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ZIEKTE VAN ALZHEIMER: DONEPEZIL + MEMANTINE? 
 

Bespreking van: Howard R, McShane R, Lindesay J et al. Donepezil and memantine 

for moderate-to-severe Alzheimer’s disease. N Engl J Med 2012;366:893-903. 

 

Recent werden de resultaten van de DOMINO-studie gepubliceerd. Deze studie evalu-

eert, over een verloop van 12 maanden, het nut van het verderzetten van een be-

handeling met donepezil, al dan niet met toevoeging van memantine aan de behan-

deling, bij 295 niet-geïnstitutionaliseerde patiënten wiens ziekte van Alzheimer evolu-

eerde naar het ernstige stadium (gestandaardiseerde MMSE-score van 5-13; gemid-

delde score: 9, waarvoor donepezil overigens niet meer de indicatie heeft).De geïn-

cludeerde patiënten namen allen reeds donepezil gedurende minstens 3 maanden, 

waarvan minstens 6 weken aan een dagelijkse dosis van 10 mg. 73% van de deel-

nemers nam donepezil al langer dan een jaar tot maximaal 5 jaar. We mogen hier 

dus eigenlijk spreken van “responders” op donepezil, van wie de aandoening nu ver-

der achteruitgaat. Bij deze patiënten worden 4 behandelingsstrategieën geëvalueerd: 

stoppen van alle anti-Alzheimermedicatie, verderzetten van donepezil, vervangen van 

donepezil door memantine en toevoegen van memantine aan de donepezilbehande-

ling (in feite donepezil en memantine steeds versus corresponderende placebo in 

factorieel 2 x 2 protocol). 

Volgende twee primaire eindpunten worden gekozen: de evolutie van de gestandaar-

diseerde MMSE-score (waarbij de drempel voor een klinisch relevant verschil wordt 

gelegd op 1,4 punten) en evolutie op de Bristol Activities of Daily Living Scale 

(BADLS) (waarbij de drempel op een verschil van 3,5 punten wordt gelegd). Deze 

klinisch relevante drempelwaarden zijn gebaseerd op de resultaten van de eerste 

127 deelnemers (0,4 keer de standaarddeviatie van het verschil met de baseline-

waarde), en zijn dus geen correct bepaalde reële drempelwaarden voor klinische 

relevantie. Alleen het verderzetten van donepezil leidde, in vergelijking met placebo 

tot een klinisch relevante vertraging van de achteruitgang van de MMSE- en BADLS-

scores. Dit was niet het geval voor memantine in monotherapie of voor de associa-

tie donepezil-memantine. Wel merkt men een tijdelijke vertraging van de achteruit-

gang van de MMSE-scores na 30 weken in de associatie-groep t.o.v. donepezil   

monotherapie. Ook moeten we erop wijzen dat de behandeling het vaakst gestopt 

werd in de memantine-groep (20%). 

De socre op de Neuropsychiatric Inventory (NPI) was een secundair eindpunt; op dit 

eindpunt was de associatie statistisch significant meer werkzaam dan de beide mid-

delen in monotherapie. 
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Commentaar van de redactie: 

De resultaten van deze studie voegen nauwelijks iets toe aan wat we reeds wisten 

uit eerdere publicaties over de werkzaamheid van anti-Alzheimermiddelen.  


