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Bij onderzoek naar geneesmiddelen en medische hulp-
middelen is het voor arts, apotheker of andere zorgverle-
ners niet altijd zomaar duidelijk of in de werkelijkheid van 
alledag zijn of haar patiënt wat opschiet met vaak ‘fraai en 
 glossy’ gepresenteerde onderzoeksuitkomsten. Ondanks 
dat uitkomsten gebaseerd kunnen zijn op ingewikkelde sta-
tistieken en analyses, mag de patiënt hierover een kritisch 
rationele opstelling verwachten van zorgverleners die de 
 geneesmiddelen of medische hulpmiddelen voorschrijven 
of afl everen. Bij veel onderzoek zijn statistische grootspraak 
en gebrek aan echt klinisch relevante bevindingen namelijk 
geen uitzondering. Dit komt bijvoorbeeld omdat ongeschikte 
of irrelevante uitkomstmaten worden gebruikt, grote aan-
tallen patiënten nodig zijn om geringe effecten aan te tonen 
en onderzochte patiënten vaak niet overeenkomen met de 
gewone patiënten in de dagelijkse praktijk. Ook bij onder-
zoeken gepubliceerd in vooraanstaande vakbladen of aan-
geboden om te bepalen of geneesmiddelen op de markt 
toegelaten mogen worden, komt dit voor. Dit Ge-Bu-artikel 
probeert aan de hand van voorbeelden duidelijkheid te ver-
schaffen over hoe van wetenschappelijke onderzoeksuit-
komsten de klinische relevantie (het nut voor de patiënt) 
beoordeeld kan worden zonder een ‘ervaren geschoolde 
onderzoeker’ te hoeven zijn. 

Ge-Bu Plaatsbepaling
•	 Bij	 onderzoek	 naar	 geneesmiddelen	 of	 medische	

hulpmiddelen	 is	 het	 veel	 bij	 marketing	 gebruikte	
	begrip	 ‘statistische	signifi	cantie’	onvoldoende	om	te	
kunnen	 beoordelen	 of	 de	 patiënt	 werkelijk	 wat	 op-
schiet	met	gevonden	behandeleffecten.

•	 Of	 statistisch	 signifi	cante	 onderzoeksresultaten	 uit-
eindelijk	 zinvol	 zijn	 voor	 een	 patiënt	 in	 apotheek	
of	 spreekkamer	 hangt	 af	 van	 de	 detecteerbaarheid	
van	 een	 behandeleffect	 bij	 onderzoeksdeelnemers	
	(power),	het	bij	hen	kunnen	vaststellen	van	de	effect-
grootte	van	de	klinisch	meest	relevante	uitkomstmaat	
en	hun	representativiteit	voor	de	patiënt.

•	 In	goed	wetenschappelijk	onderzoek	naar	geneesmid-
delen	of	medische	hulpmiddelen	is	vooraf	een	power-
berekening	 gemaakt	 van	 de	 belangrijkste	 (primaire)	
uitkomstmaat	en	is	vooraf	bepaald	welk	behandelef-
fect	voor	de	patiënt	van	alledag	klinisch	relevant	is.

•	 Bij	 uitkomsten	 van	 een	 non-inferioriteitsonderzoek	
dient	 men	 zich	 extra	 af	 te	 vragen	 wat	 de	 patiënt	 in	
apotheek	of	spreekkamer	eraan	heeft,	zeker	als	van	
een	interventie	alleen	wordt	aangetoond	dat	deze	niet	
slechter	is	dan	een	bestaande.

•	 Gezondheidsautoriteiten	 en	 richtlijnontwikkelaars	
hebben	 een	 verantwoordelijkheid	 om	 te	 checken	 of	
offi	cieel	 te	 registreren	 of	 te	 adviseren	 geneesmid-
delen	 of	 medische	 hulpmiddelen	 gebaseerd	 zijn	 op	
	klinisch	relevante	uitkomstmaten.

•	 Zorgverleners	betrokken	bij	het	voorschrijven	of	afl	e-
veren	 van	 geneesmiddelen	 en	 medische	 hulpmidde-
len	zouden	zoveel	mogelijk	bekend	moeten	zijn	met	
begrippen	als	statistische	signifi	cantie	versus	klinisch	
relevante	 behandeleffecten,	 de	 number-needed-
to-treat,	 als	 ook	 met	 de	 kwaliteit	 van	 onderzoeks-
uitkomstmaten	 (hard,	 surrogaat	 of	 samengesteld).	
	Alleen	 dan	 zijn	 patiënten	 juist	 te	 informeren	 over	
(vaak	rooskleurige)	onderzoeksresultaten.

•	 Van	zorgverleners	mag	worden	verwacht	dat	zij	‘glossy’	
marketing	 voor	 geneesmiddelen	 en	 medische	 hulp-
middelen	doorzien,	dat	 zij	 zich	blijven	concentreren	
op	 de	 werkelijke	 klinische	 relevantie	 van	 gepresen-
teerde	onderzoeksuitkomsten	en	dat	zij	hiernaar	han-
delen	in	een	direct	patiëntencontact.

Inleiding
Bij wetenschappelijk onderzoek naar geneesmiddelen 
en medische hulpmiddelen is het voor arts, apothe-
ker of andere zorgverleners niet altijd zomaar duide-
lijk of in de complexe werkelijkheid van de medische 
praktijk zijn of haar patiënt wat opschiet met gestelde 
onderzoeks vragen, gevonden onderzoeksuitkomsten of 
conclusies. Met andere woorden, de klinische  relevantie 
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zouden kunnen zijn. Dit geldt zeker als het gaat over het 
toepassen of achterwege laten van geneesmiddelen of 
medische hulpmiddelen.

I.	 Verschil	of	gelijkwaardigheid	van	een	
	interventie

Statistisch significant verschil
In wetenschappelijk onderzoek worden hypotheses getoetst 
die geformuleerd zijn op basis van een onderzoeksvraag.  
In dit verband betreft het hypotheses over het wel of niet 
effectief zijn van een interventie met een geneesmiddel 
of medisch hulpmiddel. Een dergelijke hypothese moet 
voorafgaand aan het onderzoek duidelijk zijn met als doel 
deze na afloop van het onderzoek te kunnen verwerpen 
of aannemen. Er zijn in principe twee  hypothesevormen: 
een nulhypothese en een alternatieve  hypothese. Een 
nulhypothese gaat ervan uit dat een interventie geen 
effect heeft, bijvoorbeeld: geneesmiddel A zal de duur 
van griepverschijnselen niet verkorten. Een alternatieve 
hypothese verwacht wel effect. Dit is bijvoorbeeld het 
geval als bij de introductie van een nieuw diabetesge-
neesmiddel X getoetst moet worden of dit nieuwe mid-
del werkzamer is dan de standaardbehandeling met 
geneesmiddel Y. Ook kunnen beide hypothesevormen 
gebruikt worden om te toetsen of er wel of niet een ne-
gatief effect van een interventie uitgaat, bijvoorbeeld het 
ontstaan van bijwerkingen.

In het geval van een superioriteitsonderzoek waarbij 
onderzoekers een superieur effect van een interventie 
willen aantonen ten opzichte van een andere interventie 
of geen interventie (placebo), moeten zij uitgaan van de 
nulhypothese dat er geen superioriteit is. Deze hypothese 
blijft waar tot het tegendeel bewezen is. Met behulp van 
statistische toetsen wordt dan ook nagegaan of de nul-
hypothese kan worden verworpen. Dit zou niet kunnen als 
een gevonden verschil louter of zeer waarschijnlijk op toe-
val berust. De nulhypothese wordt in de praktijk ver worpen 
als de waarschijnlijkheid dat een gevonden verschil in 
effectgrootte op toeval berust klein is. Deze waarschijn-
lijkheid op toeval wordt uitgedrukt met de p-waarde, naar 
het Engelse ‘probability’ waarvoor vaak de grenswaarde 
0,05 wordt gehanteerd. Als de p-waarde kleiner is dan 
0,05 wordt de nulhypothese verworpen en wordt de al-
ternatieve hypothese, dat het middel wel een effect heeft, 
aangenomen. Er wordt dan gesproken van een statistisch 
significant effect met een p-waarde kleiner dan 0.05. De 
kans dat dit effect op toeval berust en dat de nulhypothese 
onterecht verworpen wordt is 5% of lager. Dit zou kun-
nen blijken als onderzoekers de interventiestudie zouden 
 herhalen. 

Als onderzoekers in een non-inferioriteitsonderzoek 
gelijkwaardigheid of non-inferioriteit van twee interven-
ties willen aantonen gaan zij op een vergelijkbare  manier 
te werk als hierboven beschreven. De nulhypothese is 
in dit  geval echter dat de te onderzoeken interventie in-
ferieur is aan een controlebehandeling (placebo of een 
bestaande  behandeling). Pas als zij kunnen aantonen 
dat dit niet het geval is, wordt de alternatieve hypothe-
se aangenomen. Dit houdt dan in dat op statistische 

van  onderzoek blijft vaak ongewis voor de individuele 
patiënt. Dit  artikel probeert meer duidelijkheid te ver-
schaffen over hoe van wetenschappelijke onderzoeks-
uitkomsten de klinische relevantie (het nut voor de 
patiënt) beoordeeld kan worden zonder een ‘ervaren 
geschoolde onder zoeker’ te hoeven zijn. We proberen 
dit op een  compacte manier te doen, met behulp van 
een aantal onderzoeksmethodologische begrippen die 
gebruikt worden om onderzoeksuitkomsten te kunnen 
presenteren of  interpreteren. De begrippen zullen kort 
worden  uitgelegd aan de hand van voorbeelden van 
gepubliceerde weten schappelijke onder zoeken, zonder 
verder uitgebreid aandacht te besteden aan statistische 
methoden en analyses. Ervaren onderzoekers  zullen 
mogelijk details of onderdelen missen en bepaalde 
 bewoordingen als  incompleet of te beperkt beschou-
wen. Het artikel  beoogt kennisvergroting voor iedereen 
die dagelijks als zorgverlener direct betrokken is bij 
het voorschrijven en afleveren van geneesmiddelen en 
 medische hulpmiddelen en daarover (vaak ‘veel belo-
vende’) onderzoeksresultaten hoort of leest.

