
aanzet kan zijn voor een herziening 
van de huidige richtlijnen betref-
fende het onderbreken van antico-
agulantia ter gelegenheid van een 
operatieve ingreep.
Bij therapieresistente hypertensie is 
spironolacton het meest effectieve 
middel om toegevoegd te worden aan 
een behandeling met 3 antihyperten-
siva (thiazide + calciumantagonist + 
ACE-inhibitor of sartaan). Dit blijkt uit 
een onderzoek waarbij het toevoegen 
van dit middel werd vergeleken met 
het toevoegen van bisoprolol, doxazo-
sine en placebo. De bloeddruk daalde 
het meest met spironolacton. Er was 
geen verschil in het optreden van on-
gewenste effecten 3. In dit onderzoek 
(dat liep over 12 weken) werd al-
leen het effect op de bloeddrukda-
ling onderzocht. Er is niets bekend 
over het effect van het toevoegen 
van spironolacton op klinische eind-
punten. Daarnaast moet spironolac-
ton vermeden worden bij personen 
met verminderde nierfunctie (dit is: 
GFR< 45ml/min/1,73m2) wegens 
het verhoogd risico op hyperkalië-
mie.
Welke voor- en nadelen zijn verbon-
den aan het gebruik van middelen die 
inwerken op het renine-angiotensine-
systeem (RAS-inhibitoren: ACE-
inhibitoren en sartanen) als eerste 
keus behandeling voor hypertensie 
in vergelijking met andere antihy-
pertensiva? Hierover verscheen een 
Cochrane systematisch literatuurover-
zicht. De geïncludeerde (gerandomi-

Naar goede jaarlijkse gewoonte krijgt 
u van onze redactie een overzicht van 
de nieuwe of geactualiseerde farmaco-
therapeutische informatie, gesprok-
keld uit kwaliteitsvolle en bij voorkeur 
onafhankelijke medische literatuur van 
2015. We hebben bij het selecteren 
van informatie geprobeerd de focus te 
leggen op die gegevens die voor onze 
doelgroep (de ouderen) van belang 
kunnen zijn. We lieten ons voorname-
lijk inspireren door overzichtsartikelen 
uit La Revue Prescrire, Drugs and The-
rapeutics Bulletin, Geneesmiddelenbul-
lentin en Annals of Internal Medicine. 
We voegden aan de geselecteerde 
items commentaren toe ter verduide-
lijking. Deze worden weergegeven in 
kleur. We wensen u veel leesplezier!

1 CARDIOVASCULAIRE 
AANDOENINGEN

Het overbruggen van een peri-
operatieve periode met heparines 
met laagmoleculair gewicht bij ge-
bruikers van warfarine met voorka-
merfibrillatie vermindert het risico op 
trombo-embolen niet maar verhoogt 
wel het risico op majeure bloedingen 1. 
De patiënten in deze studie opgeno-
men hadden een CHADS2- score van 
gemiddeld 2,3. Aan dit onderzoek dat 
als eerste met dit opzet is uitge-
voerd werd door de redactie van het 
Formularium Ouderenzorg een Kort 
Bericht gewijd 2. Het is mogelijk dat 
de resultaten van dit onderzoek de 

seerde dubbelblinde) studies vergele-
ken voormelde middelen met andere 
eerstelijns antihypertensiva, zowel bij 
diabetici als bij niet-diabetici. De ge-
middelde leeftijd van de geïncludeerde 
patiënten was 66 jaar, de gemiddelde 
follow-up was ongeveer 5 jaar. In het 
algemeen was mortaliteit door alle 
oorzaken en het effect op de bloed-
druk hetzelfde voor alle onderzochte 
middelen. Vergeleken met thiaziden is 
er evidentie van matige kwaliteit dat 
het risico op optreden van hartfalen 
en CVA groter is bij gebruik van 
RAS-inhibitoren. In vergelijking met 
calciumantagonisten bleek het risico 
op hartfalen kleiner met RAS-inhibi-
toren, maar het risico voor CVA was 
wel groter. In vergelijking met bèta-
blokkers was er evidentie van lage 
kwaliteit dat er met RAS-inhibitoren 
minder cardiovasculaire voorvallen 
plaatsvonden en minder CVA’s 4. 
Uit dit literatuuroverzicht blijkt dat 
er voor thiaziden nog steeds een 
belangrijke rol is weggelegd bij de 
behandeling van hypertensie. In het 
Formularium Ouderenzorg zijn thia-
ziden in afwezigheid van comorbidi-
teit geselecteerd als eerste keuze. 
Een gerandomiseerde studie onder-
zocht het effect van het stoppen met 
een statinebehandeling bij personen 
met een beperkte levensverwachting 
(tussen 1 maand en 1 jaar). Het primai-
re eindpunt was het aantal overlijdens 
binnen de 60 dagen na inclusie in de 
studie. Stoppen met statine bleek niet-
inferieur t.o.v. verder innemen. Er wa-
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ren evenveel overlijdens in beide groe-
pen. De levenskwaliteit, een secundair 
eindpunt, was beter in de groep die 
de statines was gestopt 5,6. Het stop-
pen van een nutteloze behandeling 
in de context van een gevorderde le-
vensbedreigende aandoening heeft 
verschillende potentiële voordelen 
voor de patiënt: minder risico op 
ongewenste effecten, minder poly-
medicatie en kans op een betere le-
venskwaliteit. De praktische aanpak 
van deprescribing vindt u terug in de 
Geneesmiddelenbrieven: ‘Deprescri-
bing: deel 2’ 7 en ‘Keuzes bij de me-
dicamenteuze behandeling als deel 
van advance care planning in woon- 
en zorgcentra’ 8. 
Gaat gebruik van digoxine gepaard 
met een verhoogd mortaliteitsrisico? 
Dit werd onderzocht in een systema-
tisch literatuuroverzicht met meta-
analyse bij patiënten die digoxine in-
namen voor voorkamerfibrillatie en/
of hartfalen. Bij de 19 geïncludeerde 
onderzoeken was er slechts 1 geran-
domiseerd gecontroleerd onderzoek, 
al de andere waren retrospectieve of 
prospectieve observationele studies. 
De primaire uitkomstmaat was morta-
liteit alle oorzaken. Deze bleek signifi-
cant verhoogd bij de gebruikers van 
digoxine 9,10. Een ander literatuuron-
derzoek en meta-analyse sprak deze 
bevindingen tegen. In dit onderzoek 
waren meerdere RCT’s opgenomen en 
precies deze konden geen verschil in 
mortaliteit aantonen. Verder bleken 
studies met een beter opzet en minder 
kans op bias een neutrale associa tie te 
rapporteren 11,12,13. Het gebruik van di-
goxine gaat vermoedelijk niet gepaard 
met een gestegen mortaliteit. In het 
Formularium Ouderenzorg wordt di-
goxine geselecteerd voor de behan-
deling van tachycardie bij VKF en als 
bijkomende behandeling van hart-
falen met gedaalde ejectiefractie. 
Laag gedoseerd aspirine heeft geen 
gunstig effect en verhoogt het bloe-
dingsrisico in de primaire preventie van 
cardiovasculaire aandoeningen bij ou-
dere personen met atherosclerotische 

