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Langdurig gebruik van diu-
retica bij hypertensie en 
diabetes

Vraagstelling
Verhoogt chloortalidon het risico op cardiovascu-

laire sterfte bij diabetespatiënten met hyperten-

sie?

Betekenis voor huisarts en patiënt
De huidige NHG-Standaard adviseert bij 

hypertensie met of zonder diabetes diu-

retica als eerste keuze. In dit onderzoek is 

bij ouderen met geïsoleerde systolische 

hypertensie aangetoond dat bij diabetes 

mellitus type 2 (DM2) het gebruik van 

diuretica op de lange termijn niet ongun-

stig is. Ook is het ontstaan van DM2 tij-

dens de behandeling met diuretica geen 

reden om de medicatie te wijzigen. Voor 

de nieuwe NHG-Standaard Diabetes Mel-

litus type 2 en de CBO-NHG richtlijn Car-

diovasculair risicomanagement levert dit 

onderzoek verdere onderbouwing van het 

in de richtlijnen geformuleerde beleid.

Korte beschrijving
In de eerder gepubliceerde SHEP-trial 

(Systolic Hypertension in the Elderly Pro-

gram) concludeerden onderzoekers dat 

diabetes die ontstond tijdens behande-

ling van hypertensie met diuretica geen 

verhoogd risico op cardiovasculaire aan-

doeningen veroorzaakt. Gezien de betrek-

kelijk korte duur van de trial (gemiddeld 

4,3 jaar) twijfelde men of dit ook op de 

langere termijn geldt. In dit vervolgonder-

zoek volgden onderzoekers de patiënten 

uit deze trial gedurende ruim 14 jaar.1

Patiëntenpopulatie Initieel werden 4732 

patiënten (≥60 jaar) met systolische 

hypertensie ingesloten en gerandomi-

seerd in de onderzoeksgroep (chloorta-

lidon) en een placebogroep. Systolische 

hypertensie definieerden ze als een sys-

tolische bloeddruk >160 mmHg (maar 

<220 mmHg) waarbij de diastolische ten-

sie niet boven de 90 mmHg mocht zijn.

Opzet en interventie In opzet betrof 

het een RCT waarbij na randomisatie de 

interventiegroep behandeld werd met 

chloortalidon (12,5 of 25 mg), eventueel 

aangevuld met een bètablokker bij onvol-

doende resultaat. De controlegroep kreeg 

een placebo. De onderzoekers volgden de 

verschillende groepen na afloop van de 

trial. Na gemiddeld 14 jaar analyseerden 

ze de resultaten opnieuw.

Primaire uitkomstmaat De belangrijkste 

uitkomstmaat was de totale sterfte en 

de sterfte als gevolg van een cardiovas-

culaire oorzaak. Dit stelde men vast met 

Wat is een POEM?
Een POEM (Patient Oriented Evidence that 

Matters) is een evidence-based referaat 

van een wetenschappelijk artikel. De fei-

telijke informatie uit het artikel geven 

we daarbij zo helder, objectief en trans-

parant mogelijk weer. Daarnaast vertalen 

we de uitkomsten van het artikel naar de 

huisarts die een patiënt voor zich heeft, 

zo mogelijk met NNT of andere getallen 

die voor de individuele patiënt inzichte-

lijk zijn. We vergelijken de resultaten met 

huidige richtlijnen of de gangbare werk-

wijze. Voorlopig publiceren we in elke 

H&W een POEM.

ling van een pyelonefritis of resistentie 

tijdens de behandeling, valt bij gebrek 

aan voldoende gegevens weinig te zeg-

gen.