De verschillende onderzoeksmethodologische begrip-
pen (tussen haken in onderstaande opsomming) die in 
dit artikel aan bod komen, zijn toegewezen aan één van 
de volgende vijf domeinen:
I. Het verschil in of de gelijkwaardigheid van een te 

 onderzoeken interventie ten opzichte van geen of 
een alternatieve interventie (statistisch significant 
verschil, klinisch relevant verschil, superioriteit, non- 
inferioriteit)

II. De detecteerbaarheid van een effect (power of sta-
tistische zeggingskracht, primaire uitkomstmaat, 
 secundaire uitkomstmaat).

III. De kwantificeerbaarheid van een effect (Number 
Needed to Treat, Number Needed to Harm)

IV. De representativiteit van de gebruikte uitkomstmaat 
voor werkzaamheid (harde uitkomstmaat, surrogaat-
uitkomstmaat, samengestelde uitkomstmaat)

V. De representativiteit van de onderzochte patiënten 
of van de interventie (inclusiecriteria, exclusiecriteria, 
verrijkingsfase)

Toewijzing aan één van de domeinen hoeft niet te be-
tekenen dat het begrip niet ook (deels) van toepassing 
kan zijn op één van de andere domeinen.

In dit artikel wordt uitgegaan van voorbeelden van 
gerandomiseerd dubbelblind onderzoek, de gouden stan-
daard om in geneesmiddelenonderzoek werkzaamheid 
van interventies aan te tonen, waar de patiënt wat aan 
heeft. Bevindingen uit onderzoeken waarbij patiënten 
gedurende een bepaalde tijd (cohortonderzoek) of op 
een bepaald moment (dwarsdoorsnedeonderzoek) met 
controlepersonen worden vergeleken komen niet aan de 
orde. In dit soort onderzoek gaat het meestal om asso-
ciaties, waarmee een oorzakelijk verband hooguit aanne-
melijk gemaakt kan worden. Vanwege de onduidelijkheid 
over causaliteit is het dan moeilijk te bepalen of gevonden 
verbanden of verschillen, na bijvoorbeeld blootstelling aan 
wel of geen belasting, voor een patiënt direct van belang 
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 gronden gelijkwaardigheid of non-inferioriteit waar-
schijnlijk is. Exacte gelijkwaardigheid zal nooit gevonden 
worden. Daarom moeten onderzoekers vooraf aangeven 
welk effectverschil zij in principe wel of niet nog als ge-
lijkwaardig of als niet- minder-werkzaam beschouwen 
(de zgn. equivalentie- of non-inferioriteitsmarge; zie 
voorbeeld A). Het voordeel van dergelijk onderzoek is 
dat er over het algemeen in vergelijking met een supe-
rioriteitsonderzoek minder patiënten ingesloten hoeven 
worden. Bij gelijkwaardigheid van een nieuwe  interventie 
ten opzichte van een bestaande interventie dient wel de 
klinisch relevante winst ervan  bekend te zijn, zoals een 
aanzienlijke kostenbesparing, minder  bijwerkingen, ver-
beterd gebruikersgemak of minder  contra-indicaties.1 
Op een nieuwe interventie die slechts aantoonbaar 
niet-slechter is dan een bestaande zit geen patiënt te 
wachten. Waarom bijvoorbeeld een kind een NSAID ge-
ven dat niet slechter of beter werkzaam is dan paraceta-
mol (voorbeeld A)?

Het vinden van een statistisch verschil tussen het 
 effect van de ene en de andere interventie zegt nog 
niets over de grootte van het verschil (behandeleffect; 
zie  domein III) en ook niet of het verschil door de pa-
tiënt als zinvol of klinisch relevant wordt ervaren (zie 
 hieronder).

Klinisch relevant verschil 
In wetenschappelijke publicaties wordt nogal eens de 
nadruk gelegd op statistisch significante verschillen 
met een bepaalde p-waarde. Maar als onderzoeksuit-
komsten statistisch significant in het voordeel van een 
 bepaalde  interventie werken, betekent dit niet zonder 
meer dat ze voor de patiënt van belang zijn, of dat ze 
op termijn van  invloed zullen zijn op een gunstig ziek-
tebeloop.2  Belangrijker is om na te gaan of een statis-
tisch significant behandeleffect of het ontbreken ervan 
voor de patiënt betekenisvol of klinisch relevant is. Als 
het bijvoorbeeld gaat om de duur van de overleving in 
geneesmiddelenonderzoek bij maligne aandoeningen 
is het de vraag of een statistisch significante verlen-
ging van de overleving van enkele weken of maanden 
relevant voor de patiënt is.3 Of bij het aantal laesies 
bij de behandeling van acne vulgaris, is dat relevant 
bij een afname of niet verdwijnen van 3, 10 of pas bij 
meer dan 20 laesies?4 Of hoe klinisch relevant is 5, 10, 
20 mm op een pijnschaal van 100 mm (voorbeeld A)  
of het aantal milliliters van het FEV1 (geforceerd expira-
toire volume in 1 seconde (voorbeeld B en C)?5 Hoe re-
levant is 1 kg afvallen bij een BMI van 40 of bij een BMI 
van 15 bij anorexiapatiënten (voorbeeld I)? De grens 
tussen een wel of niet klinisch relevant verschil is vaak, 
zoals ook in deze voorbeelden, in zekere mate arbitrair, 
maar kan op kwalitatief onderzoek naar patiëntbeleving 
gebaseerd worden.6

Statistisch significante effecten, die wel of niet gevon-
den worden na goed opgezet onderzoek van geneesmid-
delen en medische hulpmiddelen, zijn bijna altijd van waar-
de voor de medische wetenschap. Voor de patiënt is het 
echter van belang of statistische significantie ook klinisch 
relevant het verschil kan maken.

Voorbeeld A: visueel analoge schaal bij 
analgetica
Als onderzoek naar de pijnstillende effecten van 
NSAID’s bij kinderen al statistische verschillen laat 
zien met  paracetamol- of placebobehandeling zijn 
deze zelden of nooit klinisch relevant volgens vooraf 
gedefinieerde  criteria.7 Geen pijn meer is de meest 
relevante uitkomst van een medicamenteuze pijn-
behandeling. Bij volwassenen wordt een absolute 
pijnreductie van 30 mm aangeven op een Visueel 
Analoge Schaal (VAS) van 100 mm of een rela-
tieve afname van minstens 55% als klinisch rele-
vant beschouwd op basis van validatieonderzoe-
ken met  patiënttevredenheid als referentie.6, 8, 9 Bij 
 non- inferioriteitsonderzoek wordt als marge voor 
geen klinisch relevant verschil in werkzaamheid 
(non- inferioriteitsmarge) 13 mm aangehouden op 
een VAS van 100 mm.6, 8, 9 Bij een onderzoek naar 
pijnreductie van ibuprofen bij kinderen, met een 
trauma van nek, armen of benen met schade van 
weke delen of een fractuur, ten opzichte van pa-
racetamol werd vooraf een verschil van 15 mm als 
klinisch relevant beschouwd. Na behandeling met 
ibuprofen was de pijnreductie -24 mm (-29 − -20) 
en met  paracetamol -12 mm (-16 − -8): een statis-
tisch verschil ten voordele van ibuprofen, dat niet 
klinisch relevant was.10 

Voorbeeld B: combinatiepreparaat bij 
COPD geen relevante verbetering FEV1

Recent is een inhalatiegeneesmiddel beschik-
baar geko men waarin het inhalatiecortico-
steroïd beclometason  gecombineerd wordt met 
twee luchtwegverwijders, het langwerkende be-
ta-2-sympathicomimeticum formoterol en het pa-
rasympathicolyticum glycopyrronium  (Trimbow®). 
In één van de twee onderzoeken (TRILOGY) dat 
als  uitgangspunt gebruikt werd om het middel op 
de markt toe te laten, werden drie primaire uit-
komstmaten  gebruikt, waarvan twee surrogaat, 
het geforceerd expiratoire  volume in 1 seconde 
(FEV1) voor en na  inhalatie, en een wat  ‘hardere’ 
uitkomstmaat, de door de patiënt  gerapporteerde 
 benauwdheid.11 Alleen patiënten met een FEV1 
minder dan 50% werden ingesloten. Na 26 en 52 
weken toonden  beide surrogaatuitkomstmaten 
statistisch  significante, maar klinisch irrelevante 
FEV1- verbeteringen van 63 tot 117 ml ten opzichte 
van de controlebehandeling (beclometason-formo-
terol).5 De door de patiënt ervaren benauwdheid 
verschilde niet statisch significant, waarmee de 
 klinische relevantie van de drie primaire uitkomsten 
voor de patiënt ver te zoeken is. Voor de  secundaire 
uitkomstmaat het gemiddeld aantal exacerbaties 
per jaar, die bepaald werden door de behandelaars 
als zij een indicatie stelden voor corticosteroïden, 
antibiotica of een  ziekenhuisopname, was er een 
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gering statistisch voordeel (0,1 exacerbatie/jaar). 
De  auteurs van het onderzoek  gepubliceerd in de 
Lancet  beweren dat zij bewijs leveren voor de “klini-
sche voordelen” voor deze triple-therapie.11