risicofactoren. Dit is gebleken uit een 
groot Japans placebo-gecontroleerd 
gerandomiseerd onderzoek waarbij 
personen (tussen 60 en 85 jaar) wer-
den opgenomen gedurende een medi-
ane follow-up van 5 jaar. De personen 
geïncludeerd in het onderzoek hadden 
hypertensie, dyslipidemie of diabetes 
en werden gerekruteerd in de eer-
ste lijn. Het samengestelde primaire 
eindpunt (overlijden wegens cardio-
vasculaire redenen, niet-fataal CVA, 
niet-fataal myocardinfarct) kwam niet 
minder voor bij de groep behandeld 
met aspirine 100 mg/dag dan bij de 
placebogroep. Er was een verhoogd 
risico op extracraniële bloeding (die 
transfusie of hospitalisatie vereiste) bij 
de aspirinegroep 14. Voor zover hier-
over nog twijfel bestond lijkt gebruik 
van laag gedoseerd aspirine in de 
preventie van cardiovasculaire aan-
doeningen bij deze oudere patiënten 
niet zinvol. 

2 PIJN

In een recente meta-analyse en sys-
tematisch literatuuroverzicht ko-
men de auteurs tot het besluit dat 
de eerstelijnsbehandelingen voor 
neuropathische pijn tricyclische 
antidepressiva (in het bijzonder ami-
triptyline), noradrenaline- en seroto-
nine-heropnameremmers (met name 
duloxetine) pregabaline en gabapenti-
ne zijn. Tweedelijnsbehandelingen zijn 
lidocaïnepleisters (waarover de kwa-
liteit van de bewijskracht gering is), 
hooggedoseerde capsaïcinepleisters 
en tramadol. Gebruik van sterke opi-
oïden en botulinetoxine kan slechts 
als een derdelijnsbehandeling worden 
aanbevolen (wegens de ongewenste 
effecten). Cannabinoïden worden niet 
aanbevolen (gebrek aan evidentie over 
werkzaamheid en veiligheid) 15,16. Eerste 
keuze bij neuropathische pijn zijn ami-
triptyline, duloxetine, pregabaline en 
gabapentine. Dit komt overeen met 
de gegevens uit de Transparantie-
fiche ‘Neurogene pijn’  17.

Gebruik van de zogenaamd zwakke 
opioïden codeïne en tramadol houdt 
niet minder risico in dan het gebruik 
van morfine aan equivalente doses. 
Het effect van codeïne en tramadol is 
sterk beïnvloed door de activiteit van 
iso-enzym CYP 2D6 van cytochroom 
P450 (bij morfine en buprenorfine is 
dit niet het geval). De activiteit hier-
van is genetisch bepaald en kan dus 
interindividueel verschillen. Hierdoor 
is het analgetisch effect van codeïne 
en tramadol bij sommige personen 
zeer gering, en kan eenzelfde dosis bij 
anderen tot overdosering aanleiding 
geven. Bij tramadol zijn meer onge-
wenste effecten beschreven dan bij 
codeïne 18. 

3 VITAMINES – MINERALEN

Een hogere calciuminname (via 
voeding en/of supplementen) alleen 
(zonder vitamine D) heeft een zeer 
gering effect op de botdensiteit en op 
het fractuurrisico. Dit blijkt uit twee 
meta-analyses. De eerste meta-analyse 
bracht de resultaten van 59 RCT’s sa-
men, en bekeken werd of een toena-
me van de calciuminname via voeding 
of een calciumsupplement de BMD 
doet toenemen 19. Er werd een toe-
name van het Bone Mineral Density 
(BMD) vastgesteld, maar, volgens de 
auteurs, niet in die mate dat hiervan 
een significante vermindering van het 
fractuurrisico verwacht kon worden. 
Een ander literatuuroverzicht bracht 
een analyse van 58 cohortonderzoe-
ken over calciuminname en fractuur-
risico 20. In het overgrote deel van 
de studies kon geen verband tussen 
calciuminname en het risico op alle 
fracturen of heup-, wervel- en onder-
armfracturen worden aangetoond. In 
de overige studies was het verband 
zwak. Calciuminname zonder vita-
mine D heeft onvoldoende effect 
op het fractuurrisico. Calcium moet 
steeds in combinatie met vitamine 
D ingenomen worden in het kader 
van preventie van alle soorten frac-
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turen bij ouderen (cfr. Formularium 
Ouderenzorg). 
In een Cochrane review werd de 
veiligheid en doeltreffendheid van 
ijzertherapie geëvalueerd bij de be-
handeling van ferriprieve anemie. In 
dit literatuuroverzicht werden studies 
met orale en parenterale ijzertherapie 
opgenomen. De auteurs komen tot 
het besluit dat het op basis van evi-
dentie van zeer lage kwaliteit er geen 
bewijs kan geleverd worden dat in 
vergelijking met placebo peroraal ijzer 
winst oplevert wat betreft klinische 
eindpunten zoals dalen van overlijden 
of verbetering van levenskwaliteit. Wel 
was er minder nood aan bloedtrans-
fusies bij een deel van de gebruikers 
van ijzertabletten. Parenteraal ijzer gaf 
hogere hemoglobinewaarden dan per-
oraal ijzer of geen behandeling, maar 
gaf geen verbetering van klinische 
parameters (zoals mortaliteit, trans-
fusienood of levenskwaliteit) 21. Zoals 
de auteurs van dit literatuuroverzicht 
kunnen we besluiten dat ijzertablet-
ten een nut kunnen hebben (geen 
bewijs voor effect op harde eindpun-
ten) voor personen met ferriprieve 
anemie, op voorwaarde dat ze de 
behandeling verdragen. 

