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patiënten met dyspeptische klachten,5-9 maar slechts enkele van 

de daarin opgenomen onderzoeken – meestal van matige kwali-

teit – evalueren de optimale initiële behandeling.5 De reviewers 

concludeerden dat de kennis over de meest kosteneffectieve stra-

tegie voor niet nader onderzochte maagklachten tekortschiet. De 

richtlijnen voor de behandeling zijn daardoor inconsistent.

In tegenstelling tot verschillende internationale richtlijnen advi-

seren de Nederlandse richtlijnen10,11 alle patiënten met nieuw 

ontstane maagklachten empirisch te behandelen met antacida of 

H2-receptorantagonisten, en protonpompremmers te reserveren 

voor patiënten met aanhoudende refluxklachten. Voor alle andere 

patiënten met aanhoudende klachten adviseren zij een ‘test-en-

Inleiding
De optimale behandeling van maagklachten, in de internationale 

literatuur ‘dyspepsie’ genoemd, blijft een uitdaging. Maagklach-

ten verlagen de kwaliteit van leven van de patiënt, hebben grote 

maatschappelijke kosten en leiden tot een aanzienlijke werkdruk 

voor huisartsen.1,2 De wetenschappelijke onderbouwing voor de 

beste initiële behandelmethode is beperkt.3,4 De meeste onder-

zoeken tot nu toe vergeleken slechts de effectiviteit van medi-

cijnen, werden vooral uitgevoerd in de tweede lijn bij patiënten 

met aanhoudende klachten of werden gefinancierd door de far-

maceutische industrie. Er zijn verschillende meta-analyses en 

overzichts   artikelen verschenen over de beste behandeling voor 
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Doel Er zijn weliswaar consensusrichtlijnen over de behandeling 

van ‘maagklachten’ in de eerste lijn, maar de meest kosteneffectieve 

strategie moet nog worden bepaald. In het DIAMOND-onderzoek 

zijn de effectiviteit en de kosten van een step-upbenadering verge-

leken met die van een step-downbenadering in de initiële behande-

ling van patiënten met een nieuwe episode ‘maagklachten’.

Methode Patiënten van 18 jaar en ouder die met nieuw ontstane 

maagklachten bij de huisarts kwamen, kregen willekeurig een 

stapsgewijze behandeling met achtereenvolgens een antacidum, 

een H2-receptorantagonist en een protonpompremmer (step-

up), óf dezelfde geneesmiddelen in omgekeerde volgorde (step-

down). Elke stap in dit dubbelblinde, gerandomiseerde gecon-

troleerde onderzoek duurde vier weken. Een volgende stap werd 

alleen genomen als de klachten aanhielden of binnen vier weken 

terugkwamen. De primaire uitkomsten – symptoomverlichting en 

kosteneffectiviteit na zes maanden – zijn geanalyseerd op basis 

van ‘intention-to-treat’.

Resultaten Tussen oktober 2003 en januari 2006 wezen wij 664 

patiënten gerandomiseerd toe aan de step-upbehandeling (n 

= 341) of de step-downbehandeling (n = 323). Op korte ter-

mijn (binnen een maand) had de step-downbehandeling meer 

effect, maar na zes maanden waren beide benaderingen even 

succesvol: de step-upbehandeling bij 238 (72%) patiënten, de 

step-downbehandeling bij 219 (70%) patiënten (oddsratio 0,92; 

95%-betrouwbaarheidsinterval 0,7-1,3). In de step-upgroep 

waren in die zes maanden echter minder medische kosten – 

vooral medicijnkosten – gemaakt dan in de step-downgroep 

(€ 228 tegen € 245; p = 0,0008).