Voorbeeld C: combinatiepreparaat bij 
COPD minimaal minder exacerbaties
In het tweede onderzoek (TRINITY) gebruikt voor 
de toelating (zie ook voorbeeld B) van het nieuwe 
combinatie-inhalatiegeneesmiddel beclometason 
met formoterol en glycopyrronium (Trimbow®) was 
het aantal exacerbaties de primaire uitkomstmaat. 
De werkzaamheid werd vergeleken met tiotropium 
als monotherapie.12 Ook nu bepaalde de behande-
laar zelf of er sprake was van een exacerbatie, na-
melijk wanneer deze het nodig vond dat de patiënt 
of corticosteroiden of antibiotica moest krijgen of 
opgenomen moest worden in een ziekenhuis. De re-
sultaten voor deze matig harde uitkomstmaat toon-
den een statistisch significant minimaal verschil in 
het gemiddelde aantal exacerbaties per jaar (0,5 vs. 
0,6 exacerbaties) ten voordele van de combinatie-
behandeling, met onduidelijkheid over de klinische 
relevantie ervan. FEV1-verbetering gemeten voor 
inhalatie was nu een secundaire uitkomst (de FEV1 
na inhalatie werd niet vermeld). Deze bleek na 1 jaar 
slechts 60 ml voordeel op te leveren. Als secundai-
re uitkomstmaat is deze bevinding indicatief, maar 
niet bewijzend voor werkzaamheid (zie domein III). 
Samen met het minimale voordeel van de primaire 
uitkomstmaat blijft er dan nauwelijks winst voor de 
patiënt over die al tiotropium gebruikt. Het minimale 
bewijs dat er misschien is, geldt niet voor patiënten 
met een milde COPD (zie domein V). Ook in deze 
studie werden namelijk alleen patiënten met een 
FEV1 minder dan 50% ingesloten.12 Ook de auteurs 
van dit onderzoek beweren de klinische winst van 
deze triple-therapie aan te tonen, zoals ook te le-
zen valt in vele advertenties in medische vakbladen, 
o.a. gericht op huisartsen. Huisartsen zullen echter 
zelden patiënten tegenkomen die worden gerepre-
senteerd (zie domein V) door de deelnemers van 
deze onderzoeken: COPD-patiënten met een FEV1 
minder dan 50% die niet reageren op tiotropium als 
monotherapie. 

II.	 Detecteerbaarheid	van	een	effect
Bij het ontwerp van een geneesmiddelenonderzoek moet 
van tevoren met een zogenoemde powerberekening 
 bepaald zijn hoeveel patiënten met het onderzoek mee 
moeten doen om bij hen een statistisch significant effect 
van een interventie te kunnen detecteren. Dit aantal moet 
altijd terug te vinden zijn bij publicatie van het onderzoek. 
Dat geldt ook voor de uitkomstmaat waarop de powerbe-
rekening van toepassing is. Meestal gaat het hierbij om 
één uitkomstmaat: de primaire uitkomstmaat. Deze meestal 

belangrijkste uitkomstmaat wordt verwoord in de vooraf 
geformuleerde te bewijzen of te verwerpen nulhypothese, 
of alternatieve hypothese. De powerberekening wordt niet 
gemaakt voor secundaire uitkomstmaten, uitkomstmaten 
die volgens de onderzoekers ook van belang kunnen zijn. 
De patiënt heeft het meest aan een klinisch relevante 
 primaire uitkomstmaat die maximaal betrouwbaar gede-
tecteerd kan worden.

Bewijs voor wel of geen effect volgens een bepaalde  
uitkomstmaat is nooit 100%, ook als een onderzoek 
volgens de powerberekening voldoende patiënten lijkt 
te hebben ingesloten. De berekening kan onjuist of 
 ongeschikt zijn geweest, bijvoorbeeld als toch te weinig 
 patiënten werden ingesloten om een effect te detecte-
ren. Maar als er (veel) meer patiënten nodig blijken te zijn 
dan oorspronkelijk berekend werd, wordt de kans dat een 
 individuele patiënt er wat mee opschiet kleiner, omdat het 
zogenoemde Number Needed to Treat (NNT) toeneemt 
(zie domein III; voorbeeld J). Het kan ook zo zijn dat het 
aantal patiënten voldoende is om non-inferioriteit van een 
interventie aan te tonen, maar (vooralsnog) onvoldoende 
om in dezelfde studie superioriteit ervan te detecteren, 
terwijl dat het impliciete doel van de onderzoekers is 
(voorbeeld J).

In publicaties van geneesmiddelenonderzoek wordt 
nogal eens afgeweken van het oorspronkelijke onder-
zoeksprotocol bij het presenteren van de resultaten. In 
het bijzonder geldt dit voor secundaire uitkomstmaten.13 

Selectief of disproportioneel veel aandacht besteden 
aan statistisch significante secundaire uitkomstmaten, 
omdat het effect op de primaire uitkomstmaat bijvoor-
beeld tegenvalt of niet bewezen wordt, zoals bij insluiten 
van te weinig patiënten, kan marketingtechnisch gezien 
interessant zijn zonder dat de patiënt er wat aan heeft 
(voorbeeld B).

Gebaseerd op de powerberekening voor de primaire 
uitkomstmaat en niet op een eigen berekening is de 
statistische zeggingskracht van bevindingen voor secun-
daire uitkomstmaten gering. Klinisch relevante voor- of 
nadelen van secundaire uitkomstmaten zijn zo niet de-
tecteerbaar en blijven uiteindelijk onbewezen. Ze zijn 
hypothese genererend en niet effect bewijzend. Secun-
daire onderzoeksresultaten kunnen aanleiding geven tot 
of richtinggevend zijn voor een vervolgonderzoek. In het 
geval van bijwerkingen, die in geneesmiddelenonderzoek 
bijna altijd bestudeerd worden als secundaire uitkomst-
maten, zijn bevindingen erover alvast waarschuwend en 
mogelijk van belang voor de directe patiëntzorg (voor-
beeld F).

III.	Kwantificeerbaarheid	van	een	effect
Een bij onderzoek gevonden statistisch significant (klein 
of groot) behandeleffect zegt alleen iets over de on-
waarschijnlijke kans dat het effect op toeval berust (zie 
domein I) . Het zegt niets over de grootte van dat  effect. 
Voor de kwantificeerbaarheid van het effect is, bijvoor-
beeld in het geval dat geneesmiddel X vergeleken wordt 
met geneesmiddel Y, informatie nodig over ‘het risico’ 
op genezing bij gebruik van middel X in vergelijking met 
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middel Y. Maten voor dit ‘geneesrisico’ zijn odds-ratio, 
hazard-ratio, het relatieve risico of het absolute risico, 
gespecificeerd met zogenoemde 95% betrouwbaar-
heidsintervallen. Deze meetgrootheden lenen zich 
niet makkelijk om klinische relevantie in bijvoorbeeld 
spreekkamer of apotheek aan patiënten uit te leggen. 
Het 'Number Needed to Treat' (NNT) en het 'Number 
Needed to Harm' (NNH), afgeleid van het  absolute 
 risico, zijn maten waarmee artsen, apothekers of andere 
zorgverleners en patiënten waarschijnlijk  gemakkelijker 
uit de voeten kunnen om de grootte van een behandel-
effect te kwantificeren. Het NNT is het aantal patiënten 
dat moet worden behandeld gedurende een bepaalde 
periode om bij één patiënt een gunstige onderzoeksuit-
komst te verkrijgen of een ongunstige gebeurtenis te 
voorkomen. Het NNH is daarentegen het aantal patiën-
ten dat behandeld wordt om bij één patiënt een ongun-
stige uitkomst of schade te veroorzaken. Het zijn met 
andere woorden maten voor respectievelijk het aantal 
patiënten dat ‘de pech’ heeft vergeefs te worden behan-
deld omdat de interventie bij hen geen verschil uitmaakt 
en voor het aantal patiënten dat ‘het geluk’ heeft geen 
nadeel of bijwerkingen opgelopen te hebben van de 
 behandeling.

De patiënt schiet het meest op met een zo laag mo-
gelijk NNT en een zo hoog mogelijk NNH (voorbeeld D, 
E en J). Hoe laag of hoe hoog is arbitrair, maar dient be-
sproken te worden met de patiënt en zou altijd punt van 
aandacht moeten zijn voor gezondheidsautoriteiten en 
richtlijnontwerpers.14 De NNT en NNH kunnen vrij een-
voudig berekend worden. (zie begrippenlijst https://www.
ge-bu.nl/artikel/placebos-en-placebo-effecten-ii). Voor 
het berekenen van NNT en NNH zijn makkelijk te gebrui-
ken calculators op internet beschikbaar.

Voorbeeld D: hoge NNT bij rosuvastatine
In het JUPITER-onderzoek naar de werkzaamheid 
van rosuvastatine voor primaire preventie bij perso-
nen zonder hyperlipidemie werd de samengestelde 
uitkomstmaat (zie domein IV) bestaande uit myo-
cardinfarct, CVA of cardiovasculaire sterfte gebruikt 
om de werkzaamheid te kwantificeren.15 In de rosu-
vastatinegroep (8.901 patiënten) waren 83 inciden-
ten en in de placebogroep (8.901 patiënten) 157. 
Het absolute risico daalde van 1,76% (157/8901) 
in de placebogroep naar 0,93% (83/8901) met 
rosuvastatine, een statistisch significant verschil. 
Omgerekend kwam dit neer op een NNT van 120. 
Dat betekent dat 120 deelnemers gemiddeld 1,9 
jaar moesten worden behandeld om één ernstig inci-
dent te voorkomen. De klinische relevantie van deze 
uitkomst is twijfelachtig te noemen, zoals eerder in 
het Ge-Bu geconcludeerd.16 Binnen een termijn van 
2 jaar is voor een individuele patiënt de kans name-
lijk erg groot dat deze voor niets behandeld wordt. 
Of de patiënt er nadien nog wat aan heeft, blijft met 
dit soort onderzoek ongewis.

