be-
staat die voor elke diabetespatiënt als 
optimaal kan beschouwd worden, dan 
wel of een daling van de basale HbA1c-
waarde met een bepaald percentage 
moet nagestreefd worden25. 

De plaats van de gliptines of DPP-
4-inhibitoren in de behandeling van 
type 2-diabetes blijft onduidelijk. Er 
is voor deze middelen geen winst op 
klinische verwikkelingen door diabe-
tes aangetoond. Nausea, obstipatie, 
infecties, depressie, nierinsufficiëntie 
en (zeldzaam) pancreatitis, anafylaxie 
en bulleuze dermatose zijn als onge-
wenste effecten beschreven. Nadelige 
effecten op lange termijn zijn onbe-
kend. Tot zolang kunnen ze slechts als 
alternatief dienen voor metformine 
en sulfamiden indien deze ongeschikt 
zijn26.

Een 2-jaar durend parallelgroep dub-
belblinde studie onderzocht het ef-
fect van de combinatie van linaglip-
tine + metformine met glimepiride + 
metformine bij type-2 diabetespatiën-
ten27. Hieruit bleek ‘non-inferioriteit’ 
van linagliptine. Het primaire eindpunt 
was het effect op HbA1c. De studie 

was gesponsord door de producent 
van linagliptine. 
Men kan zich de vraag stellen of het 
verdedigbaar is te kiezen voor een 
nieuw middel waarvan geen klinisch 
voordeel is aangetoond, dat (veel) 
duurder is dan bestaande middelen 
en waarover weinig duidelijkheid is 
over veiligheid op lange termijn. 

Van het gebruik van pioglitazon 
werd een verband met blaaskanker 
vermoed28. Case-control onderzoek 
lijkt deze relatie te bevestigen, met 
een Rate Ratio = 1,83 (95% BI: 1,10 – 
3,05). Langer gebruik en een hogere 
cumulatieve dosis gaan met een ho-
gere kans gepaard29. 
Het wordt moeilijk om het gebruik 
van pioglitazon in de behandeling van 
type-2 diabetes te verdedigen.

Het meeste bewijs over het nut van 
metformine bij de behandeling van 
type-2 diabetes en het gunstige ef-
fect ervan op morbiditeit en morta-
liteit (bij patiënten met overgewicht) 
werd geleverd door de UKDPS-studie 
uit 199830. Echter, ook toen was er 
onzekerheid over de werkelijke doel-
treffendheid van deze behandeling. Zo 
was er een verhoogde mortaliteit bij 
patiënten die al eerder met een sul-
famide waren behandeld maar in een 
opvolgstudie gedurende vijf jaar na 
het beëindigen van de RCT kon men 
deze risicoverhoging niet bevestigen31. 
Een later observationeel onderzoek 
over de risico’s van de combinatie 
kon geen verhoogd risico op cardio-
vasculaire sterfte aantonen32. Merken 
we eveneens op dat dit UKDPS-on-
derzoek specifiek bij personen met 
overgewicht werd uitgevoerd. Een 
nieuwe meta-analyse33 onderzocht de 
werkzaamheid van metformine op 
totale en cardiovasculaire mortaliteit 
en op cardiovasculaire morbiditeit. 
Er kon geen duidelijk positief effect 
worden aangetoond op mortaliteit of 
op cardiovasculaire morbiditeit. De re-
sultaten dienen, aldus de auteurs, met 
voorzichtigheid te worden geïnterpre-
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teerd: er waren immers weinig overlij-
dens in de onderzoeken opgenomen 
in deze analyse. Ook is de methodolo-
gische kwaliteit van de ingesloten on-
derzoeken erg verschillend. Er is nood 
aan nieuw onderzoek om duidelijkheid 
te scheppen over de werkelijke waarde 
van metformine bij de behandeling 
van type 2 diabetes. De kans dat dit 
onderzoek er komt is eerder gering 
gezien de (economische) opmars van 
nieuwe antidiabetica. 

