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Nauwelijks meerwaarde
opioïden bij chronische
pijn
De enorme toename van het aantal opioïdvoorschriften
(met risico’s op verslaving en bijwerkingen) staat niet ter
discussie. Hierbij is of lijkt er een heilig geloof in de werkzaamheid. Het is wrang te constateren dat deze werkzaamheid bij chronische pijn (niet-kankergerelateerd)
tegen blijkt te vallen. Als resultaten van gekwalificeerde
RCT’s samengevoegd worden heeft slechts circa 12%
van de onderzochte patiënten er misschien wat aan, in
vergelijking met placebo. Ten opzichte van bijvoorbeeld
NSAID’s is er géén verschil te ontdekken wat betreft pijnbestrijding of verbetering van de levenskwaliteit. Deze
bevindingen moeten een extra aansporing zijn te stoppen
met het voorschrijven van opioïden bij (chronische) pijn.
Als dit toch gebeurt hebben betrokken zorgverleners een
verantwoordelijkheid voor een juist en zo beperkt mogelijk
gebruik. Dit impliceert o.a. monitoring, geen automatische
receptherhalingen of vermijden van voorschriften als ‘zo
nodig 1 tot 6x daags 1 tablet’, zeker bij patiënten met verslavingsrisico. Ook richtlijnmakers mogen zich aangesproken voelen.

Ge-Bu Plaatsbepaling
•

•

•

•

•

Er is slechts een geringe kans dat opioïden bij chronische pijn (niet-kankergerelateerd) klinisch relevante
meerwaarde hebben ten opzichte van placebo.
Er is geen onderzoek dat aantoont dat opioïden bij
chronische pijn een klinisch relevante meerwaarde
hebben ten opzichte van andere pijnstillers, waaronder NSAID’s.
Richtlijnen voor de behandeling van chronische pijn
dienen duidelijk aan te geven dat er weinig bewijs is
voor de werkzaamheid van opioïden, met wel risico’s
op bijwerkingen en verslaving.
Er zijn voldoende argumenten om opioïden niet aan
te bevelen bij de meeste gevallen van chronische
pijn.
Als opioïden toch voorgeschreven worden bij chronische pijn hebben betrokken zorgverleners een
verantwoordelijkheid bij de voorlichting van de patiënt, het precieze gebruik en het monitoren van de
effecten.

Nieuw systematisch literatuuronderzoek
Verassend weinig beter effect opioïden
Bij patiënten met chronische, niet-kankergerelateerde
pijn, blijken gebruikers van opioïden slechts in geringe
mate te verschillen van placebogebruikers wat betreft
vermindering van pijn en verbetering van lichamelijk functioneren. Canadese onderzoekers concludeerden dit na
een systematisch literatuuronderzoek en meta-analyse
van de gevonden effecten.1 Een klinisch relevante pijnvermindering werd weliswaar door circa 60% van de opioïdengebruikers gemeld, maar dit was slechts circa 12%
vaker dan door placebogebruikers. Voor klinisch relevante
verbetering van het lichamelijk functioneren gold dit ook
voor slechts een kleine minderheid (ca. 9%). Ten opzichte
van NSAID’s, tricyclische antidepressiva, anti-epileptica of
cannabis blijken opioïden-patiënten geen klinisch relevant
voordeel op te leveren in de vorm van minder pijn of beter
lichamelijk functioneren. Dit alles gaat wel gepaard met
een kans op bijwerkingen en risico’s van verslaving.
Definitie chronische pijn en methode
literatuuronderzoek
Chronische pijn betrof elke pijnlijke conditie die langer
dan 3 maanden bestond en die niet gerelateerd was aan
kanker. In de literatuur werd op een systematische wijze
gezocht naar onderzoeken waarbij opioïden toegepast
werden bij diagnoses als rugpijn, fibromyalgie, whiplash,
prikkelbaredarmsyndroom, hoofdpijn, trauma, artrose,
artritis, neuropathie, neuralgie, fantoompijn, neuritis en
cervicobrachiaal syndroom.2
Meta-analyse onderzoeksgegevens
De effectiviteit van opioïden ten opzichte van placebo
werd bepaald door in een meta-analyse de resultaten van
alle in de literatuur gevonden gerandomiseerde onderzoeken (RCT’s) samen te voegen. Hierna werd hetzelfde extra
gedaan met alleen de RCT’s waarvan de onderzoekers de
kwaliteit als ‘hoog’ beoordeelden. Voor de vergelijking van
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opioïden met andere pijnstillers, waaronder NSAID’s, konden slechts gegevens gebruikt worden van RCT’s met een
lage tot matige kwaliteit voor bewijs.1

Het beperkt effect ten opzichte van placebo
Pijnverlichting klinisch nauwelijks relevant
Het gebruik van opioïden bij chronische pijn was in vergelijking met placebo geassocieerd met gemiddeld meer
pijnverlichting: 6,9 mm op een visueel analoge schaal
(VAS) van 100 mm (95%BI -8,2 tot -5,6). Dit verschil was
statistisch significant, maar klinisch irrelevant volgens de
vooraf bepaalde definitie van minimaal 10 mm.1 Deze klinische relevante pijnvermindering werd door 60,6% van de
opioïdengebruikers gemeld versus 47,7% bij placebogebruik (risicoverschil 11,9% [9,7 tot 14,1]). De bevindingen
zijn gebaseerd op 42 RCT’s met hoog gekwalificeerd bewijs. Follow-up was minimaal 3 maanden en betrof 16.617
patiënten.
Lichamelijk functioneren minimaal beter
Op een schaal van 100 punten van lichamelijk functioneren was het verschil gemiddeld 2,04 punten (1,41 tot
2,68), een statistisch significant verschil. Dit verschil was
klinisch irrelevant volgens de vooraf gestelde norm van 5
punten.1 De kans om dit minimale nog belangrijke verschil
te scoren was 8,5% (5,9 tot 11,2) groter in vergelijking met
placebo (54,6% opioïdengebruikers versus 46,1% placebo). Hiervoor werden de gegevens gebruikt van 51 RCT’s
die als ‘hoog’ gekwalificeerd werden (15.754 patiënten).
Het gebruik van opioïden was noch positief, noch negatief
geassocieerd met emotioneel of sociaal functioneren of
met betere slaapkwaliteit in vergelijking met placebo.
Bijwerkingen
Braken was een probleem bij 9,4% van de groep patiënten met opioïden versus 2,3% van de groep patiënten met
placebo. Dit bleek met name nadat 18 RCT’s (5.961 patiënten) van de 51 RCT’s (11.268 patiënten) uitgesloten
werden die gebruik maakten van een zogenoemde verrijkingsfase. In een dergelijke voorfase worden patiënten
niet tot een studie toegelaten als zij geen verbetering ervaren of problematische bijwerkingen hebben. In minstens
20 geanalyseerde RCT’s werden steeds elk van de volgende bijwerkingen gerapporteerd: misselijkheid, obstipatie, duizeligheid, hoofdpijn, jeuk en droge mond. Een hogere incidentie van al deze bijwerkingen, behalve hoofdpijn,
was geassocieerd met opioïdgebruik. Deze conclusies zijn
afkomstig uit de best beoordeelde onderzoeken.1

