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De risico’s vergeleken met allopurinol

dr H.J.E.M. Janssens, mw drs M.A.E. Nieuwhof

Als jichtpatiënten chronisch urinezuurverlagende medi-

catie gebruiken om jichtaanvallen te voorkomen is het 

van belang zich af te vragen of hierdoor hun toch al 

hogere cardiovasculaire risico niet extra wordt vergroot. 

Het pas sinds 2014 op de Nederlandse markt versche-

nen febuxostat lijkt het wat dit betreft niet te gaan win-

nen van het al decennia bekende allopurinol. Sterker 

nog, er zijn na jaren gebruik, aanwijzingen voor meer 

risico op overlijden onder andere ten gevolge van een 

cardiovasculaire ziekte. Allopurinol was, als urinezuur-

verlaging is gewenst, al eerste keuze boven febuxostat. 

Het besproken onderzoek geeft hiervoor een extra 

 argument. 

Ge-Bu Plaatsbepaling
• Jichtpatiënten zijn net als diabetespatiënten abso-

luut gezien een grote groep patiënten met duidelijk 

 verhoogde cardiovasculaire risico’s. Het is klinisch re-

levant te weten hoe cardiovasculair veilig de genees-

middelen zijn die zij eventueel levenslang moeten 

 gebruiken.

• Allopurinol en febuxostat zijn geïndiceerd voor chro-

nisch gebruik door jichtpatiënten als deze onaan-

vaardbaar last hebben van pijnlijke jichtaanvallen of 

onderhuidse knobbels van neergeslagen urinezuur-

kristallen krijgen (tofi ).

• Recent onderzoek toont voor febuxostat een cardio-

vasculaire veiligheid aan, die gelijkwaardig lijkt aan 

die van allopurinol. Het onderzoek kende wel ver-

schillende beperkingen.

• De overigens wel vermoede grotere kans op overlijden, 

inclusief dood ten gevolge van een  cardiovasculaire 

ziekte, is een extra argument eerder voor allopurinol 

te kiezen dan voor febuxostat.

• Allopurinol, waarmee al decennia klinische erva-

ring is, blijft al bij al nog steeds de eerste keuze als 

urinezuurverlagende therapie is gewenst. Voor het 

pas sinds 2014 in Nederland geregistreerde prijzige 

febuxostat rest vooralsnog een zeer beperkte toe-

passing bij falen of ongewenste bijwerkingen van 

 allopurinol. 

Inleiding
Onder de reumatische ziekten is jicht de meest voor-

komende vorm van artritis. De prevalentie is met 2 tot 

3% hoog en neemt toe tot 8% bij personen met een 

leeftijd van 60 jaar en ouder.1 Veruit de meeste patiën-

ten (ca. 90%) worden behandeld door de huisarts. Jicht 

wordt gekenmerkt door een plots optredende, enkele 

dagen durende aanval van heftige en invaliderende ge-

wrichtspijn. Deze pijn wordt veroorzaakt door een forse 

infl ammatie van het gewricht als reactie op intra-arti-

culair neergeslagen urinezuurkristallen. Jichtaanvallen 

kunnen recidiveren, meestal minder dan één tot twee 

maal per jaar. In minder dan 10% van de gevallen kun-

nen urinezuurkristallen ook buiten de gewrichten wit 

doorschemerend neerslaan als zogenaamde tofi , vaak 

direct onder de huid (vingers, oorschelp, olecranon, 

achillespees). Zeer zelden treedt gewrichtschade op.2 

De NHG-Standaard Artritis3 en de richtlijn ‘Gout’ van de 

American College of Physicians (ACP)4 bevelen geen 

profylactische urinezuurverlagende medicatie aan bij 

laagfrequente aanvallen (≤3 per jaar). Als hiertoe wel 

wordt besloten, dan hoort dit alleen in goed overleg met 

de patiënt te gebeuren, omdat het een in principe le-

venslange behandeling betreft waarvoor therapietrouw 

een vereiste is.3 4 5

Jichtpatiënten hebben een verhoogd cardiovas-

culair risico, wat zich uit in het bekend zijn met hyper-

tensie (in 50% tot 70% van de gevallen) of met een 

cardiovasculaire ziekte (in ca. 30% van de gevallen).3 6 

Daarnaast hebben patiënten onafhankelijk van boven-

genoemde cardiovasculaire risico’s ook een vergroot 

risico op het krijgen van een cardiovasculaire ziekte of 

overlijden ten gevolge van een cardiovasculaire ziekte.3 6 7 

De NHG-Standaard Artritis beveelt huisartsen dan 

ook aan de cardiovasculaire risico’s van jichtpatiënten 

 geprotocolleerd in kaart te brengen en als zodanig te 

behandelen.3

Allopurinol  is een xantineoxidaseremmer en remt de 

intracellulaire vorming van urinezuur waardoor de serum-

urinezuurspiegel daalt. Het is al jaren eerste keus als 

wordt besloten om jichtaanvallen te voorkomen of jichttofi  

te bestrijden via een medicamenteuze behandeling. Vanaf 
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 Onderzoeksnaam: CARES (CArdiovascular safety 

of febuxostat and allopurinol in patients with gout and 

cardiovascular moRbiditiES)