4 GASTRO-INTESTINALE 
AANDOENINGEN

PPI’s verminderen het risico op (hoge) 
gastro-intestinale bloe dingen bij 
patiënten die gelijktijdig aspirine 
en clopidogrel gebruiken (bv. na 
plaatsen van een coronaire stent) 22. 
Observationeel en farmaco kinetisch 
onderzoek wijst op de mogelijkheid 
van interactie tussen een PPI en clo-
pidogrel 23. Dit theoretisch verhoogd 
risico op cardiovasculaire aandoe-
ningen door gelijktijdig gebruik van 
clopidogrel en omeprazol werd eer-
der niet aangetoond in een statistisch 
underpowered RCT 24 maar wordt nu 
ook tegengesproken in een nieuwe 
meta-analyse 25. Er is geen bezwaar 
tegen gebruik van een PPI bij patiën-

ten die tevens clopidogrel innemen, 
omdat dit de incidentie van gastro-
intestinale bloedingen verlaagt en 
het risico op cardiovasculaire aan-
doeningen zeer waarschijnlijk niet 
verhoogt. 

5 ENDOCRINOLOGISCHE 
AANDOENINGEN

Toch hormonale substitutietherapie 
(HST) na de leeftijd van 65 jaar? 
Een richtlijn van de North American 
Menopause Society meldt dat HST 
verdedigbaar is indien vrouwen ouder 
dan 65 jaar nog storende vasomoto-
rische stoornissen vertonen, ingelicht 
zijn over de mogelijke ongewenste 
effecten en indien deze ongewenste 
effecten niet opwegen t.o.v. de te ver-
wachten voordelen 26. Uit een WHI-
rapport in 2002 bleek dat HST na de 
menopauze meer risico’s dan voor-
delen inhoudt 27. Andere onderzoe-
ken (HERS-studie 28, Million Women 
Study 29) wijzen op de gevaren van 
een HST (gecombineerde oestrogeen 
en progestageen therapie): verhoogd 
risico op veneuze trombo-embolie, 
mammacarcinoom, acuut myocard-
infarct, CVA, ovariumcarcinoom, 
longkanker, cholecystitis en choleli-
thiase. Anderzijds dringen oestroge-
nen de vasomotorische klachten op 
een significante wijze terug 30. Langdu-
rig gebruik van een oestrogeenprepa-
raat gaat het postmenopauzaal botver-
lies tegen en kan de fractuurincidentie 
verlagen. Langdurig gebruik wordt 
echter wegens het hoger vermeld ri-
sico op ongewenste effecten afgera-
den 31. Waarom vrouwen blootstellen 
aan potentieel ernstige ongewenste 
effecten voor de behandeling van 
mogelijk vervelende maar ongevaar-
lijke symptomen?
Van denosumab is geen klinisch ef-
fect in de preventie van osteoporo-
tische fracturen bij mannen aange-
toond 32. Bij vrouwen lijkt dit product 
in de preventie van osteoporotische 
fracturen niet werkzamer dan orale 