Niet meer of minder werkzaam dan andere
pijnstillers
NSAID’s
De samengevoegde resultaten van 9 RCT’s (als ‘matig’ gekwalificeerd) met in totaal 1.431 patiënten, toonden geen
verschil in pijnvermindering tussen opioïden en NSAID’s:
-6,0 mm (-15,4 tot 3,4) op een VAS van 100 mm. Er was

ook geen verschil in het lichamelijk functioneren op een
schaal van 100 punten: -0,90 punt (-2,69 tot 0,89) tussen
opioïden en NSAID’s (gegevens van 1.311 patiënten van
zeven onderzoeken met matige kwaliteit).
Tricyclische antidepressiva
Voor opioïden versus tricyclische antidepressiva waren
voor pijnverlichting en voor lichamelijk functioneren geen
verschillen aantoonbaar: -1,3 mm (-9,9 tot 7,4) respectievelijk -5,31 punten (-13,77 tot 3,14) op een schaal van
100 punten. Deze bevinding was gebaseerd op 3 RCT’s
(246 patiënten) van ‘lage’ kwaliteit. Het betroffen onderzoeken alleen naar neuropathische pijn (tabel 1).
Anti-epileptica
Vergeleken met anti-epileptica, gaven opioïden een pijnvermindering van -9,0 mm (-16,5 tot -1,4), een statisch significant, maar klinisch irrelevant verschil. Dit resulteerde niet
in een beter lichamelijk functioneren, gemeten volgens een
100-puntsschaal: 0,45 punten (-5,77 tot 6,66). Dit betrof
drie als matig beoordeelde RCT’s met 303 patiënten.
Cannabinoïden
Er waren geen verschillen wat betreft pijnvermindering en
lichamelijk functioneren tussen opioïden en synthetische
cannabinoïden volgens één gevonden onderzoek (laag
gekwalificeerd; 73 patiënten).

Aanvullende bevindingen
Hogere dosis niet altijd werkzamer?
Een subgroepanalyse van hogere versus lagere doses
opioïd uit zes onderzoeken vond geen verband tussen
dosis en pijnverlichting, functioneel herstel of gastrointestinale bijwerkingen.
Bij specifieke pijn?
Er werden geen onderzoeken gevonden waarin aanwijzingen bestaan dat opioïden beter werkzaam waren bij een
specifieke pijnsoort.

Achtergrondinformatie
Drie pijnsoorten
Bij pijn, wel of niet gerelateerd aan kanker, acuut of chronisch, maakt men onderscheid tussen drie soorten (tabel 1).
De auteurs van het hier besproken onderzoek maakten bij
hun subanalyses ook gebruik van deze onderverdeling.1
Tabel 1. Drie pijnsoorten, het mechanisme en een voorbeeld
Pijnsoort

Mechanisme

Voorbeeld

Neuropathische pijn

Door beschadiging
zenuwweefsel

diabetische neuropathie

Nociceptieve pijn

Door beschadiging
van (niet-neurogeen)
weefselactivatie zgn.
nociceptoren (zenuw
uiteinden)

artrose

Centrale sensitisatie

Geen weefselschade

fibromyalgie
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WHO-pijnladder voor pijn bij kanker, niet
voor chronische pijn?
Als behandelrichtlijn voor pijn bij kanker bestaat de
WHO-pijnladder.3 Het is opmerkelijk dat er verschillende
richtlijnen zijn die op basis van deze voor kankerpijn bedoelde aanbevelingen ook opioïden adviseren bij chronische pijn, die niet met kanker gerelateerd is, als derde
keus, nadat paracetamol en NSAID’s onvoldoende werkzaam blijken. De WHO-pijnladder, een initiatief van de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), kwam in 1986 tot
stand na aanbevelingen van een internationale groep van
experts, zonder duidelijkheid over de wetenschappelijke
verantwoording ervan.4

Richtlijnen adviseren opioïden bij
chronische pijn
Voorbeelden van richtlijnen die mede op basis van de
WHO-pijnladder opioïden bij chronische pijn als behandel
optie aanbevelen of als mogelijkheid suggereren zijn:
•

•

•

De richtlijn ‘Lumbosacraal radiculair syndroom’ van de
Nederlandse Vereniging voor Neurologie (“De werkgroep beveelt aan naar goede pijnstilling te streven
volgens de WHO-pijnladder”).5
De Multidisciplinaire richtlijn ‘Pijn’ van de Vereniging
van Specialisten Ouderengeneeskunde en Sociaal
Geriaters (“Voor de medicamenteuze behandeling
van kwetsbare ouderen met chronische pijn is de
WHO-pijnladder het uitgangspunt”).6
De NHG-Standaard Pijn van het Nederlands Huisartsen Genootschap (“Er bestaat geen eenduidige
consensus over de bruikbaarheid van de WHOpijnladder voor de aanpak van chronische niet-kanker pijn”).7

De auteurs van de NHG-Standaard, die de bruikbaarheid van de WHO-ladder in het midden laten, besteden
ruim aandacht aan voor- en nadelen van opioïden in het
algemeen en bij chronische pijn in het bijzonder.7 Huisartsen wordt geadviseerd om terughoudend te zijn met het
gebruik van opioïden voor niet-palliatieve pijnstilling. Dat
houdt onder meer in: niet voorschrijven bij geneesmiddelenverslaving, terughoudend zijn bij psychische aandoeningen, regelmatig verbruik en effect evalueren, restanten
laten terugbrengen, recepten niet herhalen zonder (her)
oordeel van (huis)arts en bij onvoldoende effect niet automatisch de dosis verhogen.7
Bewijs voor werkzaamheid van of aanbevelingen voor
alternatieve (niet-) medicamenteuze behandelingen van
chronische pijn vallen buiten het bestek van dit artikel.
Hetzelfde geldt voor het belang van monitoring door voorschrijver en apotheker van de effecten en het precieze gebruik van opioïden, wanneer voorgeschreven of afgeleverd
ten bate van chronische pijn.