 Soort onderzoek: gerandomiseerd dubbelblind 

event-driven onderzoek met een actieve controle, 

uitgevoerd in verschillende onderzoekscentra

 Financiering: het onderzoek werd gesponsord door 

Takeda (producent van febuxostat)

 Belangenverstrengeling: 9 van de 9 auteurs

 Non-inferioriteitsmarge: bovenmarge van het 

97,5% betrouwbaarheidsinterval van de hazard ratio 

maximaal 1,3, gebaseerd op de aanbevelingen van 

de FDA. Deze keuze wordt door de FDA niet onder-

bouwd11

 Powerberekening: uitgaande van 90% power, een 

eenzijdig betrouwbaarheidsinterval van 97,5% en 

een hazard ratio van 1,0 waren 624 cardiovasculaire 

gebeurtenissen nodig om non-inferioriteit te kunnen 

bepalen

 Insluitingscriteria: diagnose jicht volgens de criteria 

van de ‘American Rheumatism Association’ uit 1977 

en een geschiedenis met een ernstige cardiovascu-

laire aandoening, een serumurinezuurconcentratie na 

een wash-out van 1 tot 3 weken van voorafgaande 

jichtbehandelingen, van ten minste 0,42 mmol/l of 

0,36 mmol/l wanneer er sprake was van minimaal 

één jichtaanval in het voorafgaande jaar of een aan-

wezige tofus. Ernstige cardiovasculaire aandoeningen: 

myocardinfarct, ziekenhuisopname voor instabiele 

angina pectoris, beroerte, ziekenhuisopname voor een 

TIA, perifere vasculaire aandoeningen of diabetes 

mellitus met bewijs van microvasculaire of macrovas-

culaire aandoeningen

 Belangrijke uitsluitingscriteria: secundaire hyper-

urikemie, bijvoorbeeld door een myelo-proliferatieve 

ziekte, xanthinurie in de voorgeschiedenis, urinezuur-

verlagende therapie in de 7 dagen voorafgaand aan 

randomisatie

 Onderzoeksduur: in totaal 6 jaar

 Randomisatie: methode niet vermeld. Vooraf gede-

finieerde stratificatie naar geschatte baseline creatini-

neklaring (≥60 ml/min of ≥30 en <60 ml/min)

 Analyse van de resultaten: ‘intention-to-treat’

2014 is voor deze toepassing ook febuxostat in  Nederland 

op de markt.7 Febuxostat is een vergelijkbaar middel als 

allopurinol maar, in tegenstelling tot allopurinol, remt het 

niet alleen de geoxideerde vorm van xantineoxidase, maar 

ook de gereduceerde. De klinische relevantie hiervan is 

echter onduidelijk.7 8 Het middel is vier tot tien maal duur-

der dan allopurinol (tabel 2) en kent sinds de introductie 

op de Nederlandse markt een stijging van gebruikers en 

prescripties.9

In navolging van de FDA-richtlijnen over de cardio-

vasculaire veiligheid van nieuwe antidiabetica10 werd in 

een recent onderzoek de cardiovasculaire veiligheid van 

chronisch gebruik van febuxostat vergeleken met allo-

purinol.11 Dit onderzoek is relevant, omdat  jichtpatiënten 

net als diabetespatiënten hoge cardiovasculaire risico’s 

kennen. Zij zouden daardoor een extra risico kunnen  

lopen als een nieuwe chronische behandeling (febuxostat) 

in dat opzicht onveilig zou blijken te zijn of onveiliger 

dan een al bestaande en langer toegepaste behandeling  

(allopurinol).

Onderzoek
In het gerandomiseerde dubbelblinde onderzoek werd 

de cardiovasculaire veiligheid van febuxostat ten opzich-

te van allopurinol onderzocht.11 De primaire samenge-

stelde uitkomstmaat was overlijden, het eerste optreden 

van niet- fataal myocardinfarct, een niet-fatale beroerte 

of een urgente revascularisatie voor angina pectoris. De 

 febuxostatgroep kreeg een dosering van 1 maal per dag 

40 tot 80 mg. In de allopurinolgroep werd de dosering 

aangepast op geleide van de nierfunctie, 1 maal per dag 

300 tot 600 mg bij een creatinineklaring van 60 ml/min 

of hoger, of 1 maal per dag 200 tot 400 mg bij een cre-

atinineklaring vanaf 30 maar minder dan 60 ml/min. In 

beide groepen werd de dosering iedere twee weken aan-

gepast om een maximale serumurinezuurconcentratie van 

0,36 mmol per liter te bereiken. De eerste 6 maanden van 

het onderzoek kregen alle patiënten ook anti-inflamma-

toire geneesmiddelen om een eventuele jichtaanval direct 

te voorkomen. De eerste keus was daarbij colchicine, bij 

bijwerkingen of contra-indicaties naproxen (incl. maag-

bescherming met lansoprazol), of andere NSAID’s of, als 

NSAID’s niet werden verdragen, prednison.

