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Dr A. Knuistingh Neven en drs C.P.J.M. Lemmens, onder medeverantwoordelijkheid van de redactiecommissie
De introductie van de benzodiazepinen ter vervanging van de barbituraten bij de behandeling van slaapstoornissen in de
jaren zestig was, wat de veiligheid betreft, een stap vooruit. Later kwamen er echter problemen op het gebied van
afhankelijkheid en gewenning aan het licht (Gebu 1990; 24: 1-5). Deze effecten zijn tevens verantwoordelijk voor
onttrekkingsverschijnselen na het staken (Gebu 1994; 28: 98-101). 'Rebound'-slapeloosheid is het meest bekende
verschijnsel.1 Bekend is dat de hypnotische werking van benzodiazepinen al na enkele weken verdwijnt (tolerantie),
terwijl anxiolyse maanden later nog aantoonbaar is. Chronisch gebruik van benzodiazepinen als slaapmiddel wordt
behalve door 'rebound'-slapeloosheid, wellicht ook in de hand gewerkt door de persisterende anxiolytische effecten
ervan. Het gebruik van benzodiazepinen wordt tevens in verband gebracht met het optreden van ongevallen2 en
verkeersongelukken.2 3
Twee chemisch niet aan benzodiazepinen verwante slaapmiddelen zijn het cyclopyrrolonderivaat zopiclon (Gebu 1990;
24: 7-9) en het imidazopyridinederivaat zolpidem (Gebu 1993; 27: 106). Deze zijn respectievelijk sinds 1985 en 1988 op
de markt. In de top tien van de meest verstrekte hypnotica over de periode januari tot september 1998 blijkt zopiclon op
een zevende plaats te staan, terwijl zolpidem er niet in voorkomt.
Dit artikel bespreekt eerst de nieuwe inzichten omtrent de fysiologie en de farmacologische beïnvloeding van de slaap.
Vervolgens komt het werkingsmechanisme van zopiclon en zolpidem aan de orde. Ten slotte worden de resultaten van
gerandomiseerde, dubbelblinde onderzoeken met deze middelen beschreven. De gegevens hiervoor werden verkregen
via een zoekactie in Medline en de Cochrane-bibliotheek met de trefwoorden: 'zopiclon(e)', 'zolpidem', 'drug therapy',
'randomised clinical trial'.

Fysiologie en farmacologische beïnvloeding van de slaap

Een normale slaapduur kan variëren van 5 tot 10 uur. Bij mensen die van nature kort slapen, duurt de diepe slaap even
lang als bij mensen die gewoonlijk lang slapen. Twee ? drie slaaponderbrekingen per nacht zijn normaal. De slaap van
ouderen wordt geleidelijk minder diep en minder stabiel, waardoor meer onderbrekingen optreden. De duur van de
nachtelijke slaap wordt ook iets korter, vooral als overdag dutjes worden gedaan. Ouderen worden 's ochtends meestal
vroeger wakker, vooral als zij 's avonds (te) vroeg naar bed gaan.
Hypnotica, waarvan de benzodiazepinen de belangrijkste vertegenwoordigers zijn, zijn stoffen die de slaap induceren
en/of de slaap een aantal uren onderhouden. De belangrijkste effecten zijn: een verkorting van de inslaaptijd, een
verlenging van de slaapduur, een verhoging van de wekdrempel, een vermindering van het aantal waakperioden en de
duur van de REM-slaap en het behoud van de cycliciteit. Voorts geven zij gewenning en treedt 'rebound'-slapeloosheid
op na het staken. Een probleem bij de interpretatie van onderzoeken bij patiënten met slaapstoornissen is dat er
verschillen bestaan tussen de objectieve registratie van de slaapduur en de subjectieve schatting ervan door patiënten.
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Na gebruik van slaapmiddelen overschatten zij hun slaaptijd, terwijl zij na medicatieloze nachten hun slaaptijd
onderschatten.
In de gebruikelijke doseringen is zolpidem (10 mg/dag) minder spierontspannend en anticonvulsief dan de
benzodiazepinen, terwijl dit voor zopiclon (7,5 mg/dag) in geringere mate geldt. Met name zolpidem wordt, vanwege de
ontbrekende anxiolytische werking, opgevat als een 'zuiver' slaapmiddel. Menig arts zal slapeloosheid echter niet als een
diagnose beschouwen, maar als een symptoom van onderliggend lijden, zoals spanning, angst en depressie. Anxiolyse
en spierontspanning kunnen daarom soms gewenste neveneffecten van slaapmiddelen zijn.