Een epidemie van opiaten en
werkzaamheid nauwelijks relevant?
Van vele kanten komen berichten dat de opiatenepidemie een wereldwijd toenemend probleem is geworden.8

Recent retrospectief onderzoek op basis van declaratiegegevens van zorgverzekeraars geeft te zien dat het
totaal aantal opioïdgebruikers per jaar in Nederland tussen 2010 en 2017 toenam van 650.000 naar ruim één
miljoen, waarvan 21% 4 maanden of langer. De stijging
wordt vooral veroorzaakt door oxycodon. Voorlopige cijfers suggereren dat 75% van de eerste voorschriften
en 90% van de herhaalvoorschriften van de hand van
de huisarts is.9 Gebruik van opioïden zonder controle op
een juiste (terughoudende) toepassing leidt ongemerkt
tot misbruik. Dit risico lijkt groter als rekening gehouden
wordt met het gegeven dat veel patiënten met chronische
pijn ook aandoeningen hebben die geassocieerd worden
met een verhoogde kans op geneesmiddelenverslaving,
zoals depressie, angststoornissen en slaapstoornissen.10

Pijnverlichting statistisch significant of
klinisch relevant?
Een medische behandeling heeft pas toegevoegde therapeutisch waarde als het effect van de behandeling door
patiënten als belangrijk ervaren wordt (klinisch relevant).11
In het onderzoek dat in dit artikel besproken wordt, werd
voor pijn 10 mm op een VAS van 100 mm beschouwd
als klinisch relevant.1 Dit is een algemeen geaccepteerde
norm voor chronische pijn,12 hoewel sommigen een hogere grens hanteren (20 tot 23 mm).13 In het geval van
pijn ten gevolge van knieartrose wordt in een Nederlandse
richtlijn voor het minimaal klinisch relevante verschil een
lagere norm aangehouden, “7 tot 8 punten op een 0-100
meetschaal”.14 Bij onderzoeken naar behandeleffecten
voor chronische pijn ervaren patiënten 10 mm op een
VAS-schaal als een ‘minimale’ of ‘geringe’ verbetering.12
Verbeteringen van 20 mm zijn geassocieerd met ‘enige’ of
‘veel’ verbetering of met ‘niet vragen om aanvullende medicatie’ en onderscheiden patiënten 20 mm als de grens
tussen ‘veel beter’ en ‘gering beter’.12, 15 In het in dit artikel
besproken onderzoek naar de effecten van opioïden ten
opzichte van placebo was de gemiddelde pijnverbetering
slechts 6,9 mm.1 Er waren wel patiënten die met opioïden
een verbetering aangaven van 10 mm of meer, maar de
kans hierop was slechts circa 12%.

Lichamelijk functioneren statistisch
significant of klinisch relevant beter?
Hoe pijn het lichamelijke functioneren beïnvloedt, kan
gemeten worden aan de hand van de items van de dimensie fysiek functioneren uit de zogenoemde 36-item
Short Form Health Survey (SF-36-items).16 Deze SF-36items betreffen beperkingen bij dagelijkse activiteiten als
trappenlopen, wassen en aankleden, iets optillen of een
bepaalde afstand lopen, ten gevolge van pijn of andere
gezondheidsproblemen. Een hoge score (tot maximaal
100 punten) betekent dat een patiënt zich in staat acht
tot de meest inspannende activiteiten, bijvoorbeeld hardlopen. Personen met lage scores zijn ernstig beperkt, bijvoorbeeld bij zich zelf wassen of aankleden. Veel ervaring
werd hiermee opgedaan in onderzoek naar de behandeling van reumatische ziekten.17, 18 De auteurs van het besproken onderzoek kozen voor 5 punten als een minimaal
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belangrijke verbetering op een maximaal mogelijk scoretotaal van 100 punten.1 Deze keuze was gebaseerd op
een validatiestudie van de SF-36-items onder patiënten
met reumatoïde artritis.18 Het bleek dat opioïden gemiddeld slechts een statistisch significante verbetering gaven
van 2,04 punten ten opzichte van placebo. De kans op een
SF-36-items-score van minimaal 5 punten was voor patiënten behandeld met opioïden slechts 8,5 % meer dan zij
die met een placebo behandeld werden.

psychische ziekte of zij die psychofarmaca gebruikten,
werden in 47% van de studies uitgesloten. In theorie hebben juist deze uitgesloten patiënten in de gewone praktijk
meer kans op de nadelige gevolgen van opioïdengebruik,
in het bijzonder verslaving eraan.

Hogere dosis niet zomaar meer effectief?

Dit systematisch literatuuronderzoek en bijbehorende
meta-analyses van 96 gerandomiseerde RCT’s met meer
dan 26.000 patiënten lijkt methodologisch goed uitgevoerd met een strikt onderzoeksprotocol.1 De kans op
vertekening en de kwaliteit van elk onderzoek afzonderlijk
werden zorgvuldig afgewogen.

