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Dit artikel is een vertaling en bewerking door dr. M.W. van der Linden, onder medeverantwoordelijkheid van de
redactiecommissie, van Herrath D von, et al. (red.) Protonenpumpenhemmer: zu häufige Verordnung und Risiken
bei Dauertherapie, dat verscheen in ons Duitse zusterblad Arzneimittelbrief 2008; 42: 49-52.
De maagzuurremmers, vooral de protonpompremmers (PPI’s) en H -receptorblokkerende geneesmiddelen (H 2
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antagonisten), behoren tot de meest voorgeschreven geneesmiddelen Maatregelen voor verbetering van de leefstijl,
zoals beperking van een vetrijk dieet en stoppen met roken, zijn echter minstens zo belangrijk (Gebu 2009; 43: 37-43).
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Bij een eerste presentatie van een patiënt met maaggerelateerde klachten gaat de voorkeur
uit naar niet-medicamenteuze behandeling. Het nut van over-the-counter-geneesmiddelen is
helaas niet onderzocht. Deze middelen worden niet meer vergoed in het basispakket. Het
meeste onderzoek richt zich op de (in het verleden duurdere) protonpompremmers (PPI's). De
werkzaamheid is alleen aangetoond bij groepen patiënten die deels of geheel uit de tweede
lijn afkomstig zijn en waarbij endoscopie heeft plaatsgehad. Bij een eenmalige, kortdurende
behandeling van maagklachten zonder alarmsymptomen is het effect van de H -antagonisten
2

in de praktijk afdoende en is er geen plaats voor de PPI’s. Reflux ontstaat doorgaans door
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gebruik van vette voedingsmiddelen enkele uren na de maaltijd. Doordat de werking van PPI’s
pas na vier uur intreedt, zijn PPI’s niet geschikt als 'zo-nodig' medicatie. H -antagonisten
2

werken direct. Werkzaamheid op de langere termijn is onderzocht voor perioden tot een jaar
en alleen voor groepen patiënten met voortgezette onderhoudsbehandeling. Ofschoon de
diagnostische waarde van behandeling met maagzuurremmers onderwerp van discussie is, is
dit geen geregistreerde therapeutische indicatie. H -antagonisten zijn vrij verkrijgbaar,
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waardoor ze mogelijk al worden gebruikt voordat een patiënt met klachten bij de huisarts
komt. Deze zal dan meestal meteen een PPI voorschrijven.
Vergelijkend onderzoek tussen PPI’s en H -antagonisten of tussen PPI's, dan wel H 2
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antagonisten onderling is beperkt. Hierdoor is het niet goed mogelijk een plaats te bepalen
voor de afzonderlijke H -antagonisten en afzonderlijke PPI’s binnen hun groep. Ook is er
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weinig onderzoek verricht bij patiënten met aan de maaggerelateerde klachten die niet voor
endoscopie of intragastrische pH-meting worden verwezen. Veel meer onderzoek is er over de
gemengde groep met meer of minder ernstige refluxziekte en/of oesofagitis. In deze groep was
behandeling met PPI’s effectiever dan met H -antagonisten. De verschillen waren groter bij
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aanvangsbehandeling dan bij onderhoudsbehandeling (24-52 weken). Ofschoon de
farmacologische werkzaamheid van PPI’s aannemelijk is, ontbreken gegevens over effectiviteit
bij langdurig gebruik voor patiënten die eenmalig kortdurend bij eerste presentatie waren
behandeld. Voor de korte termijn heeft het DIAMOND-onderzoek duidelijk gemaakt dat de
'step-up'- benadering, waarbij met een H -antagonist wordt gestart, vergelijkbaar is met? de
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'step-up'-benadering, waarbij met een PPI wordt gestart.? PPI’s voegen dus niets toe ten
opzichte van H -antagonisten bij patiënten met maaggerelateerde klachten in de eerste lijn
2

die nog geen maagzuurremmer gebruikten. De klinische relevantie van de PPI’s ten opzichte
van H -antagonisten blijft dus onduidelijk. Wel is er in de richtlijnen plaats voor PPI’s in de
2

preventie van maagschade bij specifieke risicofactoren, onder andere gebruik van NSAID’s.
De toename van het gebruik van PPI’s is niet verklaarbaar door gelijktijdige stijging van de
prevalentie van de ziekten waarvoor ze worden voorgeschreven, tenzij een dergelijke stijging
in zijn geheel is voorkomen door het toegenomen gebruik. Ofschoon PPI’s en H -antagonisten
2

over het algemeen goed worden verdragen, moet langdurig gebruik, vooral van de PPI’s,
worden afgeraden. Bij langdurig gebruik van maagzuurremmers bestaat er kans op
bijwerkingen, zoals vitamine B

-deficiëntie, fracturen, darminfecties (met name met C.

12

difficile) en mogelijk pneumonie. Deze bijwerkingen doen zich vaker voor bij de PPI’s dan bij de
H -antagonisten. Rebound-zuursecretie na het staken van maagzuurremmers is aangetoond
2

zowel bij PPI’s als bij H -antagonisten bij langdurig gebruik, maar alleen bij asymptomatische
2

vrijwilligers. In de praktijk wordt rebound-hypersecretie als een probleem gezien dat vaak
voorkomt en dat het moeilijk maakt om een eenmaal begonnen behandeling te stoppen. Toch
is het in de meeste gevallen mogelijk het gebruik van zuurremmers te verminderen en te
staken. In de dagelijkse praktijk zal de huisarts meestal een behandeling overwegen zonder
dat aanvullend onderzoek (endoscopie en eventueel intragastrische pH-meting) nodig is.
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