Conclusie De step-upbehandeling is bij patiënten met nieuw 

ontstane maagklachten na zes maanden even effectief als de 

step-downbehandeling, maar kost minder.
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men (dysfagie, onbedoeld gewichtsverlies, anemie, hematemese), 

zwangerschap of onvoldoende kennis van de Nederlandse taal 

werden uitgesloten van deelname. Als definitie van ‘maagklachten’ 

gebruikten wij: pijn of ongemak in de bovenbuik (epigastrium) die 

door de arts werd toegeschreven aan het bovenste maag-darmka-

naal, en die mogelijk gepaard ging met oprispingen, zuurbranden, 

misselijkheid of een opgeblazen gevoel.14,15

Onderzoeksopzet

De huisartsen verrichtten de consulten op de gebruikelijke wijze 

en gaven zo nodig ook leefstijladviezen.10 Aanvullend kregen de 

patiënten informatie over het onderzoek. Patiënten die voor deel-

name in aanmerking kwamen, werden willekeurig toegewezen aan 

een step-up- of step-downbehandeling (figuur 1) door één van de 

identiek verpakte medicatiedoosjes te openen. Elk doosje bevatte 

reeds gerandomiseerde, afzonderlijk verpakte medicatiepakketjes 

voor elke behandelstap van vier weken. De patiënten, artsen en 

onderzoekers waren alle geblindeerd voor de toegewezen behan-

delingsstrategie tot zes maanden na randomisatie. De arts nam 

tijdens het inclusieconsult tevens bloed af, maakte een controle-

afspraak voor vier weken nadien en gaf aan de patiënt de medi-

catie van stap 1 mee plus een vragenlijst over symptomen en een 

over de kwaliteit van leven.16-18 Patiënten kregen de instructie 

deze vragenlijsten in te vullen vóór aanvang van de behandeling 

en de controleafspraak af te zeggen als ze na vier weken klach-

tenvrij waren – tenzij een controleafspraak gebruikelijk was bij de 

betreffende huisarts.

De patiënt ging alleen door naar de volgende behandelstap als 

de symptomen aanhielden of binnen vier weken na het beëindi-

gen van een behandelstap terugkwamen. Kwamen de symptomen 

pas na meer dan vier weken terug, dan behandelde de huisarts 

zelf verder naar eigen inzicht. Patiënten mochten eerder doorgaan 

naar de volgende stap als hun symptomen verergerden of als er 

onaangename bijwerkingen optraden. De medicatiepakketjes 

bevatten, steeds voor een behandelstap van vier weken, een zuur-

neutraliserend of zuurremmend middel in toenemende (respectie-

velijk afnemende) potentie.5 De step-upgroep kreeg in stap 1 een 

antacidum viermaal daags (aluminiumoxide 200 mg/magnesium-

hydroxide 400 mg), in stap 2 een H2-receptorantagonist tweemaal 

daags (ranitidine 150 mg), en in stap 3 een protonpompremmer 

éénmaal daags (pantoprazol 40 mg). De step-downgroep kreeg 

dezelfde pakketjes, met de medicatie in omgekeerde volgorde. Om 

de behandelingsstrategie te blinderen was aan de antacidumbe-

handeling een placebo protonpompremmer eenmaal daags toe-

gevoegd, en aan de protonpompremmer een placebo antacidum 

viermaal daags. Ongebruikte medicatie werd geretourneerd.

Gegevensverzameling

Vóór aanvang van de behandeling maten wij met behulp van een 

valide klachtenvragenlijst16 de aard en ernst van gastro-intestina-

le klachten zoals oprispingen, zuurbranden, pijn in de bovenbuik, 

misselijkheid en opgeblazen gevoel. De kwaliteit van leven maten 

wij met EQ-5D.17,18 Direct na inclusie kregen de deelnemers een 

behandelingsstrategie’ gericht op Helicobacter pylori.11 Endoscopie 

is alleen geïndiceerd voor patiënten met alarmsymptomen zoals 

dysfagie, onbedoeld gewichtsverlies, anemie en hematemese. In 

de praktijk starten huisartsen desalniettemin steeds vaker direct 

al met protonpompremmers vanwege de veronderstelde snellere 

klinische effectiviteit en de daaraan gekoppelde kosteneffectivi-

teit.5 Om meer inzicht te krijgen in de beste initiële behandeling 

van maagklachten in de eerstelijnszorg hebben wij in een dubbel-

blind, gerandomiseerd placebogecontroleerd onderzoek de step-

up- vergeleken met de step-downbehandeling.