Van strontiumranelaat was reeds be-
kend dat dit middel, onder meer, het 
risico op diepe veneuze trombose 
(DVT) verhoogt34. De EMA bracht 
een waarschuwing uit voor het ge-
bruik van dit middel bij patiënten met 
een verhoogd risico op DVT, zoals pa-
tiënten met een anamnese van DVT, 
of die tijdelijk of permanent geïmmo-
biliseerd zijn35. 
In België is strontiumranelaat alleen 
terugbetaald voor 80-plussers. In 
Frankrijk daarentegen wordt deze 
hoge leeftijd aanzien als een ver-
hoogd risico op een thrombo-embo-
lisch voorval waardoor terugbetaling 
voor deze leeftijdscategorie wegvalt. 

Er is een plaats voor botulinetoxine 
type A bij de behandeling van uri-
naire incontinentie die veroorzaakt 
wordt door een hyperactiviteit van 
de detrusor vesicae als gevolg van 
een neurologisch lijden (medullaletsel, 
multiple sclerose)36. Bij ongeveer een 
derde van de behandelde patiënten 
verdwijnt de incontinentie gedurende 
gemiddeld 42 tot 48 weken. De proce-
dure is echter nogal ingewikkeld en is 
uiteraard voorbehouden voor de spe-
cialist: cystoscopisch wordt de blaas-
wand geïnjecteerd, onder lokale of 
algemene anesthesie. Ook kunnen er 
nogal wat ongewenste effecten voor-
komen: urinaire infecties en retentie, 
naast voorbijgaande autonome hyper-
reflexie, spierzwakte op afstand van de 
geïnjecteerde plaats, … Verslechte-
ring van de multiple sclerose kan door 
dit ingrijpen niet worden uitgesloten.

4 RESPIRATOIRE AANDOENINGEN

Aan azithromycine worden naast an-
tibacteriële activiteiten ook anti-in-
flammatoire en ‘immuno modulerende’ 
eigenschappen toegeschreven. Een 
placebogecontroleerd, gerandomi-
seerd onderzoek37 vergeleek het ef-
fect van azithromycine (250 mg/ dag, 
gedurende 1 jaar) op exacerbaties bij 
patiënten met matig, ernstig en zeer 
ernstig COPD. De tijd tussen twee 
exacerbaties bleek verlengd, de fre-
quentie van exacerbaties per jaar ver-
laagd en de levenskwaliteit verhoogd 
bij de azithromycinegebruikers. Hos-
pitalisatie wegens COPD-exacerbatie 
daalde niet. Wel trad meer gehoors-
daling op bij de azithromycinegroep 
(number needed to treat to harm: 17). 
Mogelijk was dit te wijten aan de hoge 
dagelijkse dosis van azithromycine. 
De studiepopulatie was sterk geselec-
teerd. Ook is niets bekend over het 
effect van dergelijke langdurige anti-
bioticumbehandeling op resistentie 
van kiemen en de klinische gevolgen 
hiervan38. 

5 NEUROLOGISCHE 
AANDOENINGEN

Bij geagiteerde en niet-coöperatieve 
patiënten is I.M. haloperidol of een 
I.M. benzodiazepine te verkiezen bo-
ven olanzapine via intramusculaire 
weg. Dit atypische neurolepticum 
stelt de patiënt bloot aan ongewenste 
cardiale verschijnselen (ritme- en ge-
leidingsstoornissen) en respiratoire 
problemen (dyspnoe, ademstilstand) 
en is niet aangetoond werkzamer dan 
haloperidol39.

Niettegenstaande herhaalde waarschu-
wingen voor het verhoogd risico op 
cardiovasculaire aandoeningen wor-
den neuroleptica nog steeds opgestart 
bij demente ouderen. Recent onder-
zoek40 toont aan dat bij patiënten die 
reeds met een anticholinesteraserem-
mer werden behandeld het opstarten 

van een behandeling met neuroleptica 
het risico op myocardinfarct weinig 
maar significant toeneemt. In het bij-
zonder in de eerste 30 dagen van het 
gebruik van neuroleptica is dit risico 
verhoogd (HR = 2,19; 95% BI: 1,11-
4,32).