In een redactioneel editorial, dat tegelijkertijd met het hier
besproken literatuuronderzoek gepubliceerd werd, wordt
apart een additionele subanalyse besproken.10 Gegevens
van zes RCT’s (‘matige’kwaliteit) lieten na regressieanalyses
geen dosisafhankelijke respons zien (matig gekwalificeerd
bewijs). Hogere doses gaven niet meer pijnverlichting
(p = 0,39) of lichamelijke verbetering (p = 0,22).1 De auteur van het editorial pleit mede om deze reden voor uiterste behoedzaamheid als overwogen wordt doseringen voor
opioïden op te hogen. Werkzaamheid van een dosisverhoging zou dan tegenvallen, terwijl deze wel geassocieerd is
met verhoogde risico’s op bijwerkingen en verslaving.10

Artrose en rugpijn meest onderzocht

Besproken studie samengevat

Details van het besproken onderzoek
Goed onderzoek

In de 42 onderzoeken die opioïden vergeleken met placebo
en waarvan de kwaliteit als hoog werd beoordeeld werden artrosepijn en rugpijn, en daarna neurogene pijn, het
meest onderzocht (tabel 2). In de onderzoeken waarbij
opioïden vergeleken werden met andere pijnstillers, werden NSAID’s het meest gebruikt (tabel 2).

Beperkingen
Beperkingen werden voornamelijk bepaald door de
heterogeniteit van de onderzoeksgegevens, tekort aan
onderling te vergelijken onderzoeken en het niet naar
beneden bijstellen van de kwaliteit van bewijs, omdat de
grootte en de richting van het effect grotendeels consistent waren. Ook konden geen uitspraken gedaan worden
over werkzaamheid na 6 maanden, omdat geen enkele
studie dit onderzocht. Er werd geen informatie gevonden
over het ontstaan van opioïdenverslaving.

Niet representatief voor de praktijk
De onderzoeksomstandigheden zijn waarschijnlijk niet representatief voor de dagelijkse praktijk. Patiënten bekend
met geneesmiddelenverslaving werden namelijk in 74%
van de onderzoeken uitgesloten. Ook patiënten met een

Soort onderzoek: systematisch literatuuronderzoek
en meta-analyse uit 6 gegevensbestanden (Central,
Cinahl, Embase, Medline, Amed en Psycinfo)
Financiering: Canadian Institutes of Health
Research en Health Canada
Belangenverstrengeling: 1 van de 36 schrijvers
Onderzoeksvraag: is het gebruik van opioïden
bij de behandeling van chronische, niet met kanker
gerelateerde pijn geassocieerd met meer baat of
schade vergeleken met placebo of andere analgetica?
Insluitcriteria: gerandomiseerde gecontroleerde
onderzoeken waarin opioïden vergeleken werden
met placebo of andere analgetica bij chronische pijn
niet met kanker gerelateerd, met een vervolgperiode
van minimaal 4 weken
Aantal onderzoeken: 96 (94 publicaties)
Aantal patiënten: 26.169
Patiëntkenmerken: 61% vrouw; mediane leeftijd
58 jaar; 25 onderzoeken betroffen neuropathische
pijn, 32 nociceptieve pijn, 33 centrale sensitisatie
(geen weefselbeschadiging aantoonbaar) en 6
gemengd pijntype

Tabel 2. Aantallen onderzochte interventies waarmee opioïden werden vergeleken per klinische conditie of diagnose.
Klinische c
 onditie
of diagnose

Alle RCT’s
met placebo

Selectie RCT’s ^
met placebo

RCT’s
met NSAID

Artrose

24

15

5

Neuralgie*

22

8

Lage rugpijn

24

16

Lage rughernia
2

1

Reumatoïde artritis

2

Overig

2

1

Totaal

76

42

RCT’s met
anti-epileptica

RCT’s
met cannabis

2

3

1

3

1

3

1

Fibromyalgie

RCT’s
met TCA

1
1

9

3

^alleen RCT’s als ‘hoog’ gekwalificeerd; *inclusief neuropathische pijn; TCA = tricyclisch antidepressivum.
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Interventie: in de meta-analyses werd tramadol
in ca. 30%, oxycodon in ca. 20% en de overige
opioïden ( waaronder morfine, fentanyl, buprenorfine,
tapentadol, codeïne) in ca. 50% van de gevallen
onderzocht; mediane waarde van de gemiddelde
morfine-equivalentdosis per dag 45,0 mg (7,5 tot
242,7 mg)
Primaire eindpunten: per onderzoek werden mediane waarden berekend van: a) de verandering van
de pijnintensiteit (op een visueel analoge schaal van
0 tot 100 mm), b) de kans om 10 mm pijnvermindering te bereiken, het laagste verschil dat een patiënt
nog belangrijk vindt, c) het lichamelijk functioneren
op 36 punten gemeten en uitgedrukt in een score
van 1 tot 100, d) de kans om het laagste nog belangrijke verschil van 5 verbeteringen te scoren en
e) de frequentie van braken
Gegevensextractie en synthese: toepassing
van ‘random-effectmodel’ voor ‘pooling’ om nietsystematische heterogeniteit tussen onderzoeken
te verdisconteren; verder kwaliteitscontrole volgens
GRADE en naar kans op vertekening (bias), om de
kwaliteit van de RCT’s te bepalen (‘hoog’, ‘matig’
‘laag’ of ‘erg laag’)
Register: Prospero CRD42012003023
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PrEP effectief in reductie
risico HIV-infectie, mits
zorgvuldig toegepast
De minister van Medische Zorg en Sport maakte kort
geleden bekend per 1 augustus 2019 de financiële
middelen te bieden voor de zorg bij de zogenoemde preexpositie-profylaxe (PrEP) aan de GGD-en in Nederland. De subsidie is bedoeld voor de verstrekking van de
benodigde antiretrovirale middelen en de bijbehorende
medische zorg. PrEP wordt gebruikt om het risico op
een HIV-infectie te verminderen en is bedoeld voor mensen zonder HIV, maar met een hoog risico daarop. Dit
zijn bijvoorbeeld mannen die seks hebben met mannen
met risicovol gedrag. PrEP halveert voor hen het risico
op HIV. Daarvoor moet de PrEP-medicatie wél zorgvuldig
ingenomen worden en toegevoegd worden aan vanzelfsprekende andere preventieve maatregelen, zoals het
gebruik van een condoom. Het gebruik van PrEP zou
zo een kosteneffectieve maatregel zijn om het aantal
nieuwe HIV-infecties te verminderen. Naast de GGD
kan in principe ook de huisarts voor deze vorm van HIVpreventie zorg dragen. De financiering blijkt wel gelimiteerd met als gevolg dat gebruikers alsnog een deel van
de kosten zelf moeten dragen.

