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dan 28 dagen achtereen pilgebruik).

Methoden De reviewers zochten naar  

trials over continu of verlengd gebruik van 

de pil tussen 1966 en 2005. Ze includeer-

den zonder taalrestrictie alle RCT’s die 

continu met traditioneel pilgebruik ver-

geleken bij vruchtbare vrouwen die enige 

vorm van combinatiepil als anticonceptie 

gebruikten. Ze zochten naar onderzoeken 

in MEDLINE, EMBASE, POPLINE, Lilacs 

en de het Cochrane Central Register of 

Controlled Trials en selecteerden daar-

bij op titel en abstract. Twee reviewers 

beoordeelden de kwaliteit van een artikel. 

Uitkomstmaten waren: tevredenheid van 

de deelnemers, uitval in het algemeen 

of door bloedingsproblemen en bijwer-

kingen, zwangerschap, endometriumken-

merken en bloedverlies. De onderzoeken 

liepen te veel uiteen om meta-analyses 

mogelijk te maken. Zo waren er verschil-

len in het soort pil, de duur van het door-

slikken en gegevens over bloedingen.

Resultaten Zes RCT’s voldeden aan de 

inclusiecriteria. Alle zes onderzoeken had-

den bloedingspatronen als belangrijkste 

uitkomstmaat. Vijf van de zes onderzoe-

ken rapporteerden dat bloedingspatro-

nen gelijk of beter (minder bloedverlies) 

waren bij doorslikken. De tevredenheid 

en therapietrouw waren vergelijkbaar. 

Doorslikken verminderde menstruatie-

klachten in de paar onderzoeken die dit 

beoordeelden. De endometriumdikte, 

voorzover echografisch bepaald (n=34), 

was bij alle onderzochte vrouwen minder 

dan 5 mm. De onderzoeken waren te klein 

om uitspraken over veiligheid en zwan-

gerschapsrisico te kunnen doen.

Conclusie Continu versus cyclisch pilge-

bruik is voor vrouwen even bevredigend 

en er is geen verschil in therapietrouw 

en uitval. Doorslikken geeft minder men-

struatiegebonden klachten en mogelijk 

iets minder bloedingsklachten. Continu 

pilgebruik is dan ook verantwoord bij 

vrouwen die geen contra-indicaties voor 

hormonale anticonceptie hebben.

Commentaar
Wat hebben we aan deze review? Het is 

goed dat er onderzoek wordt gedaan naar 

andere slikstrategieën aangezien het 

doorslikken steeds vaker voorkomt. Het 

gebeurt echter regelmatig op eigen initia-

tief, wat al impliceert dat vrouwen daar 

tevreden over zijn en geen onoverkome-

lijke bloedingsklachten ondervinden. 

Deze twee belangrijke uitkomstmaten 

in de onderzoeken leveren mij dus wei-

nig nieuws op. Voor mij blijven na deze 

review nog een aantal vragen open. Wat is 

het effect bij doorslikken op de terugkeer 

van fertiliteit als de vrouw stopt met de 

pil? Is er bij doorslikken een extra risico 

of verminderd risico op kanker of trombo-

embolie? Het lijkt mij toch wat voorbarig 

om te concluderen dat het verantwoord 

is om continu de pil te slikken, als deze 

vragen nog open zijn. Ook over de pilge-

relateerde symptomen zoals libidover-

mindering en neerslachtigheid geeft de 

review geen informatie, hoewel het voor 

de hand ligt dat juist deze bijwerkingen 

een grote rol kunnen spelen bij langduri-

ger pilgebruik.

Margriet Folkeringa-de Wijs
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Achtergrond De Cochrane Collabora-

tion heeft 3 reviews gepubliceerd over 

de behandeling van chronische pijn met 

gabapentine, carbamazepine en antide-

pressiva. Veel patiënten met chronische 

pijn hebben neuropathische pijn, die 

niet goed reageert op normale pijnstil-

lers als NSAID’s, paracetamol of opiaten. 