Een retrospectieve observationele 
studie onderzocht het neuroleptica-
gebruik bij geïnstitutionaliseerde per-
sonen ouder dan 65 jaar41. Meer dan 
de helft was ook dement. De onder-
zoekers bekeken de hazard ratio (HR) 
van mortaliteit door alle oorzaken en 
mortaliteit door een specifieke aan-
doening die in verband kan gebracht 
worden met het gebruik van dergelijke 
middelen na 180 dagen. Dit onderzoek 
toonde aan dat in vergelijking met 
risperidon gebruikers van haloperidol 
een verhoogd sterfterisico hebben 
(HR 2,07; 95% BI 1,89 – 2,23) en ge-
bruikers van quetiapine een verlaagd 
risico (HR 0,81; 95% BI 0,75 – 0,88). 
Een gelijkaardig onderzoek werd uit-
gevoerd bij oudere (> 65 jaar) ambu-
lante demente personen42. Ook hier 
bleek de mortaliteit bij haloperidol-
gebruik het hoogst van de onderzocht 
neuroleptica (haloperidol, risperidon, 
olanzapine, quetia pine). Dat was vooral 
het geval gedurende de eerste 30 da-
gen van het geneesmiddelengebruik. 
Beide onderzoeken zijn observatio-
neel. Hieruit kan geen duidelijke con-
clusie worden getrokken. Immers, 
er kunnen verschillen bestaan in de 
vergeleken populaties waardoor de 
resultaten van de studies op louter 
toeval kunnen berusten. Het WZC-
Formularium selecteert haloperidol 
voor de behandeling van gedrags-
stoornissen bij demente personen, 
als er al nood is aan een geneesmid-
del in die omstandigheden43. Aange-
zien haloperidol voor deze indicatie 
in België niet is geregistreerd wordt 
het dan ‘off-label’ voorgeschreven 
gedurende zo’n kort mogelijke tijd 
aan zo’n laag mogelijke dosis. Ris-
peridon heeft deze indicatie wel. De 
zeer lange ervaring met haloperidol 
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en zijn lage prijs echter geven hier 
de doorslag. Wie niet ‘off-label’ wil 
voorschrijven kan zijn toevlucht ne-
men tot risperidon.

6 INFECTIES

Het vaccin tegen zona is hetzelfde 
als het vaccin tegen varicella maar is 
14 maal meer geconcentreerd. Het 
heeft een bescheiden effect op het op-
treden van postzonale pijn: bij perso-
nen tussen 50 en 59 jaar worden 1 jaar 
na het vaccineren van 1000 personen 
5 gevallen van zona vermeden. Dit cij-
fer is veel lager bij personen ouder 
dan 80 (vermoedelijk 1,5 vermeden 
voorvallen per 1000 gevaccineerden). 
Het middel is gecontra-indiceerd bij 
immuungedeprimeerde patiënten. Dit 
zijn dan net diegene voor wie een 
dergelijk vaccin het meeste nuttig zou 
kunnen zijn44. Het vaccin is (nog) niet 
op de Belgische markt.

Het geconjugeerd 13-valent pneumo-
kokkenvaccin is in België aanvaard 
voor de preventie van invasieve ziek-
ten veroorzaakt door Streptococ-
cus pneumoniae bij volwassenen van 
50 jaar en ouder. Dit geconjugeerd 
vaccin zou bepaalde voordelen bie-
den t.o.v. het niet-geconjugeerde 
23-valente pneumokokkenvaccin, zo-
als een sterkere immuunrespons of 
een langere beschermingsduur. Dit 
is geenszins aangetoond. Er is alleen 
non-inferioriteit t.o.v. van het niet-
geconjugeerde 23-valente pneumo-
kokkenvaccin aangetoond wat de 
immuunrespons betreft45. De Hoge 
Gezondheidsraad beveelt het gebruik 
van het niet-geconjugeerde 23-valente 
pneumokokken vaccin aan bij (on-
der meer), alle personen ouder dan 
65  jaar, zonder dat hiervoor veel 
hard bewijs is terug te vinden. Een 
RCT46 kon aantonen dat een vaccina-
tie met het niet-geconjugeerde 23-va-
lente pneumokokkenvaccin bovenop 
het influenzavaccin bij residentiële 
hoogbejaarden (gemiddeld 85 jaar) het 
aantal pneumonieën en de sterfte ten 

gevolge van pneumokokkenpneumo-
nieën vermindert. De globale sterfte 
was onveranderd. Het is niet duidelijk 
of ook de levenskwaliteit verbetert. 
Een Cochrane Review die gegevens 
voor de helft uit RCT’s en voor de 
helft uit observationeel onderzoek 
verzamelt47 toont aan dat vaccineren 
tegen pneumococcen een significante 
daling van de frequentie van invasieve 
pneumococceninfecties voor gevolg 
heeft. Dit effect bleek echter niet dui-
delijk bij personen met een chronische 
aandoening. Ook werd geen effect op 
de totale mortaliteit vastgesteld, noch 
op de incidentie van pneumonieën in 
het algemeen. 