Ge-Bu Plaatsbepaling
•	Het risico op een HIV-infectie kan met PrEP, mits
zorgvuldig gebruikt, minstens gehalveerd worden.
•	Bij lage therapietrouw kan het risicoreducerend effect
van PrEP dalen tot onder 33%.
•	Er zijn twee mogelijke manieren voor de inname van
PrEP-medicatie: dagelijks, voor alle hoogrisicogroepen, of intermitterend, alleen rondom risicovolle seksuele handelingen, voor mannen uit de hoogrisicogroep die onderling risicovol seks hebben.
•	Personen die PrEP gaan gebruiken dienen gewaarschuwd te worden voor de mogelijkheid van misselijkheid, braken en achteruitgang van de nierfunctie.
•	Voor en tijdens gebruik van PrEP is controle nodig op
de aanwezigheid van hepatitis B en C, HIV en andere
SOA’s en op achteruitgang van de nierfunctie.
•	Huisartsen kunnen samen met apothekers mogelijk
uitkomst bieden voor de zorg voor PrEP, als dit voor
de gebruiker bij de GGD problematisch zou zijn.

Subsidie van de minister voor PrEP
Vanaf 1 augustus 2019 krijgen de GGD-en de financiële
middelen voor pre-expositie-profylaxe (PrEP) van HIV bij
personen met een hoog risico daarop. Dat maakte de minister voor Medische Zorg en Sport, Bruno Bruins, afgelopen 26 juni bekend in een brief aan de Tweede Kamer. De
kosten die de GGD-en vóór 1 augustus hebben gemaakt,
zouden met terugwerkende kracht worden vergoed.2 De
financiering is bedoeld voor de verstrekking van PrEPmedicatie en de medische begeleiding rondom het
gebruik. Dit is conform het advies van de Gezondheidsraad

in 2018.1 De behandeling met PrEP zou kosteneffectief
zijn (gebaseerd op twee Nederlandse onderzoeken) en
mogelijk kostenbesparend bij het bereiken van de juiste
doelgroep.1 3

Subsidie te beperkt, want wel eigen bijdrage
De subsidie lijkt echter te beperkt. Op basis van schattingen verwachten de GGD-en niet iedereen die in aanmerking komt te kunnen helpen. Bovendien gaat het niet om
een volledige vergoeding. PrEP-gebruikers dienen alsnog
een eigen bijdrage (€7,50) te betalen.4 5

Onvoldoende bekwaamheid voor PrEP-zorg?
Begin dit jaar bleek de medische begeleiding rondom
PrEP nog onvoldoende georganiseerd te zijn. Huisartsen en de meeste GGD-en voelden zich (nog) niet
bekwaam.6 HIV-behandelcentra namen en nemen deze
zorg nog grotendeels voor hun rekening. Huisartsen en
apothekers mogen ook PrEP-zorg verlenen en de medicatie verstrekken. Zij kunnen mogelijk uitkomst bieden
voor de personen die in aanmerking komen voor PrEP,
als behandeling voor hen bij de GGD problematisch
zou zijn.7

Wat is PrEP?
PrEP staat voor pre-expositie-profylaxe met antiretrovirale
middelen ter verlaging van het risico op infectie met het
humaan immunodeficiëntie virus (HIV), type 1. De pathofysiologie van HIV en de farmacotherapeutische behandelopties staan beschreven in een eerder verschenen
Ge-Bu-artikel.8

PrEP volgens Nederlandse richtlijn
De vigerende ‘HIV Pre-expositie profylaxe richtlijn Nederland’ adviseert een combinatiepreparaat met twee antiretrovirale middelen als PrEP-toepassing en volgt hierin
het advies van verschillende internationale richtlijnen (zie
kader ‘Internationale richtlijnen'). De combinatietablet bestaat uit 200 mg emtricitabine (FTC) en 245 mg tenofovirdisoproxil (TDF).9 10 De combinatie is bekend onder de
merknaam Truvada® en sinds september 2017 generiek
beschikbaar.11 De kosten van deze middelen staan vermeld in de paragraaf Achtergrondinformatie. Alhoewel
ook PrEP met alleen TDF effectief blijkt in het verlagen
van het risico op HIV-infectie, wordt in de Nederlandse
richtlijn alleen de combinatietablet met FTC aangeraden.
Een onderbouwing wordt hiervoor niet gegeven. In tegenstelling tot de combinatietablet is een tablet met alleen
TDF niet geregistreerd voor de profylaxe-indicatie. PrEP
met TDF alleen is dan off label. In dit artikel wordt met
PrEP de combinatietablet bedoeld, tenzij anders vermeld.
Internationale richtlijnen
In de Amerikaanse en Europese richtlijnen en in
de richtlijn van de Wereldgezondheidsorganisatie
(WHO) wordt PrEP beschouwd als een effectieve
maatregel in het verlagen van HIV-infecties.12 13 14
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In een recent verschenen aanbeveling van de ‘US
Preventive Services Task Force’ wordt PrEP (dagelijks een combinatietablet) geadviseerd bij hoogrisicogroepen. Deze aanbeveling is gebaseerd op
bewijs van hoge kwaliteit. Monotherapie met alleen
TDF en intermitterende dosering van PrEP als combinatietablet is in de VS niet geregistreerd en wordt
niet geadviseerd als behandeloptie.15 De Europese
richtlijn komt overeen met het advies uit de Nederlandse richtlijn, waarin naast de dagelijkse dosering,
met PrEP als combinatietablet, de intermitterende
dosering mogelijk is voor de specifieke doelgroep van
mannen die seks hebben met mannen met risicovol
gedrag.12 In de WHO-richtlijn wordt niet omschreven
welke vorm of dosering van PrEP wordt bedoeld.14