bisfosfonaten, raloxifen of teripara-
tide. Er is hierover geen direct ver-
gelijkend onderzoek. De resultaten 
over de werkzaamheid van genees-
middelen bij de behandeling van de 
osteoporose zijn niet toepasbaar op 
vrouwen ouder dan 75 jaar en bij de 
studies werden personen met co-
morbiditeiten of ouder dan 80 jaar 
uitgesloten 33. 
Wat met metformine en verminderde 
nierfunctie? Het gebruik van metfor-
mine wordt afgeraden indien de GFR 
lager is dan 45 ml/min. Auteurs van 
een systematisch literatuuroverzicht 
stellen voor metformine ook bij mild 
tot matige nierinsufficiëntie (GFR tus-
sen 30 en 60 ml/min/ 1,73m2) ver-
der te gebruiken, mits aanpassen van 
de dosis en geregelde monitoring en 
follow-up 34. Dit stemt overeen met 
de conclusies van het jury rapport 
van de door het RIZIV georgani-
seerde consensusvergadering over 
‘Het rationeel gebruik van genees-
middelen bij nierinsufficiëntie’. Ook 
daarin wordt gesteld dat metfor-
mine kan gebruikt worden tot en 
met stadium 3b van chronische nier-
insufficiëntie (dit is tot een GFR van 
minimaal 3O ml/min/1,73m2) als de 
dosis wordt aangepast. Bij ernstiger 
vormen van nierinsufficiëntie wordt 
metformine afgeraden 35. 
Een over 4 jaar lopende observatio-
nele follow-up studie (van een oor-
spronkelijk open-labelonderzoek met 
mediane follow-up van 5,6 jaar) 36 
bij personen met slecht geregelde 
diabetes type II kon aantonen dat 
intensieve glykemiecontrole (ge-
streefd werd naar een Hba1c van 
7%) de incidentie van cardiovascu-
laire voorvallen lichtjes verminderde, 
zonder effect op de overleving. Waar 
in het eerste deel van het onderzoek 
er een groep patiënten een intensieve 
behandeling kreeg terwijl de andere 
een standaardbehandeling kreeg, kre-
gen beide groepen in de follow-up 
studie de standaardbehandeling. Na 
ongeveer 10 jaar follow-up kwamen bij 
patiënten die eerder een intensieve be-
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handeling kregen 8,6 minder majeure 
cardiovasculaire voorvallen voor per 
1000 patiëntjaren. Dit primaire eind-
punt was samengesteld: hart infarct, 
CVA, nieuw opgetreden of ver-
slechtering van congestief hartfalen, 
sterfte omwille van cardiovasculaire 
reden en amputatie wegens ischemie. 
Er was geen verschil in cardiovascu-
laire sterfte en totale sterfte. Er waren 
geen gegevens over ongewenste effec-
ten op lange termijn als gevolg van 
de intensieve therapie. Wel waren er 
in het eerste deel van het onderzoek 
meer ongewenste effecten (meestal 
ten gevolge van hypoglykemie) bij de 
intensief behandelde groep dan bij de 
standaardgroep 37,38. Zelfs indien men 
abstractie maakt van de methodo-
logische zwakheden van dit onder-
zoek (een observationeel follow-up 
onderzoek versus een open-label 
gerandomiseerd eerste studie, een 
ander primair eindpunt in het follow-
up onderzoek dan in het oorspronke-
lijke, het principe van een samenge-
steld primair eindpunt) kunnen we 
ons afvragen of het de moeite loont 
om patiënten (en in het bijzonder ou-
dere patiënten) aan een intensieve 
hypoglykemiërende behandeling te 
onderwerpen met dergelijk gering 
effect op harde eindpunten. 

6 RESPIRATOIRE AANDOENINGEN

Op basis van een Cochrane review kan 
een kortere kuur (maximaal 7 dagen) 
met systemische corticosteroïden 
voor de behandeling van COPD-
exacerbaties bij patiënten met ern-
stig tot zeer ernstige COPD worden 
aanbevolen. In de meeste onderzoeken 
werd een dosis van 30 mg predniso-
lon (equivalent aan 24 mg methyl-
prednisolon) per dag gebruikt 39. Dit 
advies is gelijklopend met de meest 
recente GOLD-richtlijn 40 en de NHG-
standaard COPD 41: deze laatste 
stelt dat bij onvoldoende verbetering 
de kuur kan verlengd worden tot in 
totaal 7 tot 14 dagen.

De Medicines and Healthcare products 
Regulatory Agency (MHRA) bracht 
nieuw advies uit over veilig gebruik 
van tiotropium. Er wordt gewezen op 
de potentiële cardiovasculaire risico’s 
die eigen zijn aan het gebruik van 
middelen met anticholinerge eigen-
schappen. Bij gebruik van tiotro pium 
wordt voorzichtigheid aangeraden 
bij personen die een acuut myocard-
infarct doormaakten in de voorbije 
6 maanden, bij onstabiele en levens-
bedreigende hartritmestoornissen, bij 
hartritmestoornissen waarvoor in het 
voorbije jaar een andere behandeling 
werd voorgeschreven en bij hospita-
lisatie wegens hartfalen (NYHA klasse 
III en IV) in het voorbije jaar. Perso-
nen met deze aandoeningen (behalve 
hartritmestoornissen) werden niet 
in klinische onderzoeken van tio-
tropium opgenomen. Vergelijkbare 
adviezen gelden voor gebruik van 
andere anticholinergica (aclidinium, 
glycopyrronium, umeclidinium) 42,43. 
In het Gecommentarieerd Genees-
middelenrepertorium 31 wordt even-
eens aangemaand tot ‘voorzichtig 
gebruik’ van dergelijke middelen bij 
personen met ‘instabiel cardiovas-
culair lijden’. Terughoudendheid lijkt 
dus de boodschap. 
Er werd gesteld dat macroliden naast 
antimicrobiële en antivirale ook immu-
nomodulerende eigenschappen verto-
nen die nuttig zouden kunnen zijn in 
de behandeling van chronisch astma 44. 
Een Cochrane review kon echter voor 
de meeste uitkomstmaten (waaronder 
exacerbaties die hospitalisatie vereisten 
en de noodzaak tot gebruik van orale 
corticosteroïden) geen verschil met 
placebo aantonen 45. In dit systema-
tisch literatuuroverzicht werden RCT’s 
opgenomen waarbij de patiënten (vol-
wassenen en kinderen) met chronisch 
astma een macrolide-antibioticum of 
placebo kregen toegediend gedurende 
6 tot 52 weken (mediaan 8 weken). Er 
lijkt geen gegronde reden te zijn om 
vanuit preventief of curatief oog-
punt personen met chronisch astma 
met een macrolide te behandelen.

Hoewel er slechts gering bewijs is 
voor de werkzaamheid van inhalatie-
corticosteroïden bij de behandeling 
van COPD, worden deze middelen 
hierbij wel frequent voorgeschreven. 
Bij stabiele COPD-patiënten worden 
zelden pogingen gedaan om deze be-
handeling af te bouwen. Dit opzet was 
onderwerp van een studie bij patiënten 
met ernstig COPD, behandeld met een 
‘triple’ therapie (LABA + LAMA + 
inhalatie corticosteroïd). Bij de groep 
die de inhalatiecorticosteroï den stopte 
was er geen significante verandering in 
de tijd tot de eerste matige of ernstige 
exacerbatie, het primaire eindpunt van 
dit onderzoek. Er was een statistisch 
significant groter verlies in FEV1 bij de 
groep zonder corticosteroïden, maar 
geen verandering in dyspnoe of de 
gezondheidstoestand in het algemeen 
(alle secundaire eindpunten) 46. We 
nemen aan dat het toevoegen van 
een inhalatie corticosteroïd aan een 
behandeling met een langwerkende 
bèta mimeticum bij personen met ern-
stig COPD een bescheiden positieve 
invloed heeft op de frequentie van 
exacerbaties 47. In dit onderzoek kre-
gen de patiënten zowel een LAMA 
als een LABA toegediend. Het is 
onduidelijk of deze aanpak (twee 
langwerkende bronchodilatatoren) 
te verkiezen is boven gebruik van 
1 bronchodilatator in combinatie 
met een inhalatiecorticosteroïd.

