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VERSCHILLEND PROFIEL BIJ ARTSEN DIE DIURETICA VER-

KIEZEN BIJ DE BEHANDELING VAN HYPERTENSIE IN VERGE-

LIJKING MET ARTSEN DIE ANDERE MIDDELEN VERKIEZEN 

 

Bespreking van: Rochefort CM, Morlec J, Tamblyn RM. What differentiates primary 

care physicians who predominantly prescribe diuretics for treating mild to moderate 

hypertension from those who do not? A comparative qualitative study. BMC Fam 

Pract 2012;13:9. 

 

In systematisch literatuuronderzoek en meta-analyses van grote RCT’s is aangetoond 

dat laaggedoseerde diuretica kunnen aanzien worden als werkzame en veilige eerste 

keuze behandeling zijn bij de behandeling van mild tot matige ongecompliceerde 

hypertensie, ook in vergelijking met recenter middelen, zoals ACE-inhibitoren en 

sartanen1, 2. Toch worden vaak andere geneesmiddelen dan diuretica opgestart bij 

personen met een nieuwe diagnose van milde tot matige ongecompliceerde hyper-

tensie. Waarin verschillen artsen die in eerste instantie een diureticum voorschrijven 

voor de behandeling van milde tot matige hypertensie van artsen die hiervoor eerder 

andere (duurdere) geneesmiddelen gebruiken? 

Deze Canadese studie probeert hierop een antwoord te vinden. Hiertoe werd een 

semigestructureerde vragenlijst voorgelegd aan 29 (eerstelijns)artsen, onderverdeeld 

in twee groepen op basis van hun voorschrijfgedrag van antihypertensiva: met name 

een groep die bij voorkeur een diureticum voorschreven en een tweede groep die 

eerder andere klassen van antihypertensiva voorschreven. De onderzoekers probeer-

den het beslissingsproces binnen het voorschrijfgedrag in kaart te brengen en de 

rationale ervan te beschrijven. Drie thema’s kwamen aan bod: de perceptie over de 

werkzaamheid van diuretica, de voorkeuren inzake de aanpak van hypertensie in het 

algemeen en de houding t.o.v. richtlijnen over hypertensiebehandeling. Uit het onder-

zoek bleken artsen een verschillend oordeel te hebben over werkzaamheid, veiligheid 

en tolerantie van diuretica.  

Artsen die in eerste plaats een diureticum voorschrijven hadden een wat kortere 

praktijkervaring, zagen iets minder patiënten in totaal en behandelden ook minder 

patiënten met milde  tot matige hypertensie in vergelijking met artsen die bij voor-

keur een ander middel voorschreven. Er bleek een duidelijk verschil in perceptie over 

werkzaamheid, veiligheid en het goed verdragen van diuretica tussen de twee groe-

pen van voorschrijvers. De voorschrijvers van een diureticum hadden ook meer de 

neiging om trapsgewijs hypertensie te gaan behandelen, terwijl de andere groep een 
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‘sneller’ resultaat beoogden en ervan uitgingen dat dit met een diureticum alleen 

niet mogelijk was. Deze gegevens passen ook bij de vaststelling dat de voorschrijvers 

van andere middelen dan een diureticum van oordeel zijn dat in de bestaande richt-

lijnen te veel de nadruk wordt gelegd op de (lage) kostprijs van diuretica, en te wei-

nig op de ongewenste effecten en daaraan verbonden complianceproblemen.  

 

Commentaar van de redactie: 

De auteurs van deze studie wijten deze misperceptie voor een belangrijk deel aan 

beïnvloeding door de marketingstrategieën en vertegenwoordigers van de farmaceuti-

sche industrie, waarvoor bepaalde artsen gevoeliger zijn dan andere. Het blijft be-

langrijk om meer in te zetten op objectieve en onafhankelijke informatieverstrekking 

over werkzaamheid en veiligeheid van geneesmiddelen.  
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