Voorbeeld E: hoge NNT versus lage NNH bij 
de DOAC rivaroxaban
In de COMPASS-studie werd de werkzaamheid van 
de DOAC rivaroxaban in combinatie met acetylsa-
licylzuur vergeleken met alleen acetylsalicylzuur 
bij patiënten met atherosclerotisch vaatlijden.17 De 
primaire samengestelde uitkomstmaat (zie domein 
IV) was overlijden ten gevolge van een cardiovas-
culaire aandoening of het krijgen van een beroer-
te (ischemisch, hemorragisch of onbekend) of een 
myocardinfarct. Het onderzoek werd recent in het 
Ge-Bu kritisch tegen het licht gehouden.18 Er kon 
een NNT (voorkomen van één van de uitkomsten 
uit de samengestelde uitkomstmaat) en een NNH 
(bloedingen) uitgerekend worden. Deze waren bei-
den ongeveer 80. Dat zou betekenen dat zo’n 80 
patiënten gedurende de onderzoeksperiode niets 
aan de behandeling hebben gehad, maar dat onder 
hen zeker één patiënt een bloeding opliep. Het ont-
staan van een hemorragische beroerte (vaker voor-
komend bij patiënten behandeld met rivaroxaban) 
telde merkwaardigerwijs wel mee bij het bereke-
nen van het NNT en niet bij het berekenen van het 
NNH, dat daarmee nog lager had kunnen uitkomen. 
Het relatief hoge NNT samen met een relatief laag 
NNH lijken in dit geval in klinisch relevant opzicht 
weinig goeds op te leveren voor de atherosclero-
tische patiënt die al acetylsalicylzuur gebruikt, de 
enorme  marketing voor rivaroxaban voor allerlei 
(nieuwe) indicaties ten spijt.

IV.	Representativiteit	uitkomstmaat

Harde of surrogaatuitkomstmaat
Harde uitkomstmaten zijn uitkomstmaten die van direct 
en merkbaar belang zijn voor de patiënt, zoals mortaliteit, 
cardiovasculaire aandoeningen of relevante overlevings-
tijd bij maligne aandoeningen. Het kunnen ook door de 
patiënt gerapporteerde relevante veranderingen zijn, zoals 
meer, minder of geen pijn (voorbeeld F). Een surrogaatuit-
komstmaat is geen echte of vanzelfsprekende maat voor 
een klinisch effect. Surrogaatuitkomstmaten, waarbij de 
patiënt weinig hoeft te merken van veranderingen ervan 
(voorbeeld F en G), hebben veelal op pathofysiologische 
gronden slechts een indirect verband met harde uitkomst-
maten. Ze kunnen de onderzoeker, arts of patiënt laten 
zien of een interventie wel of niet in de gewenste richting 
gaat en geven hooguit een indirect bewijs of de patiënt er 
uiteindelijk wat mee opschiet. Een surrogaatuitkomstmaat 
is vaak eenvoudig te meten, bijvoorbeeld de bloeddruk, 
het geglycolyseerde hemoglobine (HbA1c)-gehalte (voor-
beeld G), het geforceerde expiratoire volume in 1 seconde 
(FEV1, voorbeeld B) of het serumurinezuur (voorbeeld F).2

Onderzoek naar geneesmiddelen of medische hulp-
middelen waarbij men gebruik maakt van surrogaatuit-
komstmaten is sneller en goedkoper in vergelijking met 
onderzoek op harde uitkomstmaten.2 Ze worden gebruikt 
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als maat voor het uiteindelijke effect van de interventie op 
de gewenste harde uitkomstmaten. Wanneer er echter 
geen directe relatie is aangetoond tussen een surrogaat-
uitkomstmaat en een klinisch relevante harde uitkomst-
maat, is de bruikbaarheid van zo’n surrogaatuitkomstmaat 
beperkt (voorbeeld H). Daarnaast dienen onderzoekers 
rekening te houden met het feit dat behalve de interventie 
ook fysiologische of andere factoren surrogaatuitkomst-
maten kunnen beïnvloeden. Ook kunnen twee verschil-
lende interventies met effect op een zelfde surrogaatuit-
komstmaat verschillende gevolgen hebben op een harde 
uitkomstmaat.2

De verleiding blijkt groot om effecten van weinig harde 
uitkomstmaten en van surrogaatuitkomstmaten in weten-
schappelijke publicaties als ‘hard’ te presenteren (voor-
beeld B, C en G) of te benadrukken (voorbeeld F en I). 
Dit is voor de patiënt klinisch irrelevant, maar marketing-
technisch voor een geneesmiddelenfabrikant interessant. 
Voor de patiënt is het doorgaans het relevantst als de arts 
een behandelkeuze maakt op basis van informatie op de 
meest harde uitkomstmaten.

Voorbeeld F: serumurinezuurverlaging en 
jichtaanvallen
Allopurinol of andere urinezuurverlagende genees-
middelen worden veelvuldig toegepast om bij jicht 
(recidief)aanvallen te voorkomen. Het minderen of 
liever nog stoppen van aanvallen is de belangrijkste 
uitkomstmaat vanuit het perspectief van de patiënt 
(klinisch relevantst).19 In de drie non-inferioriteitson-
derzoeken ten behoeve van markttoelating van het 
serumurinezuurverlagende middel febuxostat werd 
in slechts één onderzoek de aanvalsfrequentie on-
derzocht.20 Als secundaire uitkomstmaat werd in 
deze studie de proportie van patiënten bepaald die 
om een behandeling verzochten voor minimaal één 
aanval.21 Er bleek geen statistisch significant ver-
schil tussen febuxostat en allopurinol. De primaire 
uitkomstmaat in de drie onderzoeken was een surro-
gaatuitkomstmaat: de proporties patiënten met een 
serumurinezuurverlaging tot minimaal 0.36 mmol/l. 
Bij het gebruik van de serumurinezuurconcentratie 
als uitkomstmaat gaat men uit van een pathofysio-
logisch concept, waarbij verondersteld wordt dat 
verlaging van de urinezuurconcentratie zal leiden tot 
minder vorming van urinezuurkristallen. Deze kris-
tallen zijn inflammatoir actief tijdens een jichtaanval. 
Er zijn echter volgens systematische literatuuron-
derzoeken geen gerandomiseerde dubbelblinde 
onderzoeken te vinden die aantonen dat statistisch 
significante verlaging van de serumurinezuurcon-
centratie met geneesmiddelen leidt tot minder of 
geheel uitblijven van jichtaanvallen.22, 23 Desondanks 
wordt door onderzoekers en richtlijnontwikkelaars 
zeer veel waarde gehecht aan de noodzaak van ver-
laging van de serumurinezuurconcentratie, zelfs tot 
onder het fysiologische niveau.24 Logisch dat hier-
over dan controverse ontstaat, waarbij gepleit wordt 

voor onderzoek met hard bewijs.25 Opmerkelijk is 
het overigens dat in de drie febuxostat-registratie-
onderzoeken allopurinol, met een maximale dosis 
van 300 mg per dag, niet optimaal gedoseerd kon 
worden. Richtlijnen adviseren maximale dagdoserin-
gen van 600 tot 900 mg bij uitblijven van voldoende 
resultaat. Patiënten in de dagelijkse praktijk worden 
dan niet vertegenwoordigd door de onderzoeks-
deelnemers (domein V). De gevonden non-inferiori-
teit van febuxostat ten opzichte van allopurinol voor 
de surrogaatuitkomstmaat serumurinezuurverlaging 
kon dan wel eens overschat zijn. Het bewijs dat een 
jichtpatiënt die febuxostat gebruikt uiteindelijk te-
vreden wordt over minder recidiveren van jichtaan-
vallen blijft daarmee zeer ongewis.

Voorbeeld G: HbA1c
 onvoldoende als 

uitkomstmaat van sitagliptine
Ruim 10 jaar geleden kwam de dipeptidylpep-
tidase  (DPP)-4-remmer sitagliptine als nieuw 
oraal bloedglucoseverlagend middel beschikbaar. 
In een Ge-Bu- overzichtsartikel uit 2010 werden 
drie gerandomiseerde onderzoeken samenge-
vat die ten tijde van de registratie waren gepubli-
ceerd.26 Deze onderzoeken waren primair opgezet 
om een verschil in daling van het HbA1c-gehalte  
aan te tonen.27, 28, 29 De onderzoeksuitkomsten wa-
ren alle positief, namelijk een statisch significante 
daling van HbA1c-gehalte in het voordeel van sita-
gliptine. Voor de registratieautoriteiten waren de be-
scheiden dalingen van het HbA1c-gehalte voldoende 
voor markttoelating. Het Ge-Bu gaf destijds een pil-
waardering ‘+/-’ af, “vanwege gebrek aan onderzoek 
op harde eindpunten”.26 In een recent Ge-Bu-over-
zichtsartikel (10 jaar later) met aandacht voor de 
onderzoeken die in loop van het laatste jaar werden 
gepubliceerd, werd geconcludeerd dat er eigenlijk 
geen plaats is voor dit middel bij de behandeling van 
diabetes mellitus.30 De pilwaardering werd ‘-’ want 
“op cardiovasculaire uitkomstmaten werkt sitaglipti-
ne niet  beter dan placebo en de werkzaamheid op 
microvasculaire uitkomstmaten is nog onbewezen”, 
naast ook nog eens een ongunstig bijwerkingspro-
fiel. Een HbA1c-daling bij gebruik van sitagliptine 
blijkt in dit geval, als surrogaat, voor de patiënt niets 
op te leveren.