7 OSTEO-ARTICULAIRE 
AANDOENINGEN

Een meta-analyse van dubbelblind 
placebo gecontroleerde onderzoeken 
kon bij de behandeling van artrose 
van de knie geen klinisch significante 
winst aantonen van intra-articulair 
hyaluronzuur versus placebo. Niet-
geblindeerde onderzoeken toonden 
eerder wel winst aan 48. Dit laatste 
laat vermoeden dat een placebo-
effect verantwoordelijk zou kunnen 
zijn voor de geclaimde effecten van 
hyaluron zuur. 
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In een gerandomiseerd dubbelblind 
non-inferiority onderzoek werd het 
effect van een behandeling met de 
combinatie chondroïtine en glucosa-
mine vergeleken met celecoxib bij 
pijnlijke artrose van de knie. De ge-
combineerde behandeling bleek non-
inferieur t.o.v. celecoxib na 6 maanden 
behandeling 49. Deze door de fabri-
kant van het chondroïtine-glucosa-
mine preparaat gesponsorde studie 
leert dat deze specifieke samenstel-
ling (400 mg chondroïtinesulfaat + 
500 mg glucosaminehydrochloride, 
drie maal daags toegediend) niet 
minder werkzaam is op pijn bij go-
nartrose dan celecoxib (200 mg, één 
maal per dag). Er is geen vergelijking 
met placebo. Het is dus mogelijk dat 
noch het combinatiepreparaat noch 
celecoxib werkzamer zijn dan pla-
cebo. Een andere studie waarbij een 
vergelijkbaar preparaat van chondro-
itine en/of glucosamine werd on-
derzocht bij de symptomatische be-
handeling van gonartrose kon geen 
verschil met placebo aantonen 50. 
Een Cochrane review probeert een 
antwoord te geven op de vraag welke 
voordelen en nadelen aan het gebruik 
van chondroïtine bij de behandeling 
van artrose zijn verbonden. Gezocht 
werd naar studies met gerandomi-
seerd en gecontroleerd opzet en waar-
bij chondroïtine werd vergeleken met 
placebo of een andere orale behande-
ling. In studies korter dan 6 maand 
was er een daling van pijn (10 punten 
minder op een pijnschaal van 100) in 
vergelijking met placebo, wat als kli-
nisch significant werd beschouwd. De 
kwaliteit van de studies was laag. Ook 
op een index, die pijn, functionaliteit 
en graad van beperking combineert, 
scoort chondroïtine (zowel statistisch 
als klinisch) significant beter dan pla-
cebo. Voor zover aangegeven ging 
chondroïtinegebruik niet gepaard 
met statistisch significant meer on-
gewenste effecten dan placebo 51. Het 
besluit van dit literatuuronderzoek 
stemt niet overeen met dit van 
een eerder gepubliceerde netwerk 

meta-analyse. De auteurs kwamen 
hierbij tot de conclusie dat chondroï-
tine niet actiever was dan placebo 52. 
We merken op dat de kwaliteit van 
de aangehaalde evidentie in de Co-
chrane review meestal laag was en 
dat het verschil tussen chondroïtine 
en placebo niet werd gezien in alle 
sensitiviteitsanalyses. In het Formu-
larium Ouderenzorg wordt chondroï-
tine niet gekozen. De resultaten van 
deze Cochrane review zullen hier 
geen verandering in brengen.
Het bewijs dat allopurinol jichtaan-
vallen kan voorkomen is zeer zwak. 
Dit blijkt uit een Cochrane review. 
Hierin werd de werkzaamheid van al-
lopurinol voor de aanpak van chro-
nisch jicht onderzocht, in vergelijking 
met placebo en (o.a.) febuxostat 53. Er 
is slechts één (klein en dertig dagen 
lopend) onderzoek dat allopurinol 
vergeleek met placebo inzake preven-
tie van jichtaanvallen. Dit kon geen 
verschil in werkzaamheid aantonen. 
Wel doet allopurinol de urinezuur-
spiegel dalen. Er wordt gepleit voor 
het titreren van de dosering van al-
lopurinol waarbij in het bijzonder re-
kening moet worden gehouden met 
de nierfunctie om de streefwaarde 
voor urinezuur te bereiken 54. Ge-
zien de zeer beperkte evidentie en 
potentieel ernstige ongewenste ef-
fecten (bv. beenmergdepressie) is 
het aangeraden om dit middel spaar-
zaam aan te wenden zeker bij een 
oudere populatie. De redactie van 
het Formularium Ouderenzorg stelt 
voor om dit middel ‘te overwegen’ 
en niet meer te ‘selecteren’ bij de 
preventie van jicht.
Uit een onderzoek bij patiënten 
met een gemiddelde leeftijd van 
68 jaar is gebleken dat epidurale 
corticosteroïd infiltraties geen bete-
kenisvolle winst geven bij de behande-
ling van lumbale spinale stenose. Na 
3 weken was er een gunstiger resultaat 
bij de corticosteroïd groep op pijn en 
functioneren. Na 6 weken bleek het 
effect van een epidurale infiltratie met 
corticosteroïd + lidocaïne niet gro-

ter dan een infiltratie met enkel lido-
caïne 55. Het lijkt aangewezen dit in 
overweging te nemen vooraleer pa-
tiënten aan deze behandeling bloot 
te stellen. 