Faecestransplantatie blijkt zeer effec-
tief in de behandeling van refractaire 
C. difficile infecties. Hierbij worden 
‘verse’ donorfaeces geïnstileerd via 
de biopsie-uitgang van een colono-
scoop48. Ook toedienen via een naso-
gastrische sonde is effectief49. 

7 ONGEWENSTE EFFECTEN

Door verlenging van het QT-interval 
kan inname van azithromycine do-
delijke gevolgen hebben. Dit risico 
is hoger in die situaties waarbij er 
een verhoogde kans op torsades de 
pointes bestaat: hypokaliëmie, andere 
geneesmiddelen die het QT-interval 
ver lengen50. Dit bleek uit een retro-
spectief cohortonderzoek51. Zeer re-
cent bracht de FDA hierover een vei-
ligheidswaarschuwing uit52. 

Het Federaal Agentschap voor Genees-
middelen en Gezondheidsproducten 
(FAGG) laat weten dat het Europees 
geneesmiddelenbureau een herziening 
is gestart van tetrazepam-bevattende 
geneesmiddelen omwille van meldingen 
van ernstige huid reacties, opgetreden 
na de toediening ervan. Deze genees-
middelen zijn in België gecommerciali-
seerd onder de namen Epsipam, Myo-
lastan en Tetrazepam EG53. 

Uit een RCT die werd opgezet om spe-
cifiek de invloed van statines (simvasta-
tine en pravastatine) op het optreden 
van vermoeidheid te onderzoeken, 
bleek dat in het bijzonder vrouwen 
aangeven minder ‘energie’ en grotere 
vermoeidheid vertonen bij inspanning 
tijdens het innemen van een statine54. 
Op basis van farmacovigilantie egevens 
is dit vermoedelijk ook bij nieuwere 
statines het geval55. Bij klachten van 
vermoeidheid (bij vrouwen) moet 
dus ook aan een ongewenst effect 
door statines gedacht worden.

Langdurig gebruik van PPI’s kan hypo-
magnesiëmie uitlokken. Het advies 
wordt gegeven om de magnesium-
spiegel te bepalen vooraleer PPI’s voor 
te schrijven aan patiënten die ze lang 
zullen gebruiken. Aangeraden wordt 
dit onderzoek zeker uit te voeren bij 
patiënten die ook digoxine innemen 
of andere geneesmiddelen (zoals diu-
retica) gebruiken die ook hypomagne-
siëmie kunnen veroorzaken56. 

Gebruik van zuurremmers (zowel PPI’s 
als van H2-antihistaminica) verhoogt 
het risico op pneumonie. Dit blijkt uit 
een meta-analyse van observationele 
onderzoeken en van gerandomiseerde 
gecontroleerde studies57. Een hoog al-
coholgebruik en de aanwezigheid van 
gastro-oesofagale reflux kunnen twee 
belangrijke ‘confounders’ zijn, omdat 
beide de kans op slikpneumonie ver-
hogen, los van een hoog gebruik van 
zuurremmers. 

Diarree ten gevolge van C. difficile kan 
veroorzaakt zijn door het gebruik van 
PPI’s. De FDA waarschuwt voor on-
nodig en/of langdurig PPI-gebruik58. 
In het voorbije jaar is overigens veel 
gepubliceerd over de ongewenste 
effecten van protonpompinhibitoren, 
in het bijzonder bij langdurig gebruik. 
Nieuwe gegevens bevestigen het 
verhoogd risico op fracturen, commu-
nity-acquired pneumonia en infecties 
met Salmonella en Campylobacter 59. 
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8 VARIA

Littekenvorming van operatiewonden 
of na trauma, vooral als het om diepe 
wonden gaat, kan vertraging oplopen 
bij gelijktijdig gebruik van bepaalde 
geneesmiddelen: kankerbestrijdende 
middelen of cytotoxische immuno-
depressiva, corticosteroïden, NSAID’s, 
anticoagulantia60. De beslissing om de 
toediening van het verantwoordelijke 
geneesmiddel stop te zetten zal af-
hangen van de invloed hiervan op de 
algemene gezondheidstoestand van de 
patiënt. 