Voor wie is PrEP bedoeld?
PrEP is geïndiceerd voor personen die niet geïnfecteerd
zijn met HIV, maar daar een substantieel risico op hebben.
De WHO definieert een substantieel risico op een HIVinfectie als een incidentie van 3 per 100 persoonsjaren of
hoger in afwezigheid van PrEP.14 Een verhoogd risico op
transmissie wordt onder andere verondersteld bij mannen
die seks hebben met mannen (MSM) met risicovol seksueel gedrag, sekswerkers met risicovol gedrag of individuen met een HIV-besmette partner die onvoldoende
behandeld is.9

Hoe wordt PrEP gebruikt?
Er zijn twee mogelijke manieren voor de inname van
PrEP-medicatie9:
•	Dagelijks als continue profylaxe: eenmaal daags

1 tablet, na 5 tot 7 dagen effectief in het verlagen van
het risico op HIV-infectie bij rectale blootstelling. Bij
een startdosering van 2 tabletten is PrEP na 2 uur effectief. Bij seks met vaginale blootstelling is PrEP na 7
dagen effectief. Dit komt door een tragere accumulatie
van TDF/FTC in het vaginale weefsel.
•	Intermitterend als tijdelijke profylaxe (rondom
seks, MSM): de eerste inname bestaat uit 2 tabletten

2 uur voor de seks, vervolgens 1 tablet 24 uur na de
eerste inname en 1 tablet 48 uur na de eerste inname.
Bij een startdosering van 2 tabletten is PrEP na 2 uur
effectief (bij seks met rectale blootstelling).
Tijdelijke profylaxe is alleen onderzocht bij MSM16 en
is daarom vooralsnog alleen voor die doelgroep een
behandeloptie. Voor andere doelgroepen (waaronder
mensen met HepatitisB-virusinfectie (HBV)) wordt alleen de continue profylaxe geschikt geacht. PrEP onderdrukt ook HBV, waardoor de ‘viral-load’ van het HBV
bij intermitterend gebruik zou kunnen toenemen wanneer men stopt met PrEP.9 Het gebruik van PrEP dient
gecombineerd te worden met andere preventieve maatregelen. Hieronder valt het verstrekken van informatie
over kansen op HIV en andere SOA’s bij seks, gebruik
van condooms bij seks en risico’s van drugsgebruik tijdens seks en het regelmatig laten testen op HIV en andere SOA’s.9

Monitoring van de PrEP-gebruiker
Het is van belang dat de PrEP-gebruiker doorlopend wordt
gemonitord en begeleid. De testen voorafgaand en tijdens
gebruik van PrEP, zoals geadviseerd door de Nederlandse
richtlijn, staan samengevat in tabel 1. Naast deze testen
dient er voor de start, één maand na de start en vervolgens
iedere 3 maanden, een gesprek plaats te vinden over therapietrouw en andere risicoreducerende strategieën (zoals
condoomgebruik). Daarnaast dient op dezelfde tijdstippen
gecontroleerd te worden of er mogelijk interacties zijn met
andere geneesmiddelen. De richtlijn maakt onderscheid in
‘voor start PrEP’ en ‘bij start PrEP’, maar beide momenten
kunnen in één consult vallen. Bij een negatieve uitslag van
de HIV-test kan men het bij het eerste consult verkregen
recept opsturen naar de apotheek zodat geen extra consult
nodig is.9

PrEP halveert risico op HIV-infectie, therapietrouw bepalend
In twee systematische literatuuronderzoeken met metaanalyse bleek PrEP, zowel als combinatietablet of als monotherapie met alleen TDF, effectief in het verlagen van
het risico op een HIV-infectie.17 18 In de onderzoeken werd

Tabel 1. Monitoring PrEP-gebruiker.9
Doel

Toelichting

HIV-combinatietest

Test

Voor start, na 1 maand, vervolgens iedere 3 maanden

Tijdstip

Voor start: om een HIV-infectie uit
te sluiten.
Tijdens gebruik: HIV-infectie diagnosticeren, bij besmetting is direct
overleg en verwijzing naar tweede lijn
geïndiceerd

Bij een aanwezige HIV-infectie komt men niet in aanmerking voor PrEP en wordt gestart met HIV-behandeling. Als men tijdens het gebruik een HIV-infectie
ontwikkelt, kan er resistentie ontstaan tegen TDF/FTC

Nierfunctie (serumkreatinine)

Voor start, na 1 maand, vervolgens iedere 6 maanden

Monitoring van de nierfunctie

Nierfunctieverlies is een potentiële bijwerking van PrEP

Urine op eiwit en glucose

Voor start, vervolgens iedere 6
maanden

Monitoring van de nierfunctie

Nierfunctieverlies is een potentiële bijwerking van PrEP

Chlamydia en gonorroe (faryngaal,
rectaal en urethraal) en syfilis.

Voor start, vervolgens iedere 3
maanden

Preventie verspreiding

Blijvend hoog risico op andere SOA’s dan HIV.

Hepatitis C-virus (HCV)

Voor start, vervolgens iedere 3
maanden

Preventie verspreiding

Er zijn aanwijzingen dat de doelgroep voor PrEP ook
een hogere incidentie heeft van HCV-infectie

Hepatitis B-virus(HBV)-status

Voor start

Preventie verspreiding

Onderdeel van het landelijke vaccinatieproject voor
risicogroepen
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de profylaxe onderzocht in verschillende doseringsschema’s bij verschillende risicogroepen. De effectiviteit van de
behandeling was voornamelijk afhankelijk van de therapietrouw van de deelnemers en niet van andere kenmerken, zoals geslacht, leeftijd of type blootstelling.

opliepen, bleek PrEP aantoonbaar in het bloed bij respectievelijk 38% en 51%.19 21
Meer details van dit Cochrane literatuuronderzoek zijn
te lezen in de paragraaf Achtergrondinformatie aan het
eind van dit artikel.