8 NEUROLOGISCHE 
AANDOENINGEN

Verhoogt het stoppen van donepezil-
inname bij de ziekte van Alzheimer de 
kans op een opname in een zorginstel-
ling? Dit schijnt het geval gedurende 
het eerste jaar van de behandeling, een 
secundair eindpunt van de DOMINO-
AD trial. Anders gezegd: het verderzet-
ten van een behandeling met donepezil 
zou gedurende het eerste jaar niet on-
derbroken mogen worden. Nadien was 
het effect niet meer duidelijk. Gebruik 
van memantine bleek helemaal geen 
effect te ressorteren 56. De resultaten 
van de oorspronkelijke DOMINO-AD 
studie werden gepubliceerd in 2012 57. 
Hierbij waren de primaire eindpunten 
de veranderingen in MMSE en van 
een schaal die de dagelijkse activiteit 
evalueerde (de ‘BADLS’-test of Bristol 
Activities of Daily Living Scale). Daar-
naast waren er nog drie secundaire 
eindpunten, maar hiertoe behoorde 
niet opname in een instelling. Van de 
twee primaire eindpunten was er alleen 
een statistische significante stijging van 
de MMSE, met betwijfelbare klinische 
consequenties. Er was geen effect op 
de levenskwaliteit 58. Opname in een 
zorginstelling is een secundair eind-
punt dat niet besproken werd in de 
eerste publicatie. Dit doet een ma-
nipulatie van de studieresultaten 
vermoeden. Omwille hiervan en we-
gens belangrijke methodologische 
beperkingen (oa. hoge studie-uitval) 
wijzigt deze studie het besluit van 
het Formularium Ouderenzorg niet 
en blijven cholinesterase-inhibitoren 
niet-geselecteerd bij de ziekte van 
Alzheimer.
Uit gerandomiseerd onderzoek bleek 
dat hoog gedoseerd citalopram (tot 
30 mg/dag) de agitatie bij personen 
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met dementie vermindert ten koste 
van ongewenste effecten zoals ach-
teruitgang van de cognitie, QT-ver-
lenging, koorts, diarree en anorexie. 
De graad van agitatie werd gemeten 
via de Neurobehavioral Rating Scale-
Agitation (NBRS-A) schaal. De voor-
uitgang was 1 punt op een schaal van 
18, dit bleek klinisch relevant. De au-
teurs berekenden een NNT van 8, 
met een NNH van 12 59. In dit 9 weken 
durende onderzoek kregen patiënten 
en verzorgenden psychosociale on-
dersteuning (educatief materiaal, 24-
uur ‘hotline’, en geïndividualiseerde 
steunprogramma’s). ¾ van de patiën-
ten kregen 30 mg citalopram, een do-
sis die bij ouderen wordt afgeraden 60. 
Citalopram lijkt, gezien zijn geringe 
werkzaamheid en potentieel gevaar-
lijke cardiale ongewenste effecten, 
geen goed alternatief voor een (aty-
pisch) antipsychoticum bij de aanpak 
van agitatie bij demente ouderen. 
Ook het gebruik van antipsychotica 
wordt ontraden onder meer wegens 
de mogelijke ongewenste effecten 
op cardiovasculair vlak 61. 

9 ONGEWENSTE EFFECTEN

Tramadolgebruik kan het risico op 
hospitalisatie wegens hyponatriëmie 
verhogen 62. Dit ongewenste effect 
kan worden toegevoegd aan de vele 
andere ongewenste effecten van 
tramadol.
Rivaroxaban kan, vermoedelijk door 
een bloeding in het orgaan, een spon-
tane miltruptuur veroorzaken. Dit kan 
een fataal aflopen. Tot september 2014 
werden er via het systeem van farmaco-
vigilantie van het European Medicines 
Agency (EMA) 23 voorvallen beschre-
ven. Ter vergelijking: van 1966 tot 1991 
werden 15 gevallen beschreven die kon-
den worden in verband gebracht met 
anticoagulantia en trombolytica 63. 
Ook leverstoornissen (met zowel cho-
lestatische als cytolytische verschijnse-
len) werden bij herhaling in verband ge-
bracht met de inname van rivaroxaban 64. 

In het kader van de screening voor 
coloncarcinoom, maar ook daarbui-
ten, is coloscopie een veel uitgevoer-
de medische handeling. Deze proce-
dure is niet zonder risico. Er worden 
7 tot 9 ernstige ongewenste effecten 
vermeld op 1000 endoscopieën. Het 
gaat hier om perforaties, ernstige 
bloedingen (dit laatste in het bijzon-
der bij polipectomie). Er is sprake van 
1 overlijden op 10.000 coloscopieën. 
Ook zijn er verwikkelingen ten ge-
volge van de anesthesie beschreven. 
Het risico op verwikkelingen neemt 
toe met stijgende leeftijd 65. 
Verschillende hypoglykemiërende 
middelen (DPP-4-inhibitoren of glip-
tines, de incretinemimetica exenatide, 
liraglutide) kunnen de intestinale mo-
tiliteit vertragen. Dit kan aanleiding 
geven tot obstructie. Men moet hier-
aan denken in geval van braken, uit-
gesproken gastro-oesofagale reflux en 
belangrijk ongewild gewichtsverlies bij 
patiënten die deze geneesmiddelen ge-
bruiken 66. 
Bij ouderen die atypische neuro-
leptica (risperidon, quetiapine, 
olan za pine) innemen bestaat er een 
verhoogd risico op acute nierinsuffi-
ciëntie. Dit risico is vooral aanwezig 
gedurende de eerste 90 dagen van 
inname. Dit blijkt uit een groot pros-
pectief cohortonderzoek bij oudere 
personen (gemiddeld 80 jaar). Het re-
latieve risico = 1,7 (95% BI: 1,6 – 1,9), 
het absolute risico stijgt met 0,38% 
t.o.v. een vergelijkbare groep die geen 
atypische neuroleptica kreeg toege-
diend 67,68. Een bijkomend argument 
dat aanmaant tot voorzichtigheid 
met deze geneesmiddelen.
Venlafaxine heeft een serotoniner-
ge en noradreninerge activiteit. Dit 
laatste effect laat veronderstellen dat 
er ongewenste effecten op cardio-
vasculair gebied kunnen optreden. 
Dat is ook het geval: dosisgebon-
den stijging van de bloeddruk en 
verlenging van het QT-interval zijn 
mogelijk 69. Een meta-analyse toonde 
een hogere kans op onderbreken 
van een behandeling met venlafaxine 