Benzodiazepinen en de nieuwere hypnotica oefenen hun werking uit door een interactie met de GABA-receptoren in de
hersenen. Deze interactie resulteert in een inhibitie van de neurotransmissie. Dit uit zich in sedatie, anxiolyse, een antiepileptische activiteit en spiertonusverlaging. w -Receptoren (vroeger benzodiazepinereceptoren genoemd) worden als
een onderdeel van dit GABA-receptorcomplex gezien. Inmiddels zijn er binnen die w -receptoren 13 subtypen
aangetoond, te weten 6 a -, 3 b -, 3 g - en 1 d -subtype(n).4 Wat hun binding aan deze afzonderlijke w -receptortypen
betreft, verschillen de benzodiazepinen en zopiclon enigszins van elkaar, maar beide zijn daarin niet selectief. Zolpidem
heeft daarentegen een selectieve werking door een hoge affiniteit voor de receptor van het w 1-subtype, die met name
is te vinden in het cerebellum, de cortex en de subcortex, en minder in de hippocampus en het ruggenmerg.5 Zolpidem
gaat zodoende een specifieke binding aan met een bepaald subtype van de GABA-receptor, dit in tegenstelling tot de
benzodiazepinen en zopiclon. Dit verklaart mogelijk waarom zolpidem pas spierontspannend en anticonvulsief werkt in
aanmerkelijk hogere doseringen dan die voor sedatie noodzakelijk zijn.

Zopiclon

Farmacokinetiek
Zopiclon wordt snel en volledig geabsorbeerd, terwijl de maximale plasmaconcentraties na 1,5 tot 2 uur worden bereikt.
De hypnotische werking treedt snel in (na 15-30 min.). Het middel heeft een uitscheidingshalveringstijd van 3,5 tot 7 uur,
maar bij ouderen en bij gebruikers met levercirrose is deze langer. Zopiclon wordt door de lever gemetaboliseerd tot
inactieve metabolieten die voor 75 tot 80% met de urine worden uitgescheiden.
Effecten
Zopiclon verkort de inslaaplatentietijd en verlengt de slaapduur. De totale duur van de REM-slaap wordt nauwelijks
beïnvloed, maar er zijn aanwijzingen dat de tijd tot de eerste fase van de REM-slaap wordt verlengd. Wat de hypnotische,
anxiolytische, anticonvulsieve en spierontspannende effecten betreft, lijkt zopiclon meer op de benzodiazepinen dan op
zolpidem.
Vergelijkend onderzoek met placebo
Er zijn met zopiclon vele placebogecontroleerde onderzoeken verricht. Een aantal hiervan werd samengevat in een
overzichtsartikel.6 De slaapkwaliteit bij zowel patiënten met slapeloosheid als bij personen werkzaam in
ploegendiensten, was duidelijk beter met zopiclon dan met placebo, zowel subjectief als objectief gemeten.6
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Vergelijkend onderzoek met benzodiazepinen
Er zijn veel vergelijkende onderzoeken verricht tussen zopiclon en benzodiazepinen. Het merendeel van deze
onderzoeken is gepubliceerd in tijdschriften zonder 'peer review'. In het algemeen betrof het geselecteerde, kleine
populaties. Onderzoek met deze middelen in de huisartsenpraktijk is vrijwel niet voorradig. Er is geen poging
ondernomen om deze onderzoeken systematisch te analyseren, zoals in een meta-analyse. Wel is in een eerdergenoemd
overzichtsartikel een groot aantal van de onderzoeken samengevat.6 Daarin was de slaapverbetering door zopiclon
vergelijkbaar met die door temazepam, nitrazepam, flunitrazepam, flurazepam en triazolam. De effecten op de
slaapkwaliteit waren ook aantoonbaar bij patiënten met een psychiatrische aandoening, zoals schizofrenie, alcoholismeof
een depressie.7 8 Van belang is dat vergelijkend onderzoek met andere kortwerkende benzodiazepinen ontbreekt. Vijf
vergelijkende onderzoeken rapporteerden over de invloed op het functioneren de volgende dag of het optreden van
'rebound'-slapeloosheid. Deze bleven bij zopiclon achterwege, terwijl ze bij nitrazepam9 10 en bij flurazepam11 12 wel
werden gevonden. Eenmaal werd overigens noch voor zopiclon noch voor nitrazepam een nawerking vastgesteld.13