Voorbeeld H: pulmonale arteriële 
hypertensie en de zes-minutenlooptest
Epoprostenol was het eerste geneesmiddel dat 
werd geregistreerd voor de behandeling van pulmo-
nale arteriële hypertensie (PAH). De Amerikaanse 
registratieautoriteit Food and Drug Administration 
(FDA) stelde als eis dat de primaire uitkomstmaat 
een maat voor de inspanningstolerantie zou zijn of 
dat primair de overleving zou worden onderzocht.31 
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Omdat voor het onderzoeken van de overleving 
meer patiënten nodig zouden zijn, kozen onderzoe-
kers voor een maat om de inspanningstolerantie te 
kwantificeren met behulp van een zes-minutenloop-
test. Dit is een test waarbij gedurende 6 minuten de 
afgelegde loopafstand in meters wordt gemeten. 
Het was niet bekend of deze zes-minuten-loopaf-
stand wel een harde uitkomstmaat was en, zo ja, 
wat de klinische relevantie ervan was. Er ontstond 
achteraf discussie over de uiteindelijke werkzaam-
heid van epoprostenol, omdat de veranderingen in 
de zes-minutenlooptest slechts voor een gering deel 
het klinisch relevante behandeleffect bleken te ver-
klaren.32, 33 Het lijkt daarmee voor de patiënt slechts 
een matig bruikbare surrogaatuitkomstmaat.34

Voorbeeld I: relevantie gewichtsdaling door 
afslankmiddelen
Gewichtsafname lijkt een bruikbare uitkomst-
maat voor onderzoek naar afslankmidde-
len bij mensen met overgewicht. In het verle-
den zijn diverse afslankmiddelen op de markt 
gekomen en ook weer uit de handel genomen.35  
De werkzaamheid van één van deze middelen, 
sibutramine, werd in een meta-analyse onderzocht 
ten opzicht van placebo. Het betrof de resultaten van 
tien onderzoeken met 2.347 patiënten, die geduren-
de minimaal 1 jaar een BMI van > 32 kg/m2 had-
den. De gewichtsafname was met 4,2 kg statistisch 
significant groter dan bij gebruik van een placebo.36 
Absoluut gezien lijkt deze geringe afname echter 
nauwelijks (klinisch) relevant, noch in cosmetisch of 
fysiek opzicht, noch wat betreft het verlagen van het 
hogere risico op harde uitkomsten als cardiovascu-
laire aandoeningen, bepaalde vormen van kanker en 
overlijden. Op deze harde uitkomstmaten, die men 
bij een verhoogd BMI kan verwachten, zijn afslank-
middelen nooit onderzocht, waardoor er geen bewe-
zen klinisch relevant nut van afslankmiddelen voor 
de patiënt overblijft.37

Samengestelde	uitkomstmaten
Onderzoekers maken nogal eens gebruik van samen-
gestelde uitkomstmaten, bijvoorbeeld omdat meerdere 
eindpunten van belang kunnen zijn, of als er meerdere 
uitkomstmaten nodig zijn om tot een adequaat oordeel 
te komen over de voor- en nadelen van een behande-
ling. Toepassing van samengestelde uitkomstmaten kan 
ook, onderzoekstechnisch gezien, een praktische re-
den  hebben wanneer een uitkomstmaat, zoals sterfte, 
 onvoldoende voorkomt. Door sterfte te combineren met 
uitkomstmaten zoals myocardinfarct en CVA, is het mak-
kelijker om statistische significantie aan te tonen voor 
het overall-effect van deze combinatie dan voor elk van 
de componenten. Voordeel van het gebruik van een sa-
mengestelde uitkomstmaat is dat minder onderzoekstijd 
nodig is en minder patiënten ingesloten hoeven te worden, 

wat aanzienlijk scheelt in de kosten. Het risico bestaat wel 
dat de effectgrootte van een samengestelde uitkomst-
maat verschilt van de effectgrootte van de afzonderlijke 
componenten. Het is niet uitzonderlijk dat een interventie 
wel een statistisch significant effect heeft op de samen-
gestelde uitkomstmaat, maar niet op elke afzonderlijke 
uitkomstmaat of zelfs op geen enkele van de afzonderlijke 
uitkomstmaten (voorbeeld J). Bovendien is niet elke com-
ponent van een samengestelde uitkomstmaat voor elke 
patiënt even relevant. Een kleine kans om opgenomen te 
worden op verdenking van een acuut coronair syndroom 
of een kans op een goed te behandelen myocardinfarct 
zijn iets anders dan een levenslange halfzijdige verlam-
ming na een CVA.

Harde uitkomstmaten, zoals sterfte en myocardinfarct, 
worden vaak gecombineerd met objectief minder harde 
uitkomstmaten, zoals een ongeplande revascularisatie-
procedure of angina pectoris. Dit maakt gevonden resul-
taten moeilijker interpreteerbaar, omdat minder relevante 
uitkomstmaten meestal meer bijdragen aan het overall-ef-
fect dan de hardere (voorbeeld K). Sterfte blijkt in cardio-
logisch onderzoek bijvoorbeeld de meest (98%) gebruikte 
afzonderlijke uitkomstmaat in samengestelde uitkomsten, 
maar draagt relatief weinig bij aan de schatting van het 
overall-effect, namelijk slechts 27%.2 Al met al is een 
overall-effect van een samengestelde uitkomstmaat als 
getal moeilijk te begrijpen voor arts en patiënt. Het effect 
wordt gemakkelijk overschat, iets waar de sponsorende 
industrie wel iets mee kan, maar de patiënt vaak niet.

Voorbeeld J: samengestelde of aparte 
harde uitkomstmaten van canagliflozine
De toelating op de Amerikaanse markt van de 
SGLT-2-remmer canagliflozine voor de behandeling 
van diabetes type 2, werd gebaseerd op een non-in-
ferioriteitsonderzoek naar de cardiovasculaire veilig-
heid van dit geneesmiddel, wanneer het toegevoegd 
werd aan de bestaande behandeling bij al cardiovas-
culair belaste diabetespatiënten.38 Op het moment 
van een tussentijds mogelijk veiligheidsrisico werd 
de onderzoeksopzet aangepast, wat de mogelijkheid 
bood om bij bewezen non-inferioriteit (niet onveili-
ger dan de bestaande behandeling) ook superioriteit 
(veiliger dan bestaande behandeling) aan te kunnen 
tonen.39 De samengestelde uitkomstmaat mortaliteit 
door cardiovasculaire oorzaken, niet-fataal hartin-
farct, niet- fatale beroerte (ischemisch, hemorragisch 
en onbekend, mits neurologische uitval ≥ 24 uur) 
kwam statistisch significant minder vaak voor (ha-
zard ratio 0.86) bij toevoeging van canagliflozine. 
Maar voor geen van de afzonderlijke uitkomstmaten 
was superioriteit statistisch aan te tonen. Daarmee 
wordt het niet eenvoudig de individuele diabetespa-
tiënt bekend met een cardiovasculaire aandoening 
te overtuigen van de klinische relevantie van het 
 geneesmiddel, zeker als deze ook nog het hoge 
NNT van circa 200 uitgelegd krijgt.40 De sterke 
aanwijzing voor een  hoger risico op bijwerkingen  
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(bijvoorbeeld amputaties), die als secundaire uitkomst-
maten onderzocht werden,40 maakt een en ander in 
de spreekkamer nog moeilijker, zo niet onmogelijk.

Voorbeeld K: zachte en harde 
uitkomstmaten van de DOAC apixaban
In de gerandomiseerde onderzoeken naar de 
werkzaamheid van de directwerkende orale an-
ticoagulantia zijn samengestelde uitkomstmaten 
gebruikt. Deze bevatten in voorkomende gevallen 
niet alleen harde uitkomstmaten, maar ook minder 
harde, zoals asymptomatische trombose, waar de 
patiënt geen last van heeft. Dit gold bijvoorbeeld 
voor drie onderzoeken naar de werkzaamheid 
van apixaban bij orthopedische ingrepen op basis 
waarvan het middel op de markt werd toegelaten. 
In deze onderzoeken werd apixaban vergeleken 
met enoxaparine.41, 42, 43 De primaire uitkomstmaat 
in deze gerandomiseerde dubbelblinde non-inferi-
oriteitsonderzoeken was samengesteld uit asymp-
tomatische trombose, symptomatische diepveneu-
ze trombose, longembolie en overlijden ongeacht 
de oorzaak. Het combineren van uitkomstmaten 
kan leiden tot een te positieve schatting van het 
overall-effect, zeker als een vaker voorkomende 
minder harde maat één van de uitkomstmaten 
is.44 Het blijft dan onduidelijk of en in welk opzicht 
de vooruitzichten van de patiënt daadwerkelijk 
 verbeteren.

V.	 Representativiteit	onderzochte	patiënten
Op het moment dat geneesmiddelen op de markt wor-
den toegelaten, zijn ze onderzocht in gespecificeerde 
en relatief homogene patiëntpopulaties. Door de vaak 
strikte in- en uitsluitcriteria komen ingesloten patiën-
ten vaak niet overeen met de patiënten in de dagelijkse 
praktijk. De zogenaamde externe validiteit van de onder-
zoeksuitkomsten wordt daarmee beperkt, want het is 
maar de vraag in hoeverre het geneesmiddel werkzaam 
en veilig is als het wordt voorgeschreven aan patiën-
ten buiten het onderzoek. Wanneer kinderen, ouderen 
(voorbeeld L), patiënten met veel co-morbiditeit, of pa-
tiënten met een ernstige vorm van de te onderzoeken 
aandoening worden uitgesloten, is het lastig om de on-
derzoeksuitkomsten te generaliseren naar alle patiën-
ten in de dagelijkse praktijk (voorbeeld G). Dit geldt ook 
als bijvoorbeeld alleen patiënten ingesloten worden die 
in een aan het onderzoek voorafgaande zogenoemde  
verrijkingsfase bewezen hebben onderzoeksmedicatie 
goed te verdragen (voorbeeld H, M en N), in hoge mate 
therapietrouw blijken te zijn (voorbeeld I), een ruimere 
behandelindicatie blijken te hebben dan dat officieel 
volgens de markttoelatingseisen de bedoeling is (voor-
beeld H en M) of als controlepersoon voor de bestaande 
behandeling niet behandeld werden volgens de gang-
bare standaard of met een onvoldoende dosering (voor-
beeld F).