Tabel 1. Resultaten cardiovasculaire mortaliteit, niet-fataal myocardinfarct of beroerte.12

Febuxostat 

(n = 3.098) 

aantal pat. (%)

Allopurinol 

(n = 3.092) 

aantal pat. (%)

HR febuxostat t.o.v.  

allopurinol  

(95% BI)

Aantal patiënten met primaire samenge-

stelde uitkomstmaat*

335 (10,8) 321 (10,4) 1,03 (0,87-1,23)**

Cardiovasculaire mortaliteit 134 (4,3) 100 (3,2) 1,34 (1,03-1,73)

Niet-fataal myocardinfarct 111 (3,6) 118 (3,8) 0,93 (0,72-1,21) NS

Niet-fatale beroerte 71 (2,3) 70 (2,3) 1,01 (0,73-1,41) NS

Urgente revascularisatie bij angina 

pectoris

49 (1,6) 56 (1,8) 1,22 (1,01-1,47)

Overlijden door alle oorzaken 243 (7,8) 199 (6,4) 1,22 (1,01-1,47)

* De primaire samengestelde uitkomstmaat bestond uit cardiovasculaire mortaliteit, niet-fataal myocardinfarct, niet-fatale beroerte en urgente revascularisatie bij angina pectoris.

** 97% BI, voor non-inferioriteit

HR: hazard ratio, NS: niet significant.
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 Aantal patiënten: in totaal 6.190, 3.098 in de 

febuxostatgroep, 3.092 in de allopurinolgroep. In de 

febuxostatgroep stopten 1.777 (57,3%) voortijdig 

met het onderzoek, in de allopurinolgroep waren dit er 

1.732 (55,9%)

 Patiëntkenmerken: mediane leeftijd 64 jaar in de 

febuxostatgroep en 65 jaar in de allopurinolgroep, 

84% mannen. Cardiovasculaire aandoeningen: diabe-

tes mellitus met microvasculaire aandoening 38,8%, 

myocardinfarct 39,4%, ziekenhuisopname angina 

pectoris 27,9%, beroerte 14,1%, perifere vasculaire 

aandoening 12,7%

 Trialregistratie: NCT01101035

Het primaire eindpunt kwam voor bij 10,8% van de patiën-

ten in de febuxostatgroep en bij 10,4% van de patiënten 

in de allopurinolgroep met een hazard ratio van 1,03 (97% 

BI=0,87-1,23) bij een mediane vervolgduur van 32 maan-

den. Febuxostat was daarmee op basis van de samenge-

stelde cardiovasculaire uitkomstmaat non-inferieur aan 

allopurinol (tabel 1). Van de hazard ratio’s van de secun-

daire uitkomstmaten afzonderlijk waren die van cardiovas-

culaire mortaliteit en het overlijden door alle oorzaken wel 

statistisch significant groter voor patiënten die febuxostat 

gebruikten ten opzichte van de allopurinolgebruikers.11 

Het aantal patiënten met een serumurinezuur van kleiner 

dan 0,36 mmol/l (surrogaat behandeldoel) was in de fe-

buxostatgroep hoger dan in de allopurinolgroep, terwijl het 

aantal jichtaanvallen per jaar gelijk was (0,7).

Beschouwing
Jichtpatiënten zijn net als diabetespatiënten cardiovascu-

laire risicopatiënten die chronisch behandeld worden met 

urinezuurverlagende geneesmiddelen waarvan het daarom 

belangrijk is te weten of ze cardiovasculair veilig zijn. De 

cardiovasculaire veiligheid van febuxostat, bleek op basis 

van een samengestelde uitkomstmaat volgens het hier be-

sproken onderzoek gelijkwaardig aan die van allopurinol, 

dat al decennia lang geregistreerd is als urinezuurverlagend 

geneesmiddel. De analyses van de secundaire uitkomstma-

ten van de besproken studie suggereren overigens wel dat 

overlijden ten gevolge van een cardiovasculaire ziekte en 

overlijden ten gevolge van welke oorzaak dan ook, vaker 

voorkwamen onder de gebruikers van febuxostat dan onder 

die van allopurinol. Verder onderzoek hiernaar is zinvol.

Het onderzoek kende verschillende beperkingen. De 

gelijkwaardigheid of non-inferioriteit van de cardiovas-

culaire veiligheid werd alleen aangetoond in de ‘intenti-

on-to-treat’-groep, terwijl de ‘per-protocol-groep’  daarvoor 

geschikter zou zijn geweest.12 Meer dan 50% van de 

 patiënten brak de behandeling af of volbracht niet de 

gehele follow-up. Er werd gebruik gemaakt van een sa-

mengestelde uitkomstmaat met de daarbij behorende on-

derzoeksmethodologische beperkingen13 en de dosering 

van febuxostat was relatief laag in vergelijking met wat 

in Nederland wordt aanbevolen.14 Bovendien laten de ver-

schillende in de oorspronkelijke publicatie gepresenteer-

de overlevingscurves in de loop van 6 jaar een divergentie 

zien ten nadele van febuxostat. Het is de moeite waard 

zich dit te realiseren, zeker omdat urinezuurverlagende be-

handeling in principe levenslang is.