Bijwerkingen
De voornaamste bijwerkingen van zopiclon zijn een bittere smaak en een droge mond. Ook spierzwakte, duizeligheid,
verwarring, vermoeidheid, en dubbelzien komen voor, en met name aan het begin van de behandeling treedt er
slaperigheid op.14 15 Voorts zijn er meerdere neuropsychiatrische bijwerkingen gerapporteerd, zoals anterograde
amnesie, hallucinaties en gedragsstoornissen.15 16 Wat het bijwerkingenprofiel betreft, verschilt zopiclon dus niet
wezenlijk van de benzodiazepinen. Symptomen van overdosering zijn ernstige bewustzijnsdaling en
ademhalingsdepressie. Actieve kool in combinatie met een laxans zou een effectief antidotum zijn.17
Tolerantie
Bij zopiclon ontwikkelt zich, ten minste de eerste vier weken, geen tolerantie. Er zijn overigens wel aanwijzingen dat een
langdurig gebruik in hogere doseringen afhankelijkheid induceert.18
Onttrekkingsverschijnselen en 'rebound'-slapeloosheid
In onderzoeken bij gezonde vrijwilligers werden bij het staken van een behandeling met zopiclon na twee weken gebruik
vrijwel geen,19 maar na drie weken gebruik wel onttrekkingsverschijnselen in de vorm van 'rebound'-slapeloosheid
gevonden.20 In een drietal kortlopende onderzoeken (14-21 dagen) werd na het staken van de slaapmedicatie geen
'rebound'-slapeloosheid voor zopiclon gerapporteerd.13 21 22 Mogelijk was de observatieperiode na het staken
daarvoor echter te kort (resp. 7,13 1021 en 1422 dagen). In een ander onderzoek werd het effect van het gefaseerd
onttrekken van de medicatie onderzocht bij personen die gedurende ten minste drie maanden zopiclon hadden gebruikt.
Hierbij werden vooral slaapstoornissen vermeld. Andere verschijnselen die mogelijk waren gerelateerd aan de
onttrekking, waren gering.23 In twee onderzoeken bleek het abrupt staken van een benzodiazepine geen
onttrekkingsverschijnselen te geven als op zopiclon werd overgegaan.24 25
Contra-indicaties
Deze komen overeen met die van de benzodiazepinen. Myasthenia gravis en het slaapapnoesyndroom vormen, evenals
ernstige respiratoire insufficiëntie en ernstige leverinsufficiëntie, een contra-indicatie. Gezien de neuropsychiatrische
bijwerkingen wordt geadviseerd het middel niet als monotherapie voor te schrijven aan psychiatrische patiënten. Bij
ouderen en bij patiënten met chronische respiratoire insufficiëntie of nier- of leverfunctiestoornissen wordt geadviseerd
te beginnen met 3,75 mg/dag. De maximale gebruiksduur is vier weken. Gezien de positieve associatie van het optreden
van verkeersongelukken met het gebruik van zopiclon, dient te worden geadviseerd geen (motor)voertuig te besturen.2
Interacties
Deze zijn gelijk aan die bij de benzodiazepinen. Alcohol en andere centraaldempende stoffen versterken het centrale
effect. De euforie en daardoor de psychische afhankelijkheid van opioïden kan worden versterkt.

Zolpidem
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Farmacokinetiek
Zolpidem wordt snel en vrijwel volledig geabsorbeerd. Door een eerste leverklaring ('first pass'-effect) bedraagt de
biologische beschikbaarheid 70%. Maximale plasmaconcentraties worden na 30 tot 60 minuten bereikt. Chronisch
gebruik en gebruik door ouderen (65-95 jaar) laten geen ander farmacologisch profiel zien.26 Zolpidem passeert
gemakkelijk de bloed-hersenbarrière en wordt eveneens snel geredistribueerd naar de circulatie. Vandaar dat de werking
snel intreedt (na 12-25 min.) en van relatief korte duur is (ong. 6 uur). Zolpidem wordt voor 95% gebonden aan plasmaeiwitten en de uitscheidingshalveringstijd bedraagt 1 tot 4 uur. Geen van de metabolieten, die door de lever worden
gevormd, vertoont hypnotische activiteit. Van de metabolieten wordt 48-67% renaal en 29-42% fecaal uitgescheiden.