Methode
Tussen oktober 2003 en januari 2006 heeft een representatieve 

groep van 312 Nederlandse huisartsen12 uit de universitaire net-

werken rond Nijmegen, Maastricht en Utrecht meegewerkt aan 

het DIAMOND-onderzoek (Dutch study on Initial Management Of 

Newly diagnosed Dyspepsia). Wij vatten hier de methodologische 

aspecten van het onderzoek kort samen; de details zijn elders 

beschreven.12,13 Het onderzoeksprotocol is uitgevoerd met goed-

keuring van de medisch-ethische commissies van de betrokken 

universitaire ziekenhuizen. Alle deelnemers hebben een toestem-

mingsformulier ondertekend. Het onderzoek is geregistreerd bij 

ClinicalTrials.gov (NCT00247715).

Onderzoekspopulatie

Patiënten van 18 jaar en ouder die bij de huisarts kwamen met een 

nieuwe episode van maagklachten kwamen in aanmerking voor het 

onderzoek als ze in het voorafgaande jaar géén endoscopie hadden 

gehad en in de voorgaande drie maanden géén voorgeschreven 

maagzuurremmers hadden gebruikt. Patiënten met alarmsympto-

Wat is bekend?
� Maagklachten komen veel voor, leiden tot aanzienlijke werk-

druk bij huisartsen en zijn een grote kostenpost in de gezond-

heidszorg.

� Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en het Kwali-

teitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO adviseren in hun 

richtlijnen een step-upbenadering bij maagklachten, maar 

veel huisartsen volgen in de praktijk de step-downbenadering 

en beginnen met een protonpompremmer.

� Welk van beide benaderingen uiteindelijk het effectiefst en 

goedkoopst is, is onduidelijk.

Wat is nieuw?
� De step-up- en de step-downbenadering zijn na zes maan-

den even effectief bij patiënten met nieuw gediagnosticeerde 

maagklachten.

� De step-downbenadering (beginnen met een protonpomp-

remmer) geeft alleen op korte termijn (binnen een maand) 

een beter behandelresultaat.

� De step-upbenadering bereikt uiteindelijk (na zes maanden) 

eenzelfde resultaat, tegen gemiddeld minder kosten.
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De primaire uitkomstmaten waren de effectiviteit (gemeten als 

dichotome uitkomst: zijn uw klachten voldoende verminderd 

sinds de start van het onderzoek?)12,13 en de kosteneffectiviteit 

van de initiële behandeling na zes maanden. Wij namen het sub-

jectieve oordeel van de patiënt over het behandelsucces als maat 

omdat dit in de dagelijkse praktijk de basis is voor de keuze om de 

behandeling te stoppen. Secundaire uitkomstmaten waren veran-

deringen in ernst van de symptomen (somscore van de ernst van 

de bovenste gastro-intestinale klachten, variërend van 0 tot 72 

zoals gemeten op twaalf subschalen) en kwaliteit van leven (de 

algemene subjectieve gezondheidstoestand van de patiënt zoals 

aangegeven op een visuele analoge schaal van 0 (slechtst denk-

baar) tot 100 (best denkbaar)) tussen baseline en zes maanden.

Gegevensanalyse

De gegevensanalyse vond plaats op basis van intention to treat. 

Voor de onderlinge vergelijking van de behandelresultaten gebruik-

ten wij de chikwadraattoets en de kaplan-meieranalyse, voor het 

vergelijken van de kosten gebruikten wij de mann-whitney-U-test. 