Cochrane meta-analyse: 51% minder HIVinfecties met PrEP

Meta-analyse zonder onderscheid TDF/FTC
en TDF: ook halvering risico op HIV-infectie

In vier onderzoeken van een Cochrane systematisch
literatuuronderzoek17 werd PrEP vergeleken met
placebo. Uit de meta-analyse van de gezamenlijke bevindingen van deze onderzoeken bleek PrEP het risico op HIV-infectie te verlagen met 51% in vergelijking
met placebo (RR 0,49 [95% BI 0,28 tot 0,85]). In twee
onderzoeken werd PrEP als monotherapie met alleen
TDF vergeleken met placebo. Daar werd in de metaanalyse een reductie gevonden van 67% (RR 0,33
[0,20 tot 0,55]).17

In het tweede literatuuronderzoek werden elf placebogecontroleerde RCT’s geïncludeerd waarover een
meta-analyse kon worden verricht.18 Vijf van de geïncludeerde onderzoeken waren ook opgenomen in het
eerder genoemde Cochrane systematisch literatuuronderzoek.17 PrEP bleek in vergelijking met placebo het
risico op HIV-infectie te verlagen met 51% (RR 0,49
[95% BI 0,33 tot 0,73])18 Bij deze review werd voor PrEP
geen onderscheid gemaakt tussen TDF/FTC als combinatie- en TDF als monotherapie.

Verschil in resultaten?
Bij de vier onderzoeken naar PrEP was sprake van significante heterogeniteit van de onderzoeksresultaten.
Deze heterogeniteit werd veroorzaakt door één onderzoek, waarin geen significante reductie werd gevonden
van HIV-infecties bij het gebruik van PrEP. Het aantal opgelopen HIV-infecties in dit onderzoek was 15% lager in
de PrEP-groep dan in de placebogroep (RR 0,95 [0,60
tot 1,52]).19 In de andere drie onderzoeken vond men wel
significante reducties van HIV-infecties in de PrEP-groep
ten opzichte van placebo, namelijk 75% (RR 0,25 [0,14
tot 0,46]), 44% (RR 0,56 [0,38 tot 0,84]) en 63% (RR
0,37 [0,18 tot 0,80]).20 21 22 Er was geen onderling verschil
tussen de resultaten van de twee onderzoeken naar PrEP
met alleen TDF.17

Therapietrouw blijkt opnieuw zeer bepalend
voor effect
Therapietrouw bleek ook in deze review een belangrijke
factor te zijn bij de effectiviteit van PrEP.18 Vooraf hadden
de auteurs de therapietrouw ingedeeld in drie categorieën
op basis van bloedspiegelmetingen:

Effect afhankelijk van therapietrouw en van hoe
therapietrouw gemeten is
De auteurs gaven als mogelijke en waarschijnlijke verklaring dat het gebrek aan een significante reductie in opgelopen HIV-infecties, in het ene onderzoek, veroorzaakt
werd door een lagere therapietrouw.19
De uitkomstmaat ‘therapietrouw’ hangt af van de manier waarop deze wordt bepaald. In de geanalyseerde
onderzoeken zijn verschillende methoden gebruikt met
verschillende resultaten als gevolg. In drie onderzoeken
bleek de therapietrouw door de deelnemers zelf gerapporteerd hoger dan de therapietrouw als deze gemeten werd
aan de hand van het aantal overgebleven tabletten.19 21 22
Dit gold voor zowel de interventie als de placebogroep. In
twee onderzoeken werden (naast melding van gebruikers
zelf en tellen van overgebleven tabletten) bloedspiegels
gemeten om de therapietrouw objectief vast te stellen.19 21
De gemeten bloedspiegels gaven blijk van een nog lagere
therapietrouw. Van de personen in de PrEP-groep die een
HIV-infectie opliepen, werd PrEP in het ene onderzoek bij
21% van de gebruikers teruggevonden in het bloed.19 In
het andere onderzoek was PrEP slechts bij 9% van de onderzoeksdeelnemers in het bloed terug te vinden.21 Voor
de personen die PrEP gebruikten en geen HIV-infectie

•

Hoog: PrEP aantoonbaar bij >70% van de deelne-

•

Gemiddeld: PrEP aantoonbaar bij ≤70% en ≥40%

•

van de deelnemers
Laag: PrEP aantoonbaar bij <40% van de deelnemers

mers

Een hoge therapietrouw gaf de hoogste werkzaamheid
van PrEP ten opzichte van placebo. Het risico op infectie werd dan met 70% gereduceerd (RR 0,30 [0,21
tot 0,45]). Bij gemiddelde therapietrouw was het risico
op HIV-infectie 45% lager (RR 0,55 [0,39 tot 0,76]).
Bij lage therapietrouw bleek PrEP niet effectiever dan
placebo (RR 0,95 [0,74 tot 1,23]). In drie onderzoeken
werd geen significant verschil gevonden voor PrEP in
vergelijking met placebo in de subgroep onder de 25
jaar (RR 0,71 [0,47-1,06]). Dit werd in drie onderzoeken
wel aangetoond voor deelnemers van 25 jaar of ouder
(RR 0,45 [0,22 tot 0,91]). De auteurs wijten dit verschil,
wederom, aan de therapieontrouw in de jongere groep.
Meer details van dit tweede literatuuronderzoek staan
in de paragraaf Achtergrondinformatie.

Bijwerkingen van PrEP: vaker misselijkheid
en braken
De bijwerkingen die significant vaker voorkwamen bij
het gebruik van TDF/FTC in vergelijking met placebo
waren misselijkheid en braken. Exacte cijfers werden
niet gerapporteerd. Het is dus niet duidelijk in welke
mate deze bijwerkingen optreden.18 17 Uit beide systematische reviews met meta-analyse bleek geen
verschil tussen PrEP en placebo in het aantal andere
bijwerkingen dat werd gemeld. In twee onderzoeken
bleken patiënten uit de TDF/FTC groep een verminderde
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 ierfunctie te ontwikkelen. Deze bleek reversibel na
n
staken van de medicatie.18

Achtergrondinformatie
Kosten van PrEP
Tabel 2. Prijzen* van combinatietablet TDF/FTC.
Merknaam

Aantal tabletten (stuk)

Kosten per
30 tabletten
(€)

Kosten per
tablet (€)

Truvada®
200/245 mg

30

302,85

10,10

Emtricitabine/tenofovir 200/245 mg

30

30,65

1,02

*Prijzen gebaseerd op de G-Standaard van de KNMP van augustus 2019. Er
is geen rekening gehouden met couvertafspraken tussen zorgverzekeraars en
fabrikanten.