in vergelijking met een behande-
ling met een SSRI (citalopram, esci-
talopram, fluoxetine, fluvoxamine, 
paroxetine, sertraline) 70. Van cita-
lopram (en zijn S-enantiomeer esci-
talopram) is dosisgerelateerde QT-  
verlenging en risico op torsades de 
pointes beschreven 71. Venlafaxine, 
escitalopram en citalopram blijken in 
vergelijken met andere serotoninerge 
antidepressiva en SSRI’s het meeste 
risico in te houden op ongewenste 
effecten 72. Een netwerk meta-ana-
lyse onderzocht de werkzaamheid 
van antidepressiva versus placebo 
in de eerste lijn en zocht naar ver-
schillen in werkzaamheid en to-
lerantie tussen de verschillende 
klassen van geneesmiddelen. Zo-
wel voor tricyclische antidepressi-
va (TCA’s) als SSRI’s werd een ver-
gelijkbare geringe werkzaamheid 
t.o.v. placebo aangetoond. Ook 
voor de andere antidepressiva is 
werkzaamheid aangetoond maar 
gebrek aan beschikbare evidentie 
maakt het moeilijk om hen een 
plaats te geven in de eerstelijns-
behandeling van depressies 73. 
Er zijn verschillende geneesmiddelen 
die aanleiding kunnen geven tot 
het optreden van psychische 
stoornissen, waaronder hoofdpijn, 
vertigo, convulsies, verwardheid, hal-
lucinaties, agitatie, manisch gedrag 
maar ook (poging tot) suïcide. Dit is 
beschreven bij gebruik van fluorochi-
nolonen vooral bij een voorgeschie-
denis van depressie, bij metronidazol 
en efavirenz (een antiviraal middel) 74,75. 
Het is goed om hier alert voor te zijn 
bij patiënten met een psychiatrische 
voorgeschiedenis en eventueel de 
patiënt en zijn omgeving hierover in 
te lichten.
Omwille van zijn anticholinerge ei-
genschappen kan olanzapine acuut 
gesloten hoek glaucoom uitlokken. Bij 
patiënten die hiervoor een verhoogd 
risico lopen (bv. bij uitgesproken hy-
permetropie of gevorderd cataract) is, 
indien er nood is aan een neurolepti-
cum, haloperidol te verkiezen 76.
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tussen dabigatran en warfarine ener-
zijds en rivaroxaban en warfarine an-
derzijds. Het risico bij gebruik van da-
bigatran en rivaroxaban nam wel toe 
met de leeftijd (vanaf 65 jaar) en werd 
significant groter bij 75-plussers 81. 
Zoals steeds moeten gegevens uit 
observationeel onderzoek met de 
nodige reserve worden geïnterpre-
teerd. Toch is een waarschuwing op 
zijn plaats voor gebruik van dabiga-
tran en rivaroxaban bij 75-plussers. 
Uit eerder onderzoek zou blijken 
dat gebruik van sulfonylurea geas-
socieerd is met een verhoogde mor-
taliteit en cardiovasculair risico (t.o.v. 
gebruik van metformine) 82. Een sys-
tematisch literatuuronderzoek en 
netwerk meta-analyse toonde aan dat 
het mortaliteitsrisico door gebruik 
van sulfonylurea afhankelijk is van het 
gebruikte middel. Het relatieve risico 
versus glibenclamide: 0,65 (95% BI: 
0,53-0,79) voor gliclazide; 0,83 (0,68-
1,00) voor glimepiride; 0,98 voor gli-
pizide (0,80-1,19) 83. Over het voor het 
Formularium Ouderenzorg geselec-
teerde gliquidon zijn in dit onderzoek 
geen gegevens terug te vinden. 
Een afdeling van de EMA (European 
Medicines Agency) is het PRAC 
(Pharmacovigilance Risk Assessment 
Committee). Op basis van gegevens 
uit meta-analyses en uit epidemiolo-
gisch onderzoek komt het PRAC tot 
het besluit dat er een kleine toename 
is van cardiovasculaire voorvallen bij 
personen die ibuprofen innemen aan 
een dosis van 2400 mg/dag of meer. 
Dat verhoogde risico is vergelijkbaar 
met dat wat gezien wordt bij gebruik 
van diclofenac en COX-2 inhibitoren. 
Bij gebruikers van doses tot 1200 mg/
dag werd geen verhoogd risico op 
cardiovasculaire voorvallen vastge-
steld. Ook onderzocht het PRAC het 
effect van ibuprofen (aan elke dosis) 
op laag gedoseerd aspirine, gebruikt 
in het kader van cardiovasculaire pre-
ventie. Experimentele gegevens tonen 
dat ibuprofen interfereert met het 
plaatjes anti-aggregerend effect van 
laag gedoseerde aspirine, maar het is 