De werkzaamheid van orale cortico-
steroïden bij acute sinusitis is in het 
beste geval zeer bescheiden. Ernstige 
ongewenste effecten (cardiale proble-
men, neuropsychiatrische stoornis-
sen, immunodepressie, osteonecrose, 
infecties,…) komen weliswaar zelden 
voor, maar kunnen helemaal verme-
den worden door geen orale cortico-
steroïden te gebruiken61. 

Febuxostat is geïndiceerd voor de be-
handeling van chronisch hyperurice-
mie (en terugbetaald bij intolerantie, 
contra-indicatie of inefficiëntie van 
allopurinol). Uit farmacovigilantie-
gegevens blijken (zelden) zeer ernstige 
overgevoeligheidsreacties voor te ko-
men (Stevens-Johnson syndroom, ana-
fylactische shock). Meestal gebeurt dit 
in de eerste maand van het gebruik. In 
sommige gevallen is dit bij patiënten 
met een voorgeschiedenis van nierlij-
den of overgevoeligheid t.o.v. allopu-
rinol. Het middel biedt geen klinisch 
voordeel t.o.v. allopurinol, in die zin 
dat er niet minder aanvallen zijn van 
acute jicht. Er is wel een verhoogde 
kans op meer acute jichtaanvallen bij 
het begin van de behandeling. Ook 
wordt aanbevolen het middel niet te 
gebruiken bij personen met ischemisch 
hartlijden of congestief hartfalen62. 

Een Cochrane systematisch literatuur-
onderzoek63 onderzocht interventies 
die het voorschrijven van ongeschikte 

geneesmiddelen en aan geneesmidde-
len gerelateerde ongewenste effecten 
doen verminderen. Bij de meeste on-
derzochte interventies hoorde onder 
meer geneesmiddelennazicht met hulp 
van een klinisch farmacoloog. Deze 
tussenkomst bleek op voormelde 
eindpunten een gunstig effect te ver-
tonen. Deze bevindingen zijn echter 
gebaseerd op eerder zwakke evidentie. 
Ook is het onduidelijk in hoeverre en 
of deze interventies ook op klinische 
(‘harde’) eindpunten invloed hadden. 
Een later gepubliceerd onderzoek64 
onderzocht de impact van de tussen-
komst van een klinisch farmacoloog 
op fout geneesmiddelengebruik in de 
eerste lijn. Ook hier bleek deze inter-
ventie tot minder ongepast genees-
middelenvoorschrift te leiden dan een 
door een computerprogramma gebo-
den feedback. Ook zou deze interven-
tie kosteneffectiever zijn (althans daar 
waar het onderzoek doorging, met 
name het Verenigd Koninkrijk). 
Ook al is de evidentie eerder zwak 
en zijn de uitkomsten op klinisch vlak 
onbekend, pleit de redactie toch voor 
een politiek waarbij in het proces van 
voorschrijven aan een broze populatie 
een adviserende rol aan een klinische 
farmacoloog wordt toegewezen. 

Onderzoek uit het Verenigd Ko-
ninkrijk65 toont aan dat 1 op 8 pati-
enten het ‘slachtoffer’ is van fouten 
in voorschrijven of monitoring van 
geneesmiddelen in de eerste lijn. De 
meeste fouten waren licht of matig, 
kwamen meer voor bij patiënten jon-
ger dan 15 en ouder dan 65 jaar. Door 
de auteurs werd een fout voorschrift 
met klinische relevantie gedefinieerd 
als er door het voorschrift ongewild 
een significante kleinere kans is dat de 
beoogde behandeling actueel of effec-
tief is, of dat er een hogere kans op 
schade ontstaat in vergelijking met de 
algemeen aanvaarde praktijkvoering. 