De kosteneffectiviteit bepaalden we op basis van een incrementele 

analyse tussen de beide benaderingen, met de step-upbenadering 

als referentie. Ook hebben we enkelzijdige sensitiviteitsanalyses 

uitgevoerd om het effect van verschillende kosten op de gemid-

delde totale kosten per strategie te evalueren. Alle berekeningen 

aanvullende vragenlijst toegestuurd met vragen over leeftijd, 

geslacht, etniciteit, leefstijl, werk en inkomen, medische geschie-

denis en medicijngebruik. De follow-up duurde zes maanden. Twee 

weken na het begin van de behandeling, aan het einde van elke 

behandelingsstap en aan het eind van de follow-upperiode vroe-

gen wij de deelnemers met behulp van vragenlijsten naar de mate 

van klachtenvermindering, aard en ernst van de gastro-intestinale 

klachten,16 kwaliteit van leven,17,18 leefstijl, werkverzuim en medi-

catiegebruik, en naar eventuele uitgaven aan vervoer en een aan-

gepast dieet (de zogeheten patiëntuitgaven). Huisartsconsulten, 

bijwerkingen, diagnostiek en verwijzingen werden gerapporteerd 

op een patiëntgegevensformulier en achteraf gecontroleerd aan 

de hand van gegevens uit het huisartseninformatiesysteem. Het 

bloed van de deelnemers werd onderzocht op Helicobacter pylori; 

huisarts en patiënt kregen de uitslag van deze test pas na afloop 

van de follow-upperiode te horen.

Bij het berekenen van de kosten zijn wij uitgegaan van de Neder-

landse richtlijnen voor (farmaco-)economische evaluaties in de 

gezondheidzorg. Daarbij zijn vanuit een zogeheten maatschappe-

lijke perspectief zowel de direct medische kosten (medicatie, con-

sulten, diagnostische tests en verwijzingen) als de niet-medische 

kosten (productiviteitsverlies voor betaalde en onbetaalde werk-

zaamheden, patiëntuitgaven) in aanmerking genomen. De metho-

den hebben wij elders in meer detail beschreven.13

Figuur 1 Overzicht van de onderzoeksopzet

H2RA = H2-receptorantagonist. PPI = protonpompremmer.
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zijn gedaan met SAS (versie 8.2) 

en p-waarden van 0,05 of lager 

(tweezijdig getoetst) zijn aange-

merkt als statistisch significant.

Resultaten
Van de 312 huisartsen die deel-

namen, meldden er 150 (48%) in 

totaal 664 patiënten aan.12 Het 

verloop van de patiënten door 

het onderzoek is weergegeven in 

figuur 2. De step-upgroep telde 

341 patiënten, van wie wij er na 

zes maanden 332 (97%) konden 

evalueren. De step-downgroep 

telde 323 patiënten, van wie er 

uiteindelijk 313 (97%) evalueer-

baar waren. In totaal zijn negen-

tien patiënten (negen uit de 

step-upgroep en tien uit de step-

downgroep) voortijdig uitgeval-

len. De patiëntkenmerken op het 

moment van inclusie zijn weerge-

geven in tabel 1, de gegevens na 

zes maanden follow-up in tabel 2.

In de step-upgroep kregen 139 

(41%) patiënten alleen de stap-

1-onderzoeksmedicatie. Zeven 

patiënten in deze groep startten 

in het geheel niet met de medica-

tie. Vierentachtig (25%) patiënten 

kregen zowel stap 1 als stap 2 en 

118 (35%) patiënten kregen alle 

drie de behandelstappen.

In de step-downgroep kregen 153 

(47%) patiënten alleen stap 1, 

van wie er vier nooit gestart zijn. 

Zevenenvijftig (18%) patiënten kregen stap 1 en stap 2 en 113 

(35%) patiënten kregen alle drie de behandelstappen.

In de step-upgroep meldden 94 (28%) patiënten één of meer bij-

werkingen (zie tabel 2), in de step-downgroep 93 (29%) patiënten. 

Daarbij ging het om (andere) dyspeptische klachten (step-upgroep 

59 patiënten, step-downgroep 66 patiënten), diarree (step-

upgroep 24, step-downgroep 15), constipatie (step-upgroep 15, 

step-downgroep 12), winderigheid (step-upgroep 12, step-down-

groep 8), vieze of droge smaak (step-upgroep 4, step-downgroep 

20), hoofdpijn (step-upgroep 5, step-downgroep 10), en huiduit-

slag of jeuk (step-upgroep 6, step-downgroep 7). Bij één deelne-

mer in de step-upgroep, een 60-jarige vrouw zonder alarmsymp-

tomen, werd na 47 dagen maagkanker gediagnosticeerd en palli-

atieve behandeling gestart (figuur 2). De step-upbehandeling was 

bij haar na twaalf dagen in stap 1 en zeven dagen in stap 2 zonder 

resultaat gebleven.