Vooralsnog onderstreept ook dit onderzoek de terechte 

eerste keuze voor allopurinol als chronische urinezuurverla-

gende medicatie is gewenst, mits de patiënt na goed over-

leg over de voor- en nadelen hiermee instemt. Febuxostat 

zou, ondanks dat bewijs voor werkzaamheid in die situatie 

op klinisch relevante uitkomstmaten ontbreekt, alleen een 

plaats kunnen hebben bij de medicamenteuze behandeling 

van jicht als met allopurinol onvoldoende klinisch relevant 

effect (verminderen of stoppen van jichtaanvallen of verdwij-

nen van tofi) kan worden bereikt of als er sprake is van on-

aanvaardbare bijwerkingen.7 Benzbromaron dat het serum-

urinezuur verlaagt door de renale uitscheiding te stimuleren, 

is in dat geval ook een zinvolle keuze.  Huisartsen wordt 

overigens afgeraden febuxostat of benzbromaron voor te 

schrijven en dit over te laten aan de reumatoloog.3 

Literatuurreferenties

deze zijn te vinden op de website www.ge-bu.nl.

Tabel 2. Gebruikscijfers en prijzen van febuxostat en allopurinol.

Geneesmiddel merknaam® DDD (mg) aantal gebruikers 2016* vergoedingsprijs/30 dagen (€)**

febuxostat Adenuric  80   1.350 29,22

allopurinol Zyloric 400 130.800 7,22

merkloos 3,36-4,80

* GIPdatabank. Raming Zvw-populatie 2016. Via: www.gipdatabank.nl.

** Vergoedingsprijs G-Standaard juli 2018. Er is geen rekening gehouden met couvertafspraken tussen zorgverzekeraars en fabrikanten.



2018; 52(9): 76

Maagdarmmiddelen

mw drs M.A.E. Nieuwhof

* Dit artikel is een bewerking van ‘Towards better patient care: drugs 

to avoid in 2018’ dat verscheen in ons Franse zusterblad Prescrire 

International 2018; 27 (192): 107.1-107.9.

Ons Franse zusterblad zet jaarlijks alle te mijden 

 geneesmiddelen op een rij, waaruit het Ge-Bu per 

 geneesmiddelgroep een selectie maakt en bespreekt van-

uit de Nederlandse situatie. Bij de maagdarmmiddelen zijn 

dit domperidon, droperidol en prucalopride. Van dompe-

ridon is de werkzaamheid niet goed aangetoond, het kent 

echter wel ernstige cardiovasculaire bijwerkingen. Drope-

ridol wordt in de tweede lijn toegepast bij postoperatieve 

misselijkheid en braken, en kent eveneens cardiovasculai-

re problemen die controle van de hartfunctie noodzakelijk 

maken. Prucalopride, een beperkt werkzaam geneesmid-

del bij chronische obstipatie met nog onbekende bijwer-

kingen, wordt niet vergoed en heeft daarmee gelukkig nog 

geen plaats verworven op de Nederlandse markt.

Ge-Bu Plaatsbepaling 
• Vanwege de onbewezen werkzaamheid en de moge-

lijke ernstige risico’s zou domperidon niet moeten 

worden voorgeschreven. Domperidon heeft in een 

aantal richtlijnen en standaarden echter nog steeds 

de status van eerstekeuzegeneesmiddel. 

• Droperidol is werkzaam bij postoperatieve misselijk-

heid en braken, maar zolang onvoldoende is bewezen 

dat het in lagere dosering veilig is zou dit middel niet 

moeten worden voorgeschreven aan patiënten met 

een verlengd QT-interval. Controle van de hartfunctie 

is niet alleen op zijn plaats bij hogere maar ook bij 

lagere doseringen.

• Het middel prucalopride heeft slechts een beperkte 

werkzaamheid bij chronische obstipatie en er is nog 

onvoldoende bekend over de bijwerkingen. Gelukkig 

heeft dit te mijden geneesmiddel zijn weg naar de 

markt niet gevonden.

• Alleen bij duidelijk aangetoonde meerwaarde en bij 

aanvaardbare en goed in kaart gebrachte bijwerkin-

gen is voorschrijven van nieuwe geneesmiddelen 

door de medicus practicus gerechtvaardigd.

• De herbeoordeling van op de markt zijnde genees-

middelen schiet echter te kort. In de huidige praktijk 

ontbreek het vaak aan goed opgezet en uitgevoerd 

post-marketingonderzoek naar de werkzaamheid en 

bijwerkingen.

Inleiding
Ons Franse zusterblad ‘La Revue Prescrire’ publiceert 

jaarlijks een overzicht van ‘te mijden geneesmiddelen’. 