Uitgebreide in- en uitsluitcriteria niet overeenkomend 
met de dagelijkse medische praktijk komen bij onder-
zoek naar geneesmiddelen en medische hulpmiddelen 
vaak voor.45 Daarom is het van groot belang dat artsen, 
apothekers en andere zorgverleners, die praktische 
 conclusies verbinden aan een onderzoeksbevinding, 
zich steeds moeten afvragen of de onderzochte patiën-
ten overeenkomen met hun eigen patiënt (voorbeeld C). 
Anders valt nauwelijks te beoordelen of hun patiënt er 
werkelijk wat mee opschiet.

Voorbeeld L: registratieonderzoek 
dabigatran bij niet-representatieve 
patiënten
Toen voor het antistollingsmiddel dabigatran een 
handelsvergunning werd aangevraagd, legde de 
fabrikant vier gerandomiseerde onderzoeken voor 
aan de autoriteiten, die beslisten over marktoela-
ting.46, 47, 48, 49 De auteurs van deze vier onderzoeken 
concluderen dat dabigatran niet minder werkzaam 
is dan enoxaparine en geen hoger bloedingsrisico 
heeft bij patiënten die een gewrichtsvervangende 
operatie ondergaan. Maar de generaliseerbaar-
heid van deze uitkomsten wordt beperkt door de 
gebrekkige representativiteit van de onderzochte 
patiënten.50 De onderzoekers hanteerden name-
lijk zeer strikte uitsluitcriteria, zoals een verhoog-
de bloedingsneiging, verminderde nierfunctie en 
geneesmiddelen die het bloedingsrisico vergroten. 
De kans is echter groot dat een patiënt, bij wie een 
gewrichtvervangende operatie in de praktijk nodig 
is, ‘behept is met deze exclusiecriteria’, alleen al 
op grond van een oudere leeftijd. Het is dan twij-
felachtig of de patiënt van alledag wat opschiet 
met onderzoek waarin niet-representatieve ideale 
proefpersonen meedoen.

Voorbeeld M: Guanfacine bij ADHD: geen 
bewijs voor werkzaamheid bij de doelgroep
In de onderzoeken op basis waarvan guanfacine, 
een selectieve α2A-adrenerge receptoragonist, ge-
registreerd werd voor de behandeling van ADHD 
werd een statistisch significante en een volgens 
vooraf gedefinieerde criteria klinisch relevante 
werkzaamheid vastgesteld ten opzichte van een 
placebobehandeling.51, 52, 53 Voor deze onderzoeken 
werden echter patiënten ingesloten die niet volde-
den aan de in Nederland vereiste indicatiecriteria, 
te weten het falen van de behandeling met centraal 
stimulerende middelen of het bestaan van een con-
tra-indicatie voor deze middelen. Ook is onduidelijk 
of een (mislukte) niet-medicamenteuze behande-
ling, zoals ook in Nederland aangewezen is, vooraf 
is gegaan aan de onderzoeksdeelname of onder-
deel uitmaakte van de behandeling. Daarmee zijn 
de onderzochte patiënten niet representatief voor 
de ADHD-patiënt die in Nederland voor  guanfacine 
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in aanmerking komt. Er is nog een andere reden 
om aan de representativiteit te twijfelen. In het 
onderzoek naar de bijwerkingen werden namelijk 
alleen patiënten ingesloten die een voorafgaand 
onderzoek naar de werkzaamheid van guanfacine 
volledig hadden afgerond. De patiënten die al eer-
der bijwerkingen ondervonden en daarom met de 
onderzoeken waren gestopt werden uitgesloten 
(een verrijkingsfase). Hierdoor bestaat er mogelijk 
een onderschatting van het werkelijke aantal bij-
werkingen. Het blijft al bij al erg onzeker of een 
patiënt met ADHD werkelijk wat zal hebben aan 
dit nieuwe middel, zoals het Ge-Bu eerder conclu-
deerde.54

Voorbeeld N: verrijkingsfasen in 
gerandomiseerd onderzoek naar 
saxagliptine
In gerandomiseerd onderzoek naar de werkzaam-
heid van saxagliptine bij de behandeling van dia-
betes mellitus maakten onderzoekers gebruik van 
zogenoemde verrijkingsfasen.55, 56, 57 Dit waren één 
of enkele weken durende enkelblinde placebo ‘lead 
in’-fasen, waarin de therapietrouw van patiënten 
werd onderzocht. Alleen patiënten met een hoge 
mate van therapietrouw (>80%) mochten verder 
aan het onderzoek deelnemen. Logischerwijs geeft 
dit een overschatting van het behandeleffect, waar-
door de generaliseerbaarheid van de resultaten be-
perkt is. In de dagelijkse praktijk is lang niet iedere 
patiënt perfect of vergelijkbaar met een goed geïn-
strueerde onderzoeksdeelnemer als het om thera-
pietrouw gaat.58

Beschouwing
De centrale vraag in dit artikel luidt: wat schiet de indivi-
duele patiënt op met in wetenschappelijk onderzoek ver-
kregen uitkomsten over de behandeleffecten van genees-
middelen en medische hulpmiddelen? Onafhankelijk van 
het gegeven of patiënten zelf deze vraag stellen, zal deze 
in de praktijk van alledag beantwoord worden, of moeten 
worden beantwoord door artsen, apothekers en andere 
zorgverleners die de geneesmiddelen of medische hulp-
middelen voorschrijven of afleveren. Dit artikel beoogt hen 
hierbij te helpen aan de hand van het bespreken van een 
aantal begrippen uit de wetenschappelijke onderzoeks-
methodologie. 

Een statistisch significant verschil vinden in behan-
deleffecten tussen twee interventies op een onderzoeks-
uitkomstmaat zegt nog weinig voor de patiënt, als deze 
niet weet of het over een klinisch relevant effect gaat. 
Daarvoor is meer informatie nodig, met name over een 
valide drempelwaarde waarbij een effect werkelijk door 
patiënten als verbetering, verslechtering of als geen-ef-
fect wordt ervaren (domein I). Of een behandeleffect 
werkelijk gedetecteerd had kunnen worden in een me-
disch-wetenschappelijk onderzoek is de moeite van het 

overwegen waard (domein II). Om klinische relevantie 
nog beter in beeld te krijgen moet de patiënt geïnfor-
meerd kunnen worden over de uiteindelijke grootte van 
een bij onderzoek gevonden uitkomstmaat (domein III). 
Uitkomstmaten moeten zo ‘hard’ mogelijk zijn en, in kli-
nisch relevant opzicht, duidelijk en merkbaar voor de pa-
tiënt. Het moet niet zomaar een maat zijn die een harde 
uitkomstmaat vertegenwoordigt op basis van een mo-
gelijke of ogenschijnlijke associatie ermee (domein IV). 
Tot slot moet de patiënt zich kunnen herkennen in de 
deelnemers aan een onderzoek naar het behandeleffect 
van bijvoorbeeld een geneesmiddel dat deze moet gaan 
gebruiken (domein IV).

Zorgverleners in het veld hebben een verantwoor-
delijkheid bij het doorgronden en verduidelijken van de 
klinische relevantie van onderzoeksuitkomsten. Maar 
zij zouden hierover ook maximale duidelijkheid mogen 
verwachten van gezondheidszorgautoriteiten en auteurs 
van behandelrichtlijnen. Dat dit geen vanzelfsprekend-
heid is bij marktintroductie van bijvoorbeeld nieuwe ge-
neesmiddelen blijkt uit de in dit artikel gepresenteerde 
voorbeelden.

De enorme lobby en invloed van de producenten 
van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen is evi-
dent. Winstvergroting is tenslotte voor hen een primair 
uitgangspunt. Statistische grootspraak en gebrek aan 
 klinisch relevante uitkomstmaten zijn bij hen daarom 
geen uitzondering, zoals blijkt uit dit artikel. Zorgverleners 
in het veld hebben hierbij een extra verantwoordelijkheid. 
Van hen mag worden verwacht dat zij de ‘glossy’ mar-
keting doorzien, dat ze zich blijven concentreren op de 
werkelijke klinische relevantie van ‘fraai’ gepresenteer-
de onderzoeksuitkomsten en dat zij hiernaar handelen 
in een direct patiëntencontact. Een recept is snel uitge-
schreven of afgeleverd op basis van een ronkende recla-
me of gelikte presentatie. Nadenken over of de patiënt 
hier werkelijk wat mee opschiet vergt meer, namelijk een 
kritisch rationele opstelling. De patiënt mag dit verwach-
ten van een academisch opgeleide zorgverlener, zonder 
dat deze daarvoor een ervaren wetenschappelijke onder-
zoeker hoeft te zijn. Het Ge-Bu stelt zich al meer dan  
50 jaar ten doel artsen, apothekers, arts ondersteunende 
zorgverleners, specialistisch verpleegkundigen en allen, 
die daarvoor in opleiding zijn, daarbij behulpzaam te zijn 
door middel van toegankelijke artikelen over rationele 
farmacotherapie en het rationeel gebruik van medische 
hulpmiddelen.
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CardiovasCulaire risiCo’s 
van diClofenaC

mw drs M.A.E. Nieuwhof 

Bijwerkingen van NSAID-gebruik zoals verhoogde risi-
co’s op serieuze morbiditeit als maagbloedingen en car-
diovasculaire ziekten zijn al jaren bekend. Recent Deens 
onderzoek laat zien dat dit bij kortetermijngebruik voor 
een eerste cardiovasculaire ziekte meer geldt voor diclo-
fenac dan voor andere NSAID’s. Al binnen 30 dagen ge-
bruik! Een paar weken zelfbehandeling van rugpijn met 
diclofenac van de drogist moet dan te denken geven. 
Voor mensen met cardiovasculaire ziekten was dat al, 
maar dit geldt dus ook voor mensen zonder cardiovas-
culaire ziekten. Waarom dus niet stoppen met de vrije 
verkoop van NSAID’s zoals diclofenac, en deze middelen 
alleen voor korte duur op recept verstrekken?