Een ‘sequence symmetry analysis’ 
(SSA)66 onderzocht het verband tus-
sen het gebruik van courante genees-

middelen (langwerkende betamimetica 
(LABA’s), diuretica, statines) en het 
optreden van nachtelijke spierkram-
pen. Door het gebruikmaken van een 
SSA gaan de onderzoekers er in dit 
geval van uit dat een geneesmiddel dat 
krampen kan uitlokken eerder (in tijd) 
wordt voorgeschreven dan een ge-
neesmiddel dat krampen kan behande-
len (in dit geval kinine). Indien er geen 
verband is met krampen zullen de 
geneesmiddelen in willekeurige volg-
orde worden voorgeschreven. Uit dit 
onderzoek bleek dat kinine, waarvan 
wordt aangenomen dat het werkzaam 
is bij krampen67 eerder na dan voor 
hoger vermelde geneesmiddelen werd 
voorgeschreven. Die associatie was 
het meest uitgesproken voor LABA’s, 
minder voor respectievelijk kalium-
sparende diuretica, thiazide(-like) diu-
retica, lisdiuretica en tot slot statines. 
Deze vaststelling is geen pleidooi 
voor een willekeurig gebruik van kini-
ne bij de behandeling van nachtelijke 
spierkrampen. Het is er overigens 
ook niet voor geregistreerd en kan 
soms ernstige ongewenste effecten 
veroorzaken (waaronder visusverlies 
door netvliestoxiciteit). 

Het risico op het ontstaan van een 
melanoom neemt toe met 20% bij 
personen die ooit een zonnebank ge-
bruikten en met 42% bij ‘zware’ ge-
bruikers. Naar schatting kunnen 5,4% 
van de melanoma’s die in Europa wor-
den gediagnosticeerd worden toege-
schreven aan kunstmatig bruinen. Dit 
blijkt uit een grote meta-analyse68. 
Indien deze bevindingen correct zijn 
kunnen we ons in de komende ja-
ren, gezien de grote populariteit die 
zonnebanken genieten, verwachten 
aan zeer veel nieuwe melanomage-
vallen. We moeten in de praktijk dus 
aandacht besteden aan een vroegtij-
dige opsporing bij personen met een 
verhoogd risico en waarschuwen 
voor het gebruik van zonnebanken. 
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Aliskiren Rasilez®

Allopurinol Zyloric®, diverse generische producten

Amiodaron Cordarone®, diverse generische producten

Apixaban Eliquis®

Azithromycine Zitromax®, diverse generische producten

Botulinetoxine Azzalure®, Bocouture®, Botox®, Dysport®, 
Vistabel®

Captopril  Capoten®, diverse generische producten

Clarithromycine Biclar®, Heliclar®, diverse generische 
producten

Dabigatran Pradaxa®

Diclofenac Voltaren®, diverse generische producten

Digoxine Lanoxin®

Domperidon Motilium®, Oroperidys®, Zilium®,  
diverse generische producten

Enalapril  Renitec®, diverse generische producten 

Erythromycine  Erythrocine®, Erythroforte®

Febuxostat Adenuric®

Geconjugeerd 13-valent Prevenar 13®

pneumokokkenvaccin

Glimepiride Amarylle®, diverse generische producten

Haloperidol Haldol®

Ketoconazol Nizoral®

Kinine (chloroquinesulfaat)  Nivaquine®, magistrale bereiding

Linagliptine  Trajenta®

Lisinopril Zestril®, diverse generische producten

Metformine Glucophage, Metformax®,  
diverse generische producten

Olanzapine Zyprexa®, diverse generische producten

Perindopril Coversyl®, Preterax®,  
diverse generische producten

Pioglitazon Actos®

Pravastatine Prareduct®, Pravasine®,  
diverse generische producten

Quetiapine Seroquel®, diverse generische producten

Ramipril Tritace®, diverse generische producten 

Risperidon Risperdal®, diverse generische producten

Rivaroxaban Xarelto®

Simvastatine Zocor®, diverse generische producten

Strontiumranelaat Protelos®

Tetrazepam Epsipam®, Myolastan®, Tetrazepam EG®

Tranexaminezuur Exacyl®

Warfarine  Marevan®
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