Neuropathische pijn komt, in enige mate, 

voor bij 1-2 % van de populatie. De meest 

is monitoren van de chronische toedie-

ning van vitamine B12, bijvoorbeeld door 

spiegelbepaling, onder huisartsen niet 

gebruikelijk. Dat zou, indien men zou 

willen kiezen voor toediening per os, wel 

noodzakelijk zijn.

I.H. Souwer
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Achtergrond Om menstruaties te vermij-

den gaan vrouwen steeds meer over tot 

verlengd of continu gebruik van de com-

binatiepil. Aanvankelijk gebruikten vrou-

wen de pil alleen continu in het kader van 

een behandeling, bijvoorbeeld van endo-

metriose of dysmenorroe.

Doorslikken heeft verschillende voorde-

len: onttrekkingsbloedingen blijven uit; 

het bespaart kosten (maandverband) en 

vermindert school- en werkverzuim. Het 

veroorzaakt geen endometriumophoping, 

zoals vaak wel gedacht wordt. De onttrek-

kingsbloeding in de stopweek ontstaat 

niet door opbouw van endometrium, 

maar door hormoononttrekking. Het lijkt 

zelfs dat continu slikken effectiever de 

FSH- en LH-afgifte onderdrukt, wat een 

nog betere bescherming tegen zwanger-

schap kan betekenen.

Doel Vergelijken van de traditionele cyclus 

van 28 dagen (21 dagen pil en een stop-

week) met nieuwe slikstrategieën (meer 
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bekende neuropathische pijnsyndromen 

zijn: postherpetische en diabetische neu-

ropathie, centrale pijn (zoals pijn na een 

CVA), meralgia paraesthetica, fantoom-

pijn en trigeminusneuralgie.

Doel Het bepalen van het pijnstillende 

effect en de bijwerkingen van gabapen-

tine, carbamazepine en antidepressiva 

bij pijnpatiënten; het vaststellen van een 

eventueel verschil in respons op de medi-

catie tussen de verschillende pijnsyndro-

men en een verschil in effectiviteit tussen 

antidepressiva en anti-epileptica bij de 

verschillende (neuropathische) pijnsyn-

dromen.

Selectie RCT’s uit 2004 en eerder met 

antidepressiva, carbamazepine en gaba-

pentine in de behandeling van chroni-

sche en acute pijn.

Resultaten Antidepressiva. Antidepres-

siva zijn al meer dan 25 jaar geleden in 

trialverband getest bij pijnlijke neuro-

pathieën en vooral amitriptyline is vaak 

onderzocht. In de review Antidepressants 

for neuropathic pain werden 50 onderzoe-

ken geïncludeerd, besproken en geanaly-

seerd. Een beperking van de review is de 

matige kwaliteit van de betrokken trials 

en hun uitkomstmaten. Zo kunnen de 

numbers needed to treat (NNT) – een van 

de steunpilaren van de Cochrane-reviews 

– vaak niet uitgerekend worden. Desal-

niettemin zijn er praktische uitkomsten.

Tricyclische antidepressiva zijn effectief 

bij veel patiënten met een neuropathisch 

pijnsyndroom. SSRI’s werken mogelijk 

ook, maar er zijn te weinig gegevens 

beschikbaar om hier stellige uitspraken 

over te kunnen doen.

Van de 26 placebogecontroleerde trials 

naar de werking van tricyclische antide-

pressiva bij neuropathische pijn, wordt 

alleen geen effect gevonden bij twee 

onderzoeken naar HIV-gerelateerde neu-

ropathie en bij twee kleine onderzoeken 

met desimipramine (niet in Nederland 

geregistreerd) en mianserine. Amitripty-

line is het best onderzochte medicijn en 

heeft een NNT voor pijnreductie bij neu-

ropathische pijn van 2 (95%-BI 1,7-2,5). 

De numbers needed to harm (NNH) voor 

ernstige bijwerkingen, gedefinieerd als 

reden tot voortijdige uitval uit het onder-

zoek, waren 16 (95%-BI 10-45) en voor 

lichte bijwerkingen 4,6 (95%-BI 3,3-6,7).