Herhaalde toediening verandert de halveringstijd van zolpidem niet.
Effecten
De verschillende onderzoeken duiden erop dat zolpidem de inslaaplatentietijd verkort, de totale slaaptijd verlengt en de
perioden van wakker zijn tijdens de slaap bekort. Het hypnogram laat een toename van de diepe slaap zien.27 Het
aantal slaapcycli neemt toe zonder verstoring van de verschillende slaapstadia. Bij doseringen boven de aanbevolen
dosering van 10 mg/dag kan de hoeveelheid REM-slaap echter afnemen.
Vergelijkend onderzoek met placebo
Veel onderzoek heeft plaatsgevonden bij gezonde vrijwilligers. In onderzoeken bij patiënten met slapeloosheid was de
slaapkwaliteit met zolpidem duidelijk beter dan met placebo, zowel subjectief gemeten met een vragenlijst,28-31 als
objectief met polysomnografie.28 29 31 32 Dit effect van zolpidem werd ook bij ouderen met psychiatrische
aandoeningen vastgesteld.33
Vergelijkend onderzoek met benzodiazepinen.27
Het klinisch vergelijkende onderzoek van zolpidem met benzodiazepinen is beperkt van omvang en van korte duur (3-4
weken). Deze onderzoeken zijn veelal gepubliceerd in tijdschriften zonder 'peer review'. In het algemeen betrof het
geselecteerde kleine populaties. Onderzoek met deze middelen in de huisartsenpraktijk is vrijwel niet voorradig. In de
gepubliceerde onderzoeken werd zolpidem vergeleken met middelen die in Nederland zeker geen eerste keuze zijn: het
zeer kortwerkende triazolam35 en het zeer langwerkende flunitrazepam.32 Vergelijkend onderzoek met zopiclon
ontbreekt volledig. Er is één onderzoek gepubliceerd waarin zolpidem werd vergeleken met temazepam.34 Daarin werd
echter een niet-equivalente dosering van temazepam gebruikt zodat hieruit geen conclusies zijn te trekken.34
Wat de verbetering van de slaapkwaliteit betreft, werden bij 221 klinisch geriatrische patiënten geen significante
verschillen gevonden tussen zolpidem en triazolam, gemeten met een vragenlijst en een visueel-analoge schaal.35 In
een ander onderzoek bij 18 vrouwen verminderde zolpidem de tijd tot het inslapen even effectief als flunitrazepam.32
Wel werd door flunitrazepam, in tegenstelling tot zolpidem, de totale slaaptijd verlengd en het hypnogram veranderd.
Bijwerkingen
Slaperigheid overdag, duizeligheid, misselijkheid, een droge mond en vermoeidheid zijn gemeld. Een enkele maal zijn
psychotische en/of amnestische reacties beschreven.36 37 Verder zijn gemeld: nachtmerries, depressies, verwarring,
malaise en asthenie. Zeldzaam zijn: dubbelzien, ataxie en tremoren. Symptomen van overdosering zijn slaperigheid,
braken en coma. Bij inname van meer dan 100 mg/keer adviseren sommigen een maagspoeling,38 anderen zijn van
mening dat actieve kool in combinatie met een laxans even effectief is.17
Tolerantie
Hoewel slaapmiddelen niet zijn bedoeld voor chronische medicatie, blijft zolpidem ook na langdurig gebruik zijn effect
(bekorting inslaaptijd en verlenging slaapduur) behouden. Het optreden van tolerantie is desondanks een enkele maal
gerapporteerd.39
Onttrekkingsverschijnselen en 'rebound'-slapeloosheid
In placebogecontroleerde onderzoeken, die maximaal 35 dagen duurden, werden geen onttrekkingsverschijnselen
vastgesteld.28-30 33 In een ander onderzoek werden bij 22 patiënten de effecten vergeleken van het staken van
triazolam met dat van zolpidem.40 Alleen bij gebruikers van triazolam trad 'rebound'-slapeloosheid op. Twee
vergelijkbare onderzoeken, die echter beide eveneens van relatief korte duur waren, bevestigden deze resultaten.28 35
Toch werden in één geval onttrekkingsverschijnselen beschreven na het staken van zolpidem.39
Contra-indicaties
Myasthenia gravis en het slaapapnoesyndroom zijn, evenals ernstige leverinsufficiëntie, contra-indicaties.