In deze lijst staan de geneesmiddelen die, naar het 

 oordeel van de redactie, een negatieve balans hebben 

tussen de werkzaamheid en de risico’s. Dit artikel is 

een tweede in een reeks van artikelen gebaseerd op dit 

overzicht, aangepast aan de Nederlandse situatie.1 Elk 

artikel bespreekt de geneesmiddelen uit één farmaco-

therapeutische groep. Dit artikel gaat over de te mijden 

maagdarmmiddelen.

Registratieproces
Er is een aantal redenen aan te wijzen waarom genees-

middelen met een negatieve balans tussen werkzaamheid 

en bijwerkingen op de markt komen en blijven. In Europa  

hoeven fabrikanten voor de registratie van een nieuw  

geneesmiddel niet aan te tonen dat het beter werkt of 

veiliger is dan de reeds op de markt toegelaten alterna-

tieven. De werkzaamheid wordt in de meeste gevallen 

alleen vergeleken ten opzichte van placebo. Wanneer 

wel een vergelijking met een actieve controle plaatsvindt, 

gebeurt dit steeds vaker via non-inferioriteitsonderzoek2, 

waarbij slechts wordt aangetoond dat het niet significant 

minder werkzaam is dan de bestaande behandeling. Het 

komt echter voor dat de marge voor non-inferioriteit zo 

ruim wordt gesteld, dat zelfs een geneesmiddel dat minder 

werkzaamheid heeft als non-inferieur kan worden aange-

merkt. Ook het beeld dat uit registratieonderzoek van de 

bijwerkingen wordt verkregen is nog onvolledig, met name 

wanneer geneesmiddelen op de markt komen via verkorte 

registratieprocedures, zoals bij weesgeneesmiddelen.

Registratieonderzoek naar surrogaateindpunten zou 

nadat het geneesmiddel een aantal jaren in de praktijk is 

gebruikt, moeten worden aangevuld met onderzoek naar 

harde uitkomstmaten. Aanvullende onderzoeken naar de 

werkzaamheid en bijwerkingen worden door de registra-

tieautoriteiten meestal niet vereist en blijven daardoor 

vaak achterwege. In veel gevallen ontbreekt een com-

mercieel belang voor het uitvoeren van dit zogenoemde 

post-marketingonderzoek.

Handelsvergunningen worden pas ingetrokken wan-

neer door de registratieautoriteiten duidelijk wordt aange-

toond dat een geneesmiddel ernstige risico’s heeft. Voor 

deze intrekking wordt vaak eerst (een aantal keren) het 

indicatiegebied beperkt. Fabrikanten halen uit zichzelf 

deze producten pas van de markt wanneer er geen com-

merciële belangen meer zijn of als deze dreigen te worden 

geschaad door rechtszaken of claims in verband met de 

bijwerkingen of risico’s. 

De medicus practicus zal zich voor rationele farmaco-

therapie dus ook op andere bronnen moeten richten zoals 

op standaarden en richtlijnen. Informatie over geneesmid-

delen die meer schadelijk dan nuttig zijn, is hierin echter 

vaak niet of nauwelijks terug te vinden.

Totstandkoming van de lijst
Het doel van deze artikelenreeks is een duidelijk over-

zicht te geven van de geneesmiddelen die op dit mo-

ment niet meer zouden moeten worden voorgeschreven. 

In deze lijst met ‘te mijden’ geneesmiddelen staan:

• geneesmiddelen met werkzame bestanddelen met 

ongewenste bijwerkingen die in geen verhouding 
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 staan tot de voordelen die ze bieden in een bepaalde 

situatie;

• oudere geneesmiddelen die zijn vervangen door 

nieuwe geneesmiddelen of behandelmethoden met 

een betere balans tussen werkzaamheid en bijwer-

kingen;

• recente geneesmiddelen met een minder gunstige 

balans tussen werkzaamheid en bijwerkingen dan 

geneesmiddelen die al langer op de markt zijn;

• geneesmiddelen zonder bewezen werkzaamheid 

( afgezien van het placebo-effect) maar met een risi-

co op ernstige bijwerkingen;

• geneesmiddelen waarbij de verbetering van de 

surrogaatuitkomstmaten zich na jaren niet heeft  

vertaald in een verbetering in de beoogde harde 

eindpunten.

Bij elk middel worden de voornaamste redenen toe-

gelicht waarom de balans tussen werkzaamheid en 

bijwerkingen negatief uitvalt. Vervolgens wordt de 

plaats die het geneesmiddel inneemt in de huidige 

standaarden en richtlijnen besproken. Ten slotte wordt 

de informatie bij elk geneesmiddel samengevat in een 

conclusie.

Te mijden maagdarmmiddelen

Tabel 1. Aantallen in 2016 extramuraal gebruikte DDD’s van de ‘te mijden maagdarmmiddelen’. GIPdatabank3

Geneesmiddel
Merknaam® DDD aantal DDD’s 2016 aantal gebruikers 

2016

kosten vergoeding 

2016 (€)

domperidon Motilium, merkloos 120 mg (R)/30 mg (O/P) 3.501.100 99.832 470.590

droperidol dehydrobenzperidol 2,5 mg (P) 4 2 7

prucalopride Resolor 2 mg (O) – – –

DDD: ‘Defined Daily Dose’, O: oraal, P: parenteraal, R: rectaal.