Carbamazepine. Of antidepressiva beter 

werken dan anti-epileptica is niet bekend. 

Er zijn onlangs twee nieuwe Cochrane-

reviews uitgekomen: Carbamazepine for 

acute and chronic pain en Gabapentin for acute 

and chronic pain. Carbamazepine wordt al 

sinds de jaren zestig gebruikt bij pijn. De 

klinische indruk is dat het voornamelijk 

bij chronische, schietende of brandende 

neuropathische pijn werkt. Klassiek is het 

voorschrijven van carbamazepine voor de 

behandeling van de schietende pijn bij 

trigeminusneuralgie (tic douloureux). Het 

is in Nederland zelfs geregistreerd voor 

deze indicatie. De pijnstillende werking 

werd al in de jaren zestig in placebo-

gecontroleerd onderzoek vastgesteld. 

Omdat alle RCT’s met carbamazepine 

oud en klein zijn, moeten de NNT’s met 

voorzichtigheid gebruikt worden. Van de 

7 gevonden onderzoeken naar carbama-

zepine bij trigeminusneuralgie waren er 

2 placebogecontroleerde onderzoeken 

uit 1968 en 1969 met in totaal 47 deelne-

mers bruikbaar voor verdere analyse. De 

analyse gaf een gezamenlijke NNT van 1,8 

(95%-BI 1,4-2,8).

Voor alle neuropathische pijnsyndromen 

samen is het NNT 2,1 (95%-BI 1,5-2,7) 

voor een licht effect op de pijn en 2,5 

(95%-BI 1,8-3,8) voor een matig effect op 

de pijn.

De NNH’s voor ernstige bijwerkingen, 

gedefinieerd als voldoende voor voortij-

dige uitval uit het onderzoek, waren niet 

significant en voor lichte bijwerkingen 3,7 

(95%-BI 2,4-7,8).

Gabapentine. Gabapentine geeft volgens 

de Cochrane-reviewers pijnverlichting bij 

de neuropathische pijnsyndromen met 

een NNT van 4,3 (95%-BI 3,5-5,7). Ze ana-

lyseerden hiervoor 14 onderzoeken naar 

gebruik van gabapentine bij chronische 

pijn met ruim 1400 deelnemers. Daar zit-

ten grote onderzoeken bij van Backonja 

et al. en Rowbotham et al. uit 1998 die 

een positief resultaat rapporteerden bij 

behandeling van respectievelijk diabe-

tische neuropathie en postherpetische 

neuralgie. Het NNH voor lichte bijwer-

kingen was 3,7 (95%-BI 2,4-5,4); de NNH 

voor ernstige bijwerkingen was ook hier 

niet significant.

Commentaar
Patiënten met neuropathische pijn moe-

ten regelmatig met of label uitgeschreven 

medicijnen worden behandeld. Deze 

medicijnen zoals amitriptyline en gaba-

pentine zijn alleen geregistreerd voor 

epilepsie of depressie. Bij of label medi-

catie moet de behandelaar, maar ook 

de patiënt, extra goed voorgelicht zijn 

over de werkzaamheid, de bijwerkingen 

en alternatieve behandelmogelijkheden. 

Onderbehandeling is een probleem bij 

neuropathische pijn. Hopelijk verbetert 

de Cochrane-review het voorschrijfgedrag 

van de behandelaars.

De Cochrane-review over antidepres-

siva is niet compleet, omdat in 2005 in 

Nederland en de VS het antidepressivum 

duloxetine geregistreerd is voor neuropa-

thische pijn bij diabetische perifere neu-

ropathie. De Cochrane-review vermeldt 

nog geen onderzoek met dit medicijn, 

ondanks de aangetoonde werking.1-3

De Cochrane-review over carbamazepine 

geeft bij de samenvatting een andere 

NNT bij trigeminusneuralgie dan bij de 

resultaten, respectievelijk 1,8 en 1,9. Een 

klein verschil, maar vreemd omdat dit 

het belangrijkste cijfer uit de samenvat-

ting is.