onduidelijk of langdurig gebruik van 
ibuprofen een klinisch relevant ef-
fect op de werkzaamheid van aspirine 
geeft. Hiervoor ontbreken gegevens. 
Het PRAC stelt dat occasioneel ge-
bruik van ibuprofen de voordelen van 
laag gedoseerd aspirine niet ongunstig 
beïnvloedt 84. 
Bij ouderen brengt het gebruik van 
thiazidediuretica risico op metabole 
ongewenste effecten mee. Dit blijkt uit 
een prospectief observationeel onder-
zoek bij personen van 65 jaar en ou-
der. Er kunnen stoornissen in de elec-
trolietenhuishouding optreden, naast 
daling van de GFR. Het gaat om hypo-
natriëmie, hypokaliëmie en een daling 
van de GFR met 25%. Over een fol-
low-up duur van 9 maanden kwam bij 
14,3% van de thiazidegebruikers ver-
sus 6,0% van de niet-gebruikers een 
ongewenst effect voor een significant 
verschil. Voor ernstige ongewenste 
effecten was de verhouding 1,6% ver-
sus 0,8%, eveneens een significant 
verschil. Niet de leeftijd maar wel het 
aantal comorbiditeiten verhoogde het 
risico: 3 maal meer risico op een on-
gewenst effect bij 5 comorbiditeiten 
versus 1 comorbiditeit (nl. hyperten-
sie) 85. Deze gegevens wijzen op het 
belang van een betere opvolging bij 
oudere patiënten die een thiazide-
diuretica starten of reeds nemen.
Gelijktijdig gebruik van sulfonylurea 
en verschillende courant gebruikte 
antibiotica verhoogt het risico op 
ernstige hypoglykemie bij een oudere 
populatie. Dit blijkt uit de resultaten 
van een retrospectief cohortonder-
zoek bij personen (ouder dan 65 jaar) 
die naast een sulfonylureum tevens 
clarithromycine, levofloxacine, cotri-
moxazol, metronidazol, ciprofloxacine 
gebruikten. Van deze middelen is be-
kend dat ze een interactie met sulfo-
nylurea kunnen hebben of hypogly-
kemie kunnen uitlokken 86. De in het 
onderzoek betrokken sulfonylurea 
waren glipizide en (het in België niet 
beschikbare) glyburide. Vergeleken 
werd met personen die naast deze 
sulfonylurea ook antibiotica gebruik-

Urinaire incontinentie kan worden 
uitgelokt door het gebruik van genees-
middelen. Verschillende mechanismen 
kunnen hiervoor verantwoordelijk zijn. 
Zo kan er een invloed worden uitge-
oefend op het autonome zenuwstelsel 
met relaxatie van de sfincter. Andere 
middelen kunnen contractie van de 
detrusor uitlokken naast relaxatie van 
de blaassfincter. Nog andere genees-
middelen hebben een invloed op de 
mentale toestand van de patiënt met 
verwardheid en/of slaperigheid voor 
gevolg, naast een verlaging van de 
musculaire tonus. Tot slot zijn er ook 
middelen die het urinevolume verho-
gen. Het gaat vooral om middelen die 
ook bij een oudere populatie worden 
gebruikt: sedativa, neuroleptica, anti-
depressiva, cholinesterase-inhibitoren, 
diuretica, alfablokkers (voor de be-
handeling van hypertensie of prostaat-
hypertrofie), hormonale substitutie-
therapie 77. Dit is nogmaals een reden 
om middelen met betwijfelbaar nut, 
wat het geval is bij diverse van voor-
melde middelen, te vermijden bij 
een oudere populatie.
Dabigatran geeft een globaal hoger 
risico op majeure bloedingen dan war-
farine. Gastro-intestinale bloedingen 
zijn frequenter bij dabigatrangebruik, 
het risico op intracraniële bloedingen 
is hoger bij warfarine 78,79. Een grote 
retrospectieve cohortstudie (waarbij 
ook gegevens over rivaroxaban waren 
opgenomen) lijkt de gegevens tegen 
te spreken en vermeld een niet-sig-
nificant verhoogd gastro-intestinaal 
bloedingsrisico, (bloedingsrisico dabi-
gatran versus warfarine: Hazard Ratio 
(HR): 1,21; 95% BI: 0,96 – 1,53 en ri-
varoxaban versus warfarine: HR: 0,98; 
95% BI: 0,36 – 2,69). Door de grote 
betrouwbaarheidsintervallen konden 
de auteurs niet uitsluiten dat er toch 
een verhoogd gastro-intestinaal bloe-
dingsrisico was 80. Ook een andere 
grote retrospectieve cohortstudie 
waarin gegevens over warfarine, da-
bigatran en rivaroxaban waren opge-
nomen, kon geen verschil in gastro-
intestinaal bloedingsrisico vaststellen 
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ten waarvan geen interactie bekend is 
(amoxi cilline, cefalosporine, azithro-
mycine, …) 87. Bij nood aan een anti-
bioticum bij oudere personen die 
ook sulfonylurea innemen wordt 
best gekozen voor een middel waar-
mee geen interacties gekend zijn.

10 VARIA

Bij personen met hartstilstand als 
gevolg van ventrikelfibrillatie leiden 
langere onderbrekingen van de 
compressie van de borstkas tijdens 
CPR (cardiopulmonary resuscitation) 
tot een lagere overleving. Men advi-
seert om de compressie niet te on-
derbreken tenzij tijdens elektrische 
defibrillatie en ook dan deze pauze zo 
kort mogelijk te houden 88. 
Zowel warfarine als sulfonylurea 
worden gemetaboliseerd via CYP2C9. 
Het is dus mogelijk dat warfarine het 
hypoglykemiërend effect van sulfony-
lurea vergroot. Retrospectief cohort-
onderzoek bij personen van minstens 
65 jaar onderzocht of gebruik van 
warfarine geassocieerd was met voor-
vallen van ernstige hypoglykemie. Er 
bleek een 22% verhoogd risico op 
bezoek aan spoedopname of hospi-
talisatie wegens hypoglykemie 89. Uit 
observationeel onderzoek kan niet 
met zekerheid de causaliteit van een 
verband worden aangetoond. Het 
kan enkel aanzetten tot waakzaam-
heid bij het combineren van warfa-
rine met sulfonylurea. 

De lijst met referenties kan geraad-
pleegd worden op de website: 
www.formularium.be
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