Conclusies De auteurs concluderen dat 

een driedaagse antibiotische behande-

ling voor de meerderheid van de patiën-

ten voldoet om de klachten van een 

ongecompliceerde urineweginfectie te 

verhelpen. Er is dan echter een kans dat 

de bacteriurie terugkeert of blijft bestaan, 

maar die is niet zo groot. Een vijf- tot 

tiendaagse antibiotische behandeling is 

een optie voor vrouwen bij wie ook de 

bacteriologische genezing van belang zou 

kunnen zijn. Het kan dan gaan om vrou-

wen met terugkerende pijnlijke urine-

weginfecties, vrouwen die zwanger willen 

worden en patiënten met een onderlig-

gende aandoening.

Commentaar
Adviezen over de behandeling van onge-

compliceerde urineweginfecties zijn 

opgenomen in de NHG-Standaard Urine-

weginfecties.1 Op goede gronden wordt 

nitrofurantoïne gedurende vijf dagen 

geadviseerd. Alternatieven zijn trime-

thoprim gedurende drie dagen of een 

eenmalige gift fosfomycine.

In op één na alle onderzoeken die in 

deze review zijn opgenomen ging het om 

antibiotica die in Nederland als reser-

vemiddelen beschouwd worden. In het 

ene onderzoek werd een driedaagse met 

een tiendaagse behandeling met trime-

thoprim vergeleken.2 De uitkomst steunt 

overigens het advies van de standaard 

dat overigens met een recenter Neder-

lands onderzoek onderbouwd is.3

Verder zijn de conclusies van deze review 

niet zonder meer van toepassing op de 

patiënten die wij wel met een reserve-

middel behandelen. Daarvoor zijn de 

patiëntengroepen te verschillend. Deze 

Cochrane-review biedt de Nederlandse 

huisarts al met al geen nieuwe gezichts-

punten.
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behulp van het registratiesysteem van de 

overheid. De analyse geschiedde, ook na 

14 jaar, volgens het intention-to-treat-

principe.

Resultaten Na randomisatie kwamen 

2363 personen in de interventiegroep 

en 2369 personen in de controlegroep. 

De gemiddelde leeftijd was 71,6 jaar (SD 

6,7); 58% was vrouw; 16,9% had DM2; de 

helft rookte of had gerookt; 4,9% had een 

infarct doorgemaakt; tensie was gemid-

deld systolisch 170,4 mmHg (SD 9,5).

Mortaliteit in de diureticagroep was 19%, 

in de placebogroep 21,7% (RR 0,85; 95%-

BI 0,75-0,97). Men ging na of patiënten 

DM2 hadden bij aanvang van het onder-

zoek, of dat DM2 zich tijdens de trial ont-

wikkelde. DM2 ontwikkelde zich in de diu-

reticagroep bij 13,0%, in de placebogroep 

bij 8,7% (p<0,0001). Bij de mensen in de 

diureticagroep bij wie DM2 ontstond, was 

er minder vaak proteïnurie.

De mortaliteit door een cardiovasculaire 

oorzaak was in de placebogroep waarbij 

in het verloop van het onderzoek diabe-

tes ontstond die groter was dan in de 

groep zonder diabetes (RR 1,56; 95%-BI 

1,12-2,18). In de diureticagroep was dit 

niet verhoogd (RR 1,04; 95%-BI 0,75-

1,46). De cardiovasculaire mortaliteit bij 

personen met al aanwezige of later ont-

stane diabetes was in de diureticagroep 

lager dan in de placebogroep (RR 0,69; 

95%-BI 0,53-0,85).

Het feit dat het diureticagebruik in de 

interventiegroep mogelijk afgenomen 

is en dat patiënten in de placebogroep 

inmiddels wel behandeld zouden kunnen 

zijn, wijst eerder op een onderschatting 

dan op een overschatting van het effect.

Conclusie van de onderzoekers Behan-

deling van geïsoleerde systolische hyper-

tensie bij ouderen (>60 jaar) met diuretica 

verbetert de uitkomst (minder sterfgeval-

len) op lange termijn. Diabetes ontstaan 

tijdens de behandeling met diuretica 

heeft een milder verloop dan diabetes 

die al bestond voordat men met diure-

tica startte. Zowel de cardiovasculaire als 

de totale sterfte is lager met diuretica bij 

hypertensie en diabetes.