Gabapentine is het nieuwe medicijn bin-

nen de neuropathische pijnbestrijding en 

de verwachting is dat het vanwege het 

gunstigere bijwerkingenprofiel, amitrip-

tyline kan beconcurreren als meest voor-

geschreven middel voor deze indicatie.

Maar Neurontin® kost nog 50 tot 150 euro 

per maand en een generiek middel is nog 

niet op de markt.

Gabapentine wordt misschien overschat 

in zijn werking; in casuïstiek wordt de 

werkzaamheid ervan bij allerlei heikele 

medische problemen geclaimd. Gabapen-

tine heeft in elk geval een rol in de behan-

deling van posttraumatische dystrofie 

(CRPS type I). Dit is de uitkomst van een 

onderzoek dat ik samen met collega’s in 

Maastricht heb verricht en dat is versche-
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nen in september 2004.4 De Cochrane-

auteurs hebben het net gemist, maar in 

de volgende versie van deze review zal het 

volgens de hoofdauteur worden opgeno-

men. Waarschijnlijk zal er een voorzichtig 

advies in staan om gabapentine ook bij 

CRPS voor te schrijven. Dit komt overeen 

met de CBO-richtlijn Complex Regionaal 

Pijn Syndroom Type 1.5

De farmaceutische industrie zal gabapen-

tine niet meer laten onderzoeken op zijn 

pijnstillende werking. Er is namelijk een 

lucratievere opvolger: pregabalin (Lyri-

ca®) en wie regelmatig de advertenties in 

H&W leest, zal dit niet zijn ontgaan. Het 

is een geregistreerd medicijn bij neuro-

pathische pijn net als carbamazepine en 

sinds kort duloxetine. Het is nog niet dui-

delijk of het (bij)werkingenprofiel signifi-

cant verschilt met dat van gabapentine 

en er zijn nog geen langetermijngegevens 

bekend. Er zijn te weinig onderzoeken, 

laat staan ongesponsorde, naar prega-

balin voor een Cochrane-review.6-10

Het hoofdstuk over de behandeling van 

pijnlijke neuropathie in de CBO-richtlijn 

Polyneuropathie is een aanrader voor wie 

meer achtergrondinformatie wil hebben 

over deze pijnbehandeling.11 Ook in deze 

richtlijn is amitriptyline het middel van 

voorkeur, met carbamazepine als tweede 

keus. Nog vóór de gabapentine staan de 

middelen fenytoïne, natriumvalproïne-

zuur en tramadol: drie middelen die bui-

ten het aandachtsgebied vallen van de 

Cochrane-reviews.

Het middel van voorkeur bij neuropa-

thische pijn is amitriptyline, omdat er 

het meeste onderzoek naar is verricht, 

de gevaarlijke bijwerkingen zelden voor-

komen en het een goedkoop middel is. 

Nortriptyline wordt onderbelicht in de 

Cochrane-review, maar is structureel 

zodanig vergelijkbaar met amitriptyline, 

dat het bij patiënten die bijwerkingen 

ondervinden van amitriptyline te over-

wegen valt. Carbamazepine is een goede 

andere keus – niet alleen bij trigeminus-

neuralgie – door de 40 jaar ervaring die 

ermee is opgebouwd. De werking van het 

relatief dure gabapentine bij neuropathi-

sche pijn is beter aangetoond, maar het 

wordt nog geen 10 jaar bij neuropathi-

sche pijnen gebruikt. Lichte bijwerkingen 

bij gebruik van deze medicatie zijn alge-

meen, maar ernstige bijwerkingen zijn 

zeldzaam.

Pregabalin en duloxetine zijn recent gere-

gistreerd voor neuropathische pijn, maar 

moeten hun aanvullend nut nog bewij-

zen.

Anton van de Vusse, aios

Mogelijke belangenverstrengeling: AvdV heeft 

tijdens zijn onderzoeksperiode van 1997 tot 

2000 tweemaal een vergoeding gekregen voor 

congresbezoek van de toenmalige producent 

van gabapentine. Zijn onderzoek werd niet 

gesponsord door enige farmaceut, noch heeft 

deze enige inspraak gehad in een van zijn 

publicaties.
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