Ge-Bu Plaatsbepaling
•	 Uit	 een	 omvangrijk	 Deens	 cohortonderzoek	 blijkt	

het	risico	op	een	eerste	cardiovasculaire	ziekte	sta-
tistisch	 significant	 groter	 bij	 30	 dagen	 diclofenac-	
gebruik	dan	bij	30	dagen	gebruik	van	andere	NSAID’s	
of	paracetamol.

•	 Het	besproken	onderzoek	is	een	argument	voor	nog	
weer	meer	oplettendheid	bij	het	voorschrijven	en	af-
leveren	van	NSAID’s	en	diclofenac	in	het	bijzonder.

•	 Bij	 patiënten	 zonder	 cardiovasculaire	 aandoeningen	
of	 maagklachten	 zou,	 op	 grond	 van	 het	 besproken	
onderzoek,	bij	kortdurend	NSAID-gebruik	de	voorkeur	
gegeven	moeten	worden	aan	naproxen	of	ibuprofen.

•	 De	 sterke	 associatie	 van	 diclofenac	 met	 een	 voor	
het	eerst	optreden	van	een	cardiovasculaire	ziekte	
binnen	30	dagen,	zou	een	goede	reden	zijn	de	vrije	
verkoop	te	staken.

Inleiding
Onlangs werd een grote Deense cohortstudie gepubli-
ceerd waarin de korte-termijn cardiovasculaire risico’s van 
diclofenac werden onderzocht.1 Diclofenac is een NSAID 
(niet-steroïdaal anti-inflammatoir middel) met een groten-
deels selectieve werking op het enzym cyclo-oxygenase-2 
(COX-2, zie kader). Een middel dat uitsluitend selectief als 
COX-2-remmer werkt, rofecoxib, werd in 2004 van de 
markt gehaald vanwege cardiovasculaire problemen en 
overlijden door cardiovasculaire oorzaken.2 De Deense 
onderzoekers wilden met het onderzoek de vraag beant-
woorden of ook het kortetermijngebruik van diclofenac 
een verhoogd relatief risico geeft op cardiovasculaire ge-
beurtenissen. Dit artikel bespreekt het onderzoek en de 
resultaten daarvan.

Pathofysiologie
NSAID’s remmen de werking van de enzymen 
cyclo-oxygenase 1 en 2 (COX-1 en COX-2). Een 
deel van de cardiovasculaire bijwerkingen van de 
selectieve COX-2-remmende NSAID’s kunnen 
door het werkingsmechanisme worden verklaard.

Zowel COX-1 als COX-2 zetten arachidonzuur om 
in verschillende voorloper prostaglandinen die weer 
worden omgezet in verschillende prostanoïden 
(prostaglandine, prostacycline en tromboxaan A2). 
De prostanoïden die via COX-1 worden gesynthe-
tiseerd hebben een functie in diverse fysiologische 
processen, waaronder bescherming van de maag-
mucosa en stimulering van de trombocytenaggre-
gatie. De via COX-2 gesynthetiseerde prostanoïden 
spelen een rol in pathologische  processen zoals 
koorts, pijn en ontsteking en remming van de trom-
bocytenaggregatie.
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Een selectieve COX-2-remmer antagoneert 
de remming van de trombocytenaggrega-
tie (COX-2), maar niet de stimulering van de 
 trombocytenaggregatie (COX-1). Het netto-effect 
is een verhoogd risico op trombotische processen 
en met name arteriële trombose.3 4

Diclofenac wordt pas recent ingedeeld bij de 
COX-2-selectieve NSAID’s. Bij hoge plasmacon-
centraties, zoals vlak na inname, remt diclofenac 
zowel COX-1 als COX-2. Met dalende plasmacon-
centraties neemt de COX-1 remming af en blijft 
alleen de COX-2-remmende werking over. Deze 
dosisafhankelijke selectiviteit wordt niet gevonden 
bij ibuprofen en naproxen. Bij deze middelen blijft 
de COX-1-remmende werking tijdens het gehele 
doseringsinterval behouden.1

Andere aan COX-2 toegeschreven effecten die 
een verhoogd cardiovasculair risico kunnen ver-
klaren zijn een versnelde atherogenese, verhoging 
of destabilisatie van de bloeddruk, een verhoogd 
risico op hartfalen, en vermindering van het anti-
aritmische effect van prostacycline.1

Onderzoek
De studie bestond uit een serie van cohortonderzoeken 
met een follow-up van maximaal 30 dagen, en bestreek 
een periode van januari 1996 tot en met december 
2016.1 Het onderzoek werd uitgevoerd met gegevens 
uit databanken van de ‘Danish National Health Service’, 
waarin de medische informatie van alle Deense inwo-
ners ligt opgeslagen. De onderzoekers maakten voor 
elke maand vanaf januari 1996 een selectie van alle pa-
tiënten met een eerste verstrekking van diclofenac in de 
betreffende maand (in Denemarken is diclofenac alleen 
op recept te verkrijgen). In totaal ontstond zo een onder-
zoek met 252 perioden van 30 dagen. De geselecteerde 
patiënten werden gevolgd tot een ernstige cardiovascu-
laire gebeurtenis, overlijden, ‘loss-to-follow-up’ of een 
totale follow-up van 30 dagen.

De diclofenac-groep werd vergeleken met alle pa-
tiënten met een eerste verstrekking van ibuprofen 
of naproxen in dezelfde maand. Daarnaast werd de 

 diclofenac-groep vergeleken met twee controlegroe-
pen, namelijk patiënten die in deze maand een eer-
ste verstrekking van paracetamol kregen en patiën-
ten die in deze maand geen recept voor een NSAID of 
 paracetamol hadden gekregen (niet-gebruikers). Deze 
twee  controlegroepen werden  gematcht op geslacht, 
leeftijd, onderzoeksjaar, comorbiditeit en  comedicatie. 
Een gedeelte van de patiënten in de diclofenac-groep 
kon niet worden gematcht (patiënten met een hoge 
leeftijd). Ingesloten patiënten konden  gedurende de 12 
daarop volgende maanden niet opnieuw worden ingeslo-
ten om een wash-out periode te garanderen. De primai-
re uitkomstmaat was de ‘incidence rate ratio’ (IRR) voor 
ernstige cardiovasculaire gebeurtenissen binnen 30 da-
gen na aanvang van het geneesmiddel.  Ernstige cardio-
vasculaire gebeurtenissen waren een  eerste episode van 
atriumfibrilleren, herseninfarct, hartfalen,  myocardinfarct 
of overlijden door cardiovasculaire oorzaken.

 Financiering: Department of Clinical Epidemi-
ology’s Research Foundation Aarhus University/
Program for Clinical Research Infrastructure (opge-
richt door de Lundbeck foundation, Novo Nordisk 
foundation en de Danish Research Council)
 Belangenverstrengeling: geen van de drie 
 auteurs
 Onderzoeksopzet: serie van retrospectieve co-
hortonderzoeken met gegevens uit Deense nationa-
le gezondheidszorgdatabanken
 Insluitingscriteria: volwassenen (vanaf 18 jaar) 
met een eerste verstrekking voor diclofenac of, ter 
vergelijking, een eerste verstrekking voor naproxen 
of ibuprofen en ter controle paracetamol of geen 
verstrekking van een NSAID of paracetamol
 Belangrijke	uitsluitingscriteria: gebruik van 
een NSAID gedurende 12 maanden voorafgaand 
aan het inclusiemoment, bestaande cardiovasculaire 
ziekten of gebruik van digoxine, nitraten, trombocy-
tenaggregatieremmers of anticoagulantia, chroni-
sche nier- of leveraandoeningen, ziekten ontstaan 
door alcoholmisbruik, maligniteiten, schizofrenie, 
dementie of gebruik van antipsychotica
 Analyse	van	de	resultaten: Cox-proportional 
hazard regressieanalyse, voor de vergelijking tussen 
de NSAID’s onderling gecorrigeerd voor geslacht, 
leeftijd, onderzoeksjaar, comorbiditeit en gebruik 

Tabel	1.	‘Incidence	rate	ratio’	(IRR)	voor	cardiovasculaire	gebeurtenissen	diclofenac	vs.	de	andere	groepen

Primaire	uitkomstmaat
Afzonderlijke	

uitkomstmaten
IRR	diclofenac	
vs.	ibuprofen	

(95%	BI)

IRR	diclofenac	
vs.	naproxen	

(95%	BI)

IRR	diclofenac	
vs.	paracetamol	

(95%	BI)

IRR	diclofenac	
vs.	niet-NSAID	

(95%	BI)

ernstige cardiovasculaire gebeurtenissen 1,2 (1,1-1,3) 1,3 (1,1-1,5) 1,2 (1,1-1,3) 1,5 (1,4-1,7)

atriumfibrilleren 1,1 (1,0-1,3) 1,3 (1,0-1,7) 1,4 (1,2-1,6) 1,2 (1,1-1,4)

herseninfarct 1,3 (1,1-1,5) 1,2 (0,8-1,8) NS 1,2 (1,0-1,5) 1,6 (1,3-2,0)

hartfalen 1,1 (1,0-1,3) 1,5 (1,1-2,1) 1,2 (1,0-1,4) 1,7 (1,4-2,0)

myocardinfarct 1,2 (1,1-1,4) 1,4 (1,0-1,8) 1,4 (1,2-1,7) 1,9 (1,6-2,2)

overlijden door cardio-
vasculaire oorzaken

1,5 (1,2-1,8) 
NS

1,3 (0,9-1,9) 
NS

1,0 (0,8-1,2) 1,7 (1,4-2,1)