Cochrane systematisch literatuuronderzoek
met meta-analyse
Een Cochrane-systematisch literatuuronderzoek leverde
zes geschikte onderzoeken op. De onderzoeken werden
als ‘acceptabel’ beoordeeld met de GRADE-systematiek
door twee onafhankelijke auteurs, bij twijfel werd een derde onafhankelijke auteur betrokken.17 Alle onderzoeken
hadden een laag risico op selectiebias, prestatiebias, detectiebias en rapportagebias.
Soort onderzoek: systematisch literatuuronderzoek en meta-analyse
Financiering: ‘The Nuffield Commonwealth Foundation’ en ‘The South African Cochrane Center’
Belangenverstrengeling: door geen van de 3
auteurs gemeld
Primaire uitkomstmaat: HIV-incidentie
Secundaire uitkomstmaten: therapietrouw en
bijwerkingen
Insluitingscriteria: gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken, waarbij PrEP als TDF/FTC of
alleen als TDF vergeleken werd met placebo, met
andere actieve behandeling (onderlinge vergelijking) of geen behandeling bij sekswerkers, individuen in relatie met verschillende sero-status, mannen
die seks hebben met mannen en seksueel actieve
adolescenten
Belangrijke uitsluitingscriteria: zwangere vrouwen, profylaxe van moeder naar kind, en gebruik
van lokale antiretrovirale middelen
Aantal geanalyseerde RCT’s: 6 met verschillende interventiestrategieën
Interventies: dagelijks TDF vs. placebo; dagelijks
TDF/FTC vs. placebo; dagelijks TDF/FTC vs. intermitterend TDF/FTC
Aantal patiënten: 11.657
Subgroepanalyses: geen verschil in verlaging
risico op HIV-infectie
In twee onderzoeken werd TDF met placebo vergeleken.
Behandeling met TDF verlaagde het risico op infectie in

vergelijking met placebo met 67% (RR 0,33 [0,20 tot
0,55]). In één onderzoek werden TDF alleen en TDF/FTC
vergeleken met elkaar en met placebo. Er was geen verschil in effectiviteit tussen TDF en TDF/FTC (RR 0,72
[0,36 tot 1,47]). In de subgroepanalyse op geslacht met
TDF/FTC versus placebo bleek TDF/FTC significant effectief voor mannen (RR 0,17 [0,07 tot 0,41]) en vrouwen
(RR 0,40 [0,20 tot 0,71]). Het verschil tussen mannen en
vrouwen was niet significant.17

Tweede systematisch literatuuronderzoek
met meta-analyse
In het tweede systematisch literatuuronderzoek met
meta-analyse selecteerden de auteurs de relevante
onderzoeken op titel, waarna twee onafhankelijke onderzoekers de selectie voor de analyse maakten. De mate
van bias van de onderzoeken werd door de auteurs beoordeeld met het ‘Cochrane Collaboration’s risk assessment
tool’. De RCT’s hadden volgens de auteurs een laag risico
op bias.
Soort onderzoek: systematisch literatuuronderzoek en meta-analyse
Financiering: WHO, Bill & Melinda Gates Foundation
Belangenverstrengeling: door geen van de 9
auteurs gemeld
Primaire uitkomstmaat: oplopen van HIV-
infectie
Secundaire uitkomstmaten: bijwerkingen,
therapieresistentie, vruchtbaarheid (effectiviteit anticonceptie en zwangerschap gerelateerde gebeurtenissen) en gedrag (gebruik condoom en aantal
seksuele partners)
Insluitingscriteria: gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek, placebogecontroleerd of vergeleken met andere actieve behandeling; uitbreiding
van gerandomiseerd onderzoek met open-labelonderzoek of demonstratieproject gepubliceerd in
een peer-review tijdschrift
Stratificatie: studieopzet en vergelijking met PrEP
Sensitiviteitsanalyse: primaire analyse met en
zonder vooraf bepaalde subgroepen, waaronder
geslacht, leeftijd (<25 jaar of >25 jaar), blootstelling aan HIV (rectaal of vaginaal), therapietrouw,
dosering en formulering
Aantal geanalyseerde RCT’s: 18, met verschillende interventiestrategieën
Interventies: dagelijks of intermitterend PrEP
(primair zonder onderscheid tussen TDF/FTC of
TDF alleen) vs. placebo; PrEP vs. uitgesteld PrEP;
PrEP vs. no-pill-armen; PreP-doseringen onderling
vergeleken
Aantal patiënten: 19.491
TDF vs. TDF/FTC, blootstelling, geslacht en
risicovol gedrag subgroepanalyses geen
verschil in verlaging risico op HIV-infectie
TDF en TDF/FTC verlaagden beide het risico op HIVinfectie in vergelijking met placebo, het verschil onderling
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was niet significant. In de vijf onderzoeken waarin TDF
werd vergeleken met placebo werd het risico op HIV-infectie met 51% verlaagd (RR 0,49 [0,28 tot 0,86]) en
in zeven onderzoeken waar TDF/FTC werd vergeleken
met placebo werd het risico op HIV-infectie met 49%
verlaagd (RR 0,51 [0,31 tot 0,83]).18 PrEP bleek effectief in vergelijking met placebo bij seks met rectale en
vaginale blootstelling (respectievelijk RR 0,34 [0,15 tot
0,80] uit vier RCT’s en RR 0,54 [0,32 tot 0,90] uit zes
RCT’s). Het verschil tussen rectale en vaginale blootstelling was niet significant. Dat gold ook voor de effectiviteit
van PrEP in vergelijking met placebo voor mannen (RR
0,38 [0,25 tot 0,60] uit zeven onderzoeken) en voor vrouwen (RR 0,57 [0,34 tot 0,94] uit 6 onderzoeken). In acht
RCT’s werd het condoomgebruik gemonitord als maat
voor risicovol gerag. Door verschillende manieren van
het meten van condoomgebruik was een meta-analyse
van deze data niet mogelijk, maar de resultaten kwamen
over de onderzoeken overeen: men vond geen verschil
in condoomgebruik tussen de groep die PrEP gebruikte
in vergelijking met de placebo- of ‘geen PrEP’-groep.18
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