Domperidon
Domperidon is geregistreerd voor het verlichten van de 

symptomen van misselijkheid en braken. Het is in Ne-

derland vanaf 1979 op de markt.4 Domperidon is een 

dopamineagonist. Het verhoogt de motiliteit van de 

maag en darmen, versnelt de maaglediging en verhoogt 

de druk van de onderste oesofagussfincter door blokka-

de van de lokale D
2
-receptoren. Ook blokkeert dompe-

ridon de centrale D
2
-receptoren in de chemoreceptor-

triggerzone.5

In 2016 waren er ongeveer 100.000 patiënten in  

Nederland die domperidon gebruikten (tabel 1).

Wat is er bekend over dit geneesmiddel?
Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen 

(CBG) wijzigde in 2014 de afleverstatus van dompe-

ridon van Uitsluitend Apotheek (UA) naar Uitsluitend 

Recept (UR). Dit gebeurde naar aanleiding van een 

herbeoordeling van het middel waarbij het risico op 

ernstige cardiale bijwerkingen gerelateerd aan het ge-

bruik van domperidon werd bevestigd. Eerder werd de 

status gewijzigd van Uitsluitend Apotheek of Drogist 

(UAD) naar UA.6 Bovendien is de indicatie van dompe-

ridon ingeperkt tot de behandeling van misselijkheid en 

braken en wordt aangeraden het middel maximaal een 

week te gebruiken. Ook zijn de volgende contra-indica-

ties van toepassing: bekende of vermoede geleidings-

stoornissen, bekende hartaandoeningen (bv. hartfalen), 

het gebruik van andere middelen die de QT-intervaltijd 

beïnvloeden en ernstige leverfunctiestoornissen. De 

aanbevolen dosering is maximaal 3 maal per dag 10 mg 

oraal voor patiënten van 35 kg of meer. Voor kinderen 

en adolescenten van minder dan 35 kg is de aanbevo-

len dosering 0,25 mg/kg lichaamsgewicht per inname, 

maximaal 3 maal per dag met een maximale dosis van 

0,75 mg/kg lichaamsgewicht per dag.7 Domperidon is 

ook opgenomen in de lijst van geneesmiddelen met een 

bekend risico op torsade de pointes en in de lijst met 

geneesmiddelen die vermeden moeten worden bij pa-

tiënten met lang-QT-intervalsyndroom, opgesteld door 

de ‘The Arizona Center for Education and Research on 

Therapeutics’ (AzCERT).8 9

In 2016 is een meta-analyse verschenen die de resul-

taten van zes observationele onderzoeken naar de relatie 

tussen domperidon en plotse hartdood onderzoekt.10 In 

deze meta-analyse, met in totaal 71.737 patiënten, werd 

gevonden dat het gebruik van domperidon het risico op 

plotse hartdood en ventriculaire aritmie statistisch signifi-

cant verhoogde met een odds ratio (OR) van 2,02 (95% 

BI=1,53-2,67). De heterogeniteit tussen deze onderzoe-

ken was echter groot. Na correctie voor verschillen in de 

onderzochte populatie was de OR 1,70 (1,47-1,97). Voor 

patiënten ouder dan 60 jaar werd een gecorrigeerde OR 

gevonden van 1,70 (1,47-1,98), waarmee een eerder ver-

moeden dat oudere patiënten een groter risico liepen niet 

kon worden bevestigd. Er werd wel een aanwijzing gevon-

den dat een dosering hoger dan 30 mg per dag het risico 

op plotse hartdood en ventriculaire aritmie vergroot (OR 

3,32 [1,38–7,96]).10 

In een meta-analyse naar de werkzaamheid van anti- 

emetica bij misselijkheid en braken op de spoedeisen-

de hulp werden geen onderzoeken naar domperidon 

opgenomen.11 Gerandomiseerde onderzoeken naar de 

werkzaamheid van domperidon bij misselijkheid en bra-

ken bij volwassenen in de eerste lijn zijn niet gepubli-

ceerd. Ook de registratieonderzoeken van domperidon 

zijn niet gepubliceerd. De NHG-Behandelrichtlijn Misse-

lijkheid en braken door gastro-enteritis vermeldt twee 
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kleine onderzoeken naar domperidon bij kinderen (resp. 

56 en 76 kinderen).12 13 In deze onderzoeken werd geen 

statistisch significante betere werkzaamheid gevonden 

ten opzichte van respectievelijk placebo en ondansetron.

Richtlijnen en standaarden
Domperidon wordt in verschillende richtlijnen vermeld, 

waarbij een onderscheid is te maken tussen de richtlij-

nen die voor en die na de aanbevelingen van het CBG 

zijn gepubliceerd. De voor 2014 gepubliceerde richtlijnen 

vermelden nog niet de aangepaste dosering en beperkte 

gebruiksduur. 