Leverinsufficiëntie kan de maximale plasmaconcentratie drie tot vijf keer verhogen en de werkingsduur verlengen.
Nierinsufficiëntie heeft minder invloed. In voorkomende gevallen en bij ouderen wordt geadviseerd met eenmaal daags 5
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mg te beginnen. Omdat zolpidem psychotische reacties kan geven, wordt geadviseerd dit niet als monotherapie voor te
schrijven aan patiënten met een psychose of met een psychose in de voorgeschiedenis.
Interacties
Alcohol en andere centraaldempende stoffen versterken het centrale effect. De euforie en daardoor de psychische
afhankelijkheid van opioïden kunnen worden versterkt.

Samenvatting en conclusie

Zopiclon en zolpidem hebben een hypnotisch effect door een, overigens verschillende, interactie met de w -receptor in
het centrale zenuwstelsel. In vergelijking tot de benzodiazepinen werken zolpidem, en in geringere mate zopiclon, in de
gebruikelijke doseringen minder anxiolytisch, anticonvulsief en spierontspannend.
Voor zopiclon heeft het klinisch vergelijkende onderzoek met benzodiazepinen, zoals nitrazepam, flunitrazepam,
temazepam, triazolam en flurazepam, geen significante voordelen aangetoond. De bijwerkingen van zopiclon zijn
vergelijkbaar met die van de benzodiazepinen. Of er minder 'rebound'-slapeloosheid optreedt, valt op grond van het
beschikbare onderzoek niet te zeggen. Indien het middel toch wordt voorgeschreven, dan dient dit gedurende twee en
maximaal vier weken te gebeuren.
Van zolpidem wordt verondersteld dat het in het algemeen gelijkwaardig is aan de benzodiazepinen. Het middel is echter
alleen vergeleken met het zeer kortwerkende triazolam en het zeer langwerkende flunitrazepam, maar niet met de in
Nederland gangbare hypnotica. Zolpidem heeft weinig invloed op de verschillende slaapstadia. Op grond van de
beperkte beschikbare literatuur lijkt het minder na-effecten te veroorzaken dan de benzodiazepinen. 'Rebound'slapeloosheid lijkt weinig voor te komen, evenals tolerantie en onttrekkingsverschijnselen. Het risico van afhankelijkheid
is nog niet volledig duidelijk. Indien het middel wordt voorgeschreven, dan dient dit te gebeuren gedurende een periode
van twee weken. Vanwege de mogelijke risico's van afhankelijkheid en tolerantie dient een behandelingstermijn van vier
weken (incl. uitsluipen) niet te worden overschreden.
Het advies om slaapmedicatie maar voor een zeer beperkte tijd voor te schrijven, is vooralsnog belangrijker dan de
keuze van het (uiteraard) kortwerkende slaapmiddel. Overschakelen van een benzodiazepine op zolpidem met als doel
de medicatie uiteindelijk te staken, lijkt niet zinvol, omdat zolpidem de onthoudingsverschijnselen van benzodiazepinen
niet onderdrukt. Vergelijkend onderzoek van zolpidem of zopiclon bij therapieresistente benzodiazepinegebruikers is niet
gepubliceerd. Evenmin zijn de twee nieuwe middelen onderling vergeleken.
De conclusie luidt dat zopiclon en zolpidem zich in effectiviteit niet van de benzodiazepinen onderscheiden. Het in enkele
onderzoeken met zolpidem gevonden verminderde risico van 'rebound'-slapeloosheid, tolerantie en
onttrekkingsverschijnselen, zou mogelijk de kans op chronisch gebruik verminderen. Nader onderzoek zal moeten
uitwijzen of dit effect ook klinisch relevant is.
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