Bewijskracht Gerandomiseerd placebo-

gecontroleerd dubbelblind onderzoek 

(1b).2
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Richtlijn Schizofrenie

Multidisciplinaire richtlijn Schizofrenie. Richtlijn voor 

de diagnostiek, zorgorganisatie en behandeling van 

volwassen cliënten met schizofrenie. Trimbos-instituut: 

Utrecht, 2005. 202 pagina’s, € 17,50. ISBN 90-

525-3513-2. Te bestellen bij: 030-2971180 of www.

trimbos.nl/producten.

Onder auspiciën van de landelijke stuur-

groep multidisciplinaire richtlijnontwik-

keling in de GGZ hebben vertegenwoor-

digers van alle betrokken beroepsver-

enigingen en van de samenwerkende 

cliënten/familieorganisaties samen deze 

richtlijn geformuleerd. Het CBO en het 

Trimbos-instituut verzorgden de metho-

dologische ondersteuning en begeleiding. 

De richtlijn berust op de resultaten van 

wetenschappelijk onderzoek, ervarings-

kennis en aansluitende meningsvorming 

door beroepsbeoefenaren en patiënten. 

De richtlijn wil een leidraad zijn voor dia-

gnostiek en behandeling van volwassenen 

met schizofrenie en moet gezien worden 

als een ‘moederrichtlijn’, waarvan een ver-

taling kan plaatsvinden naar mono-disci-

plinaire richtlijnen. Daarbij ligt de nadruk 

op de inhoud van de aanpak en geeft men 

slechts in beperkte mate aan wie wat moet 

doen.

De hoofdstukken Algemene aspecten, Dia-

gnostiek, Zorgorganisaties, Psychosociale 

interventies, Maatschappelijke participa-

tie, Farmacotherapie en Implementatie, 

zijn overzichtelijk ingedeeld in paragrafen, 

waardoor de beschikbare informatie snel 

te vinden is. De auteurs ronden de onder-

delen steeds af met een conclusie op 

grond van de bewijskracht van de gevon-

den informatie en met aanbevelingen voor 

het te voeren beleid.

Assertive Community Treatment blijkt vaker 

succesvol om in contact te blijven met 

mensen met schizofrenie dan andere 

manieren van zorg; het leidt tot een 40% 

reductie van ziekenhuisopnamen en 33% 

reductie van de opnameduur. Bij ACT 

is een multidisciplinair team 24 uur per 

dag verantwoordelijk voor alle zorg; het 

team heeft een kleine case load (10-15), een 

hoge contactfrequentie, levert de meeste 

zorg aan huis en legt de nadruk op zelf-

management van de ziekte en praktische 

hulp. Deze zorg is vooral geïndiceerd bij 

de groep met een instabiel psychiatrisch 

toestandsbeeld en een matige betrokken-

heid bij de zorgverlening, waardoor terug-

val, werkloosheid, dak- en thuisloosheid 

steeds dreigen op te treden.

De klassieke community health teams – in 

Nederland bestaand uit een psychiater en 

een sociaal psychiatrische verpleegkundi-

ge – hebben een generalistische werkwijze 

zonder specifieke interventies. Ze blijken 

niet effectief te zijn.

Bij de keuze tussen klassieke en atypische 

antipsychotica bieden subclassificatie van 

het ziektebeeld en de symptomatologie 

geen leidraad. Dat patiënten atypische 

antipsychotica beter lijken te verdragen, 

kan komen doordat dat men de atypische 

antipsychotica steeds met hooggedoseer-

de klassieke antipsychotica vergelijkt. Bij 

het maken van een keuze, ook voor orale 

of parenterale behandeling, moet men de 

mening van de patiënt betrekken.

De richtlijn biedt de geïnteresseerde lezer 

een schat aan informatie, waarbij opvalt 

hoe weinig bewijs er is voor de effectiviteit 

van veel interventies als counseling, steu-