IRR: ‘incidence rate ratio’, NS: niet significant.
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van geneesmiddelen, ter bepaling van IRR’s met 
95% betrouwbaarheidsintervallen
 Onderzoeksduur: per cohort 30 dagen, in totaal 
werd de periode van januari 1996 tot en met de-
cember 2016 (252 keer 30 dagen) bekeken
 Aantal	patiënten: in de totale onderzoeksperiode: 
 vergelijking NSAID’s: 1.370.832 diclofenac- 
starters, 3.878.454 ibuprofen-starters, 291.490 
 naproxen-starters
 vergelijking diclofenac-paracetamol: 764.781 
diclofenac-starters en 764.781 gematchte 
 paracetamol-starters
 vergelijking diclofenac-niet-NSAID/niet- 
paracetamol: 1.303.209 diclofenac-starters en 
1.303.209  gematchte niet-NSAID-/niet-paracetamol- 
gebruikers
 Patiëntkenmerken: mediane leeftijd 46-48 jaar 
voor de vergelijking van de NSAID-gebruikers, 56 
jaar voor de vergelijking tussen diclofenac en pa-
racetamol-gebruikers en 49 jaar voor de vergelijking 
tussen diclofenac en niet-gebruikers. In de vergelij-
king tussen de NSAID’s was 44,6% van het man-
nelijk geslacht, dit was 36,9% voor de vergelijking 
tussen diclofenac en paracetamol en 45,7% voor de 
vergelijking tussen diclofenac en niet-gebruikers

De IRR voor ernstige cardiovasculaire gebeurtenissen 
binnen 30 dagen was 1,2 (95% BI=1,1-1,3) en 1,3 (1,1-
1,5) voor diclofenac ten opzichte van ibuprofen en na-
proxen. Ten opzichte van paracetamol-gebruikers was 
de ‘incidence rate ratio’ 1,2 (1,1-1,3), en ten opzichte 
van niet-gebruikers was deze 1,5 (1,4-1,7) (tabel 1). 

De onderzoekers bekeken de verschillen tussen een 
aantal subgroepen. In de vergelijking tussen diclofenac 
en niet-gebruikers was het risico op cardiovasculaire 
gebeurtenissen hoger voor vrouwen dan voor mannen 
met een IRR van respectievelijk 1,9 (1,6-2,1) en 1,3 
(1,2-1,5), Verder was bij patiënten met een initieel laag 
cardiovasculair risico in de vergelijking van diclofenac 
met niet- gebruik het risico op cardiovasculaire gebeur-
tenissen significant meer verhoogd dan bij patiënten met 
een initieel hoog risico, met een IRR van 1,5 (1,4-1,7) 
ten opzichte van 1,1 (1,0-1,3). Het risico bij een hoge 
dosering (100 mg) van diclofenac bleek in geen enke-
le vergelijking significant te verschillen ten opzichte van 
een lage dosering (<100 mg). In beide gevallen was het 
risico verhoogd. Hetzelfde geldt voor leeftijd, het risico 
was voor elke leeftijdsgroep hoger, maar verschilde niet 
significant tussen de groepen. 

In Denemarken is van de NSAID’s alleen ibuprofen  
200 mg zonder recept te koop. Volgens de onderzoekers 
zou zelfzorggebruik van ibuprofen de verschillen tussen de 
groepen moeten hebben verkleind. De gevonden verschil-
len kunnen hiermee volgens hen niet worden verklaard. 
Diclofenac was gedurende een periode van anderhalf jaar 
(2007-2008) zonder recept te koop in Denemarken. De 
resultaten van het onderzoek verschilden volgens de on-
derzoekers niet wanneer deze periode uit de resultaten 
werd weggelaten. 

De onderzoekers concluderen dat zelfs bij kortdu-
rend gebruik het risico op ernstige cardiovasculaire ge-
beurtenissen bij diclofenac hoger is dan bij gebruik van 
naproxen, ibuprofen, paracetamol of ten opzichte van 
geen gebruik van NSAID’s of paracetamol.1

Beschouwing
Hoewel ‘slechts’ een retrospectief cohortonderzoek, zijn 
de resultaten relatief betrouwbaar te noemen, onder 
meer door de omvang en de methodologische kwaliteit 
van het onderzoek.

Het kortdurend gebruik van diclofenac blijkt in alle 
onderzochte vergelijkingen statistisch significant geas-
socieerd met ernstige cardiovasculaire gebeurtenissen. 
Wanneer ongeveer 3.000 patiënten met diclofenac wor-
den behandeld in plaats van ibuprofen treedt één extra 
cardiovasculaire gebeurtenis op. Ten opzichte van na-
proxen zijn dit ongeveer 2.700 patiënten voor één extra 
cardiovasculaire gebeurtenis. Ten opzichte van niet-ge-
bruikers blijkt het risico bij diclofenac-gebruikers met 
een laag cardiovasculair uitgangsrisico zelfs meer ver-
hoogd dan bij patiënten met een hoog uitgangsrisico. 
Door de observationele onderzoeksopzet kan causaliteit 
van de sterke associatie tussen het gebruik van diclo-
fenac en het ontstaan van cardiovasculaire aandoenin-
gen nog niet worden aangetoond, maar wel aannemelijk 
gemaakt.

Een beperking van dit onderzoek was dat de drie 
vergelijkingen (NSAID’s onderling, diclofenac vs. 
 paracetamol en diclofenac vs. niet-gebruikers) iets an-
ders van opzet waren. In de vergelijking tussen diclo-
fenac en paracetamol, en diclofenac en niet-gebrui-
kers werd de controlegroep vooraf gematcht. Dit was 
niet het geval voor de vergelijking tussen de NSAID’s 
waardoor niet geheel is uit te sluiten dat zorgverleners 
bijvoorbeeld bij patiënten met een hoger risicoprofiel 
(bv. patiënten met diabetes) minder vaak diclofenac 
voorschreven, hetgeen tot onderschatting zou hebben 
kunnen leiden. Bovendien wijken de patiëntkenmerken 
in de vergelijking diclofenac vs. paracetamol af van die 
in de vergelijking diclofenac vs. niet-gebruikers. Zo was 
de mediane leeftijd in de paracetamol-vergelijking hoger 
en waren er minder mannen ingesloten. Dit maakt de 
resultaten onderling niet goed vergelijkbaar, en kunnen 
er alleen conclusies worden getrokken over de directe 
vergelijking met diclofenac.

Patiënten met cardiovasculaire aandoeningen wer-
den in dit onderzoek uitgesloten. Bij patiënten die 
daarom ook acetylsalicylzuur gebruiken, zal het ne-
gatieve effect van de COX-2-remmers op tromboxaan  

Tabel	2.	Aantal	gebruikers	diclofenac,	ibuprofen,	naproxen	
(excl.	combinatiepreparaten	en	zelfzorg)	in	Nederland10

Aantal	
gebruikers	

2015

Aantal	
gebruikers	

2016

Aantal	
gebruikers	

2017

diclofenac 1.202.000 1.156.000 1.097.000

ibuprofen 517.000 512.770 478.050

naproxen 620.630 673.250 699.350
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A2 waarschijnlijk worden tegengegaan. De conclusies 
uit dit onderzoek kunnen daarom niet zomaar worden 
geëxtrapoleerd naar patiënten met cardiovasculaire 
aandoeningen. 

In Nederland geldt voor diclofenac, evenals de 
selectieve COX-2-remmers een contra-indicatie bij 
 cardiovasculaire aandoeningen, zoals angina pectoris, 
een doorgemaakt myocardinfarct, TIA of herseninfarct. 
Ibuprofen is voor patiënten die acetylsalicylzuur gebrui-
ken geen alternatief omdat ibuprofen en in mindere 
mate naproxen een interactie geeft met acetylsalicyl-
zuur en het antitrombotisch effect van acetylsalicylzuur 
doet afnemen. De interactie wordt in Nederland alleen 
klinisch relevant geacht voor ibuprofen (en het hier niet 
besproken indometacine).3 5 6

De NHG-Standaard Pijn uit 2018 houdt, gebaseerd 
op een meta-analyse uit 20137, ook rekening met 
gastro-intestinale complicaties bij het maken van een 
keuze voor een NSAID. Uit deze meta-analyse wordt uit 
indirecte vergelijkingen geschat dat ibuprofen en na-
proxen zes gastro-intestinale complicaties per 1.000 ge-
bruikers meer geven dan bij placebo. Voor diclofenac is 
dit twee complicaties per 1.000 gebruikers. In dezelfde 
richtlijn wordt echter huisartsen ook aangeraden bij pa-
tiënten met maagklachten alle NSAID’s te combineren 
met protonpompremmers om complicaties te voorko-
men, zeker als zij bekend zijn met een maag- of duode-
num ulcus.8

In Nederland is diclofenac als tablet van 12,5 mg als 
zelfzorgproduct in de apotheek en drogist te koop. De 
sterke associatie van diclofenac met voor het eerst op-
treden van een cardiovasculaire ziekte binnen een ter-
mijn van slechts 30 dagen, zoals blijkt uit het besproken 
onderzoek, zou een goede reden zijn de vrije verkoop te 
staken. Het College ter Beoordeling van Geneesmidde-
len (CBG) heeft eerder dit jaar een nieuwsbericht ge-
publiceerd waarin wordt aangegeven dat op grond van 
het hier beschreven onderzoek diclofenac ‘de volledige 

aandacht’ blijft houden. Bij het CBG wordt overwogen of 
de bijsluiter van diclofenac moet worden aangepast en 
of er aanleiding bestaat de vrije verkoop van bepaalde 
NSAID’s te heroverwegen.9
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