De multidisciplinaire richtlijn ‘Parkinson’ uit 2010 geeft 

aan dat perifere bijwerkingen ten gevolge van de bij Par-

kinson gebruikte dopamine-agonisten, zoals misselijkheid, 

braken en deels ook orthostase, goed zijn te bestrijden 

met domperidon. Deze richtlijn raadt ook aan apomorfine 

in verband met de bijwerkingen misselijkheid en braken 

de eerste weken te combineren met domperidon. Dom-

peridon wordt ook aangeraden bij verminderde darm-

peristaltiek door Parkinson.14 Domperidon wordt in de 

NHG-Standaard Maagklachten uit 2013 bij functionele 

maagklachten als tweede keus geadviseerd. Inmiddels is 

op aanwijzing van het CBG de registratie maagklachten 

bij domperidon doorgehaald en betreft het een off-label-

toepassing.4 15 

De NHG-Standaard Hoofdpijn uit 2014 vermeldt dom-

peridon als eerste keuze bij misselijkheid door migraine 

bij volwassenen.16 In de NHG-Standaard Pijn is dompe-

ridon eerste keuze bij misselijkheid bij opiaatgebruik.17 

De NHG-Behandelrichtlijn Misselijkheid en braken door 

gastro-enteritis uit 2016 meldt dat bij een ongecompli-

ceerde gastro-enteritis medicamenteuze behandeling niet 

wordt aanbevolen. In uitzonderlijke gevallen bij gecom-

pliceerde gastro-enteritis kunnen anti-emetica worden 

voorgeschreven, rekening houdend met onder meer co-

morbiditeit en comedicatie. Het gebruik bij kinderen wordt 

ontraden, door gebrek aan bewijs voor effectiviteit in de 

eerste lijn en het risico op bijwerkingen.18 Domperidon 

wordt als eerste keuze genoemd in de NHG-Standaard 

Duizeligheid uit 2017 voor de behandeling van misselijk-

heid door duizeligheid.19 De richtlijnen vanaf 2014 vermel-

den alle restricties die worden aanbevolen bij het gebruik 

van domperidon.

Onze conclusie
Domperidon is een geneesmiddel met mogelijk levens-

bedreigende bijwerkingen, waarvan de werkzaamheid 

niet is aangetoond in gerandomiseerd onderzoek. Het 

zou slechts in uitzonderingsgevallen en onder de door 

het CBG aangeraden restricties moeten worden voorge-

schreven. 

Droperidol
Droperidol (intraveneus) is geregistreerd voor de profy-

laxe en behandeling van postoperatieve misselijkheid 

en braken bij volwassenen en kinderen vanaf 2 jaar en 

voor profylaxe van misselijkheid en braken ten gevolge 

van opioïden tijdens postoperatieve pijnstilling bij volwas-

senen. Het is als intramusculaire injectie bij volwassenen 

ook geregistreerd voor de symptomatische behandeling 

van ernstige vormen van opwinding, onrust en agressi-

viteit bij psychosen.20 Deze laatste indicatie wordt in dit 

artikel niet besproken.

Droperidol heeft een antidopaminerge werking, een 

matige 
1
-blokkerende werking en een zwakke antisero-

tonerge werking.5 

Het aantal extramurale gebruikers in de eerste lijn is 

te verwaarlozen (tabel 1). Het is onbekend hoe vaak het 

intramuraal wordt toegepast.

Wat is er bekend over dit geneesmiddel?
In 2001 bepaalde de Food and Drug Administration (FDA) 

naar aanleiding van cases van ventriculaire aritmieën dat 

de fabrikant in de Verenigde Staten in de productinforma-

tie van droperidol een zogenaamde ‘black box warning’ 

