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TIOTROPIUM VERSUS LANGWERKENDE Β2-MIMETICA BIJ 

COPD 
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systematic review and mixed treatment comparison meta-analysis of randomised 

controlled trials. Thorax 2013;68:48-56. 

 

De onderhoudsbehandeling bij COPD heeft als doel de symptomen onder controle te 

houden, de frequentie en ernst van exacerbaties te verminderen, de algemene ge-

zondheidstoestand en levenskwaliteit te verbeteren en de mortaliteit te verkleinen1. 

Richtlijnen geven tiotropium een plaats in de onderhoudsbehandeling van stabiel 

COPD naast de andere bronchodilatoren zoals langwerkende β2-mimetica1, 2. In het 

WZC Formularium selecteren wij voor deze indicatie een langwerkend β2-mimeticum3. 

Dit jaar verschenen verschillende systematische literatuuroverzichten waarin o.a. ver-

gelijkingen van tiotropium met langwerkende β2-mimetica aan bod kwamen4, 5, 6. De 

geïncludeerde studies waren RCT’s met een studieduur van 3 tot 12 maanden en 

vergeleken tiotropium met de verschillende langwerkende β2-mimetica salmeterol, 

formoterol en indacaterol. Ondanks de heterogeniteit in geïncludeerde populaties en 

eindpunten, proberen we de resultaten hieronder samen te vatten. Er dient echter 

opgemerkt te worden dat vrijwel alle studies gesponsord werden door de farmaceu-

tische industrie, waardoor het risico op bias verhoogd is. 

Er is geen significant verschil tussen tiotropium en langwerkende β2-mimetica op 

symptoomcontrole, met uitzondering van indacaterol 300 µg, dat bij directe vergelij-

king beter scoort dan tiotropium op dit eindpunt (OR = 0,60; 95%BI: 0,43-0,83)5. 

Volgens twee meta-analyses geeft tiotropium aanleiding tot minder exacerbaties (res-

pectievelijke OR = 0,86 (95%BI: 0,79-0,93)4 en 0,87 (95%BI: 0,80-0,94)5) en hospitali-

saties ten gevolge hiervan (respectievelijke OR = 0,87 (95%BI: 0,77-0,99)4 en 0,76 

(95%BI: 0,65-0,89)5) in vergelijking met de langwerkende β2-mimetica5. Op het vlak 

van levenskwaliteit besluit de ene review dat er geen significant verschil is tussen 

tiotropium en langwerkende β2-mimetica (op indacaterol na)5, terwijl een andere re-

view vermeldt dat de resultaten afhankelijk zijn van het type langwerkend β2-

mimeticum4. Het aantal ernstige ongewenste effecten blijkt uit het ene literatuurover-

zicht lager te zijn bij de patiënten behandeld met tiotropium in vergelijking met de 
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langwerkende β2-mimetica (OR = 0,88 (95%BI: 0,78-0,99)4, terwijl het andere litera-

tuuroverzicht geen significant verschil vindt5. 

De totale mortaliteit verschilt niet significant tussen tiotropium en de langwerkende 

β2-mimetica4,5. Alle studies in de systematische literatuuroverzichten werden uitge-

voerd met de Handihaler (inhalatiepoeder). Verschillende trials6-8 die het effect van 

de toedieningswijze van tiotropium bestudeerden, bemerkten een hoger mortaliteitsri-

sico bij het gebruik van de Respimat soft mist inhaler (doseeraërosol): OR = 1,51 

(95%BI: 1,06-2,19) ten opzichte van placebo en OR = 1,65 (95%BI: 1,13-2,43) ten 

opzichte van de Handihaler6. Het risico is het grootst voor sterfte door een cardio-

vasculaire aandoening, bij patiënten met ernstige COPD en aan hogere dagelijkse 

dosissen. Er werd geen extra risico vastgesteld bij de Handihaler of de langwerkende 

β2-mimetica6. Ten gevolge van deze meta-analyse en eerder gepubliceerde studies 

gaan stemmen op om de Respimat soft mist inhaler van de markt te halen8. 

 

Commentaar van de redactie: 

De evidentie is niet eenduidig over het al dan niet voordeliger zijn van tiotropium of 

langwerkende β2-mimetica bij de chronische behandeling van COPD. Tiotropium is 

doeltreffender dan langwerkende β2-mimetica in de preventie van exacerbaties en 

COPD-gerelateerde ziekenhuisopnames, maar er zijn geen significante verschillen in 

het totaal aantal ziekenhuisopnames of mortaliteit gedurende de studieduur. Symp-

toomverlichting is gelijkaardig in beide behandelingsgroepen. Tiotropium is bovendien 

ongeveer dubbel zo duur als salmeterol. We zien geen reden om een wijziging door 

te voeren in de selectie van het WZC Formularium. 
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