moest opnemen waarin wordt gewaarschuwd voor het 

ontstaan van torsade de pointes en verlengd QT-inter-

val. Genoemde maatregelen om het risico te verkleinen 

waren onder meer dat voor toediening een controle van 

het QT-interval zou moeten plaatsvinden. Na toediening 

moet gedurende 2 tot 3 uur de hartwerking van de pa-

tiënt worden gecontroleerd. Indertijd werd droperidol in 

de Verenigde Staten off label toegepast bij de profylaxe 

van postoperatieve misselijkheid en braken. Het vermoe-

den bestond dat het risico bij de lage dosering die daarbij 

werd gebruikt minder groot zou zijn, maar de FDA wilde 

daar geen uitspraak over doen.21

In 2007 werden de resultaten van een observationeel 

onderzoek gepubliceerd naar droperidol bij de behan-

deling van postoperatieve misselijkheid en braken. Uit 

de resultaten bleek dat in de 3 jaar voor de ‘black box 

warning’ van de FDA, 2.321 van bijna 140.000 patiënten 

(1,7%) QT-intervalverlenging of torsade de pointes had, of 

overleed binnen 48 uur na een chirurgische ingreep. Na 

de waarschuwing van de FDA waren dit 2.207 patiënten 

(1,5%).22 

In 2015 concludeerde de ‘American Academy of 

Emergency Medicine’ op basis van literatuuronderzoek dat 

droperidol een effectief geneesmiddel is bij de behande-

ling van (onder meer) misselijkheid. Zij meldden dat drope-

ridol in de bij profylaxe van post-operatieve misselijkheid 

en braken gebruikte doseringen (<1,25 mg intraveneus of 

intramusculair) niet was geassocieerd met een toename 

van het QT-interval ten opzichte van placebo. Ook zagen 

zij geen reden bij deze lagere dosering aan te nemen dat 

monitoring van het ECG nodig is.21

Droperidol is opgenomen in de lijst van geneesmidde-

len met een bekend risico op torsade de pointes en in de 

lijst met geneesmiddelen die vermeden moeten worden bij 

patiënten met lang-QT-intervalsyndroom, opgesteld door 

de ‘The Arizona Center for Education and Research on 

Therapeutics’ (AzCERT).8 9 

In een meta-analyse naar de werkzaamheid van anti- 

emetica bij volwassenen met misselijkheid en braken op 

de spoedeisende hulp liet droperidol (1,25 mg i.v.) als 

enige anti-emeticum een statistisch significante afname 

ten opzichte van placebo zien op de primaire uitkomst-

maat misselijkheid gemeten na 30 minuten op een VAS 

van 0 tot 100 mm (15,80 [4,62-26,98]). Deze afname  
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werd eveneens als klinisch relevant beschouwd. De resul-

taten waren gebaseerd op één onderzoek.11 

Richtlijnen en standaarden
Droperidol is volgens de richtlijn van de Nederlandse Ver-

eniging van Anesthesiologen (NVA) uit 2013 eerste keuze 

bij de profylaxe van postoperatief braken, en naast dexa-

methason en 5HT
3
-antagonisten ook eerste keuze bij de 

behandeling daarvan. Bij opioïden geïnduceerde misselijk-

heid en braken wordt geen medicamenteuze behandeling 

aangeraden.

De NVA meldt in haar overwegingen gebaseerd op 

literatuuronderzoek dat droperidol een veilig en effectief 

geneesmiddel is. Er wordt melding gemaakt van de mo-

gelijke QT-verlenging, maar de NVA geeft aan dat dit nog 

niet duidelijk is bewezen bij de lage doseringen (0,625-

1,25 mg). Zij doen geen uitspraak over de door de FDA 

aangeraden ECG-controle na toediening. Ook doen zij 

geen uitspraak over de noodzaak om patiënten met een 

bekende verlengde QT-tijd te controleren of met een  

alternatief middel te behandelen.23

Onze conclusie
Er is nog onvoldoende bewezen dat droperidol in lagere 

doseringen veilig is met betrekking tot QT-verlenging en 

torsade de pointes. Bij patiënten van wie bekend is dat 

zij het lange-QT-intervalsyndroom hebben zou dit middel 

bij voorkeur niet moeten worden toegepast of zou op zijn 

minst ECG-controle moeten plaatsvinden. Zeker bij ho-

gere doseringen is ook bij personen die niet bekend zijn 

met het lange QT-intervalsyndroom ECG-controle aan te 

bevelen.

Prucalopride
Prucalopride is geregistreerd voor de behandeling van 

chronische obstipatie waarbij andere laxeermiddelen on-

voldoende helpen. Omdat er onvoldoende mannen waren 

ingesloten in de registratieonderzoeken, werd dit middel 

in eerste instantie alleen voor vrouwen geregistreerd. Na 

aanvulling van deze gegevens werd deze registratie uitge-

breid naar zowel vrouwen als mannen.24 

Ons zusterblad Prescrire schrijft over prucalopride dat 

het slechts een beperkte werkzaamheid kent (bij één op 

de zes patiënten). Het geneesmiddel heeft een chemische 

verwantschap met het vanwege cardiale bijwerkingen van 

de markt gehaalde cisapride. De bijwerkingen van dit pru-

calopride zijn volgens Prescrire slecht gedocumenteerd, 

zeker met betrekking tot QT-verlenging, depressie en  

teratogeniteit. Volgens Prescrire is er geen reden om  

patiënten met simpele obstipatie aan deze onbekende ri-

sico’s bloot te stellen, terwijl er genoeg alternatieven be-

schikbaar zijn. 

In 2012 concludeerde ook Zorginstituut Nederland dat 

er onvoldoende gegevens waren over de werkzaamheid 

bij de doelgroep en prucalopride daarom een therapeu-

tische minderwaarde had. Op hun advies werd het niet 

in het geneesmiddelvergoedingensysteem GVS opgeno-

men. Deze status is tot nu toe onveranderd.25 Volgens de 

GIPdatabank werd dit middel in 2016 door geen enkele 

patiënt in de eerste lijn gebruikt.

Dit volgens ons zusterblad te mijden geneesmiddel 

heeft in Nederland zijn weg tot de markt dus (nog) niet 

 gevonden.
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