Figuur 2 Verloop van de patiënten door het onderzoek
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95%-betrouwbaarheidsinterval (95%-BI) 0,7-1,3. 

Bij 80 (24%) step-uppatiënten en 78 (25%) step-

downpatiënten was daarvoor slechts één behan-

delstap nodig geweest, bij 44 (13%) step-uppa-

tiënten en 26 (8%) step-downpatiënten twee 

stappen en bij 24 (7%) step-uppatiënten en 20 

(6%) step-downpatiënten alle drie de stappen. De 

overige 90 (27%) step-uppatiënten en 95 (30%) 

step-downpatiënten bij wie de symptomen na 

zes maanden voldoende verlicht waren, hadden 

gedurende de onderzoeksperiode een aanvullen-

de – door de huisarts ingestelde – behandeling 

gekregen in de vorm van medicijnen, consulten, 

diagnostische tests of ziekenhuisopnames.13

Aan het einde van de onderzoeksperiode 

gebruikten in totaal 111 (17%) deelnemers nog 

protonpompremmers (58 in de step-upgroep, 53 

in de step-downgroep; p = 0,84). Dit waren vaker 

patiënten bij wie de klachten na zes maanden 

niet of onvoldoende verminderd waren (51 (27%) 

van de 188 patiënten, tegenover 60 (13%) van de 

457 patiënten met voldoende klachtenverminde-

ring, p < 0,0001).

Tijdens de onderzoeksperiode kregen 12 patiën-

ten eradicatietherapie voor Helicobacter pylori (tabel 

2). Aan het eind van de follow-upperiode maak-

ten wij de uitslag van de test op H. pylori bekend 

aan huisarts en patiënt. Daarop kregen nog eens 

minimaal 86 patiënten deze eradicatietherapie, 

waarmee het totaal behandelde patiënten uit-

kwam op 98, dat is 42% van de 231 patiënten die 

bij inclusie Hp-positief waren.

De step-downbenadering bracht op korte ter-

mijn vaker succes dan de step-upbenadering. 

Twee weken na inclusie meldden significant 

meer patiënten uit de step-downgroep (55%; 

95%-BI 50-61%) een behandelsucces dan uit 

de step-upgroep (42%; 95%-BI 36-47%). Na een 

maand was het percentage succesvolle behan-

delingen gestegen tot 66% (95%-BI 61-71%) in 

de step-downgroep en tot 55% (95%-BI 50-61%) 

in de step-upgroep (zie ook figuur 3). Het aan-

tal patiënten met recidiefklachten verschilde 

niet significant in beide groepen: 104 (34%) in 

de step-upgroep en 113 (40%) in de step-down 

groep (p = 0,15). Ook de tijd tot het optreden 

van een recidief verschilde niet significant (p = 

0,16).

De aard en de ernst van de symptomen waren 

bij aanvang van het onderzoek in beide behan-

delgroepen vergelijkbaar, op basis van 608 ingevulde vragenlijs-

ten met een opgetelde score van gemiddeld 20,8 (SD 9,1) op een 

maximum van 72. Ruim driekwart (77%) van de deelnemers rap-

Na zes maanden meldden 238 (72%) patiënten in de step-upgroep 

en 219 (70%) patiënten in de step-downgroep dat de behandeling 

succesvol verlopen was (zie tabel 2 en figuur 3; oddsratio (OR) 0,92; 

Tabel 1 Patiëntkenmerken bij inclusie

Step-up Step-down
n % n %

N 341 323
Geslacht man 157 46 147 46

vrouw 184 54 176 54
Leeftijd < 40 jaar 120 35 108 33

40-55 jaar 118 35 108 33
≥ 55 jaar 103 30 107 33

Etniciteit kaukasisch 317 93 306 95
Werk betaald werk 196 63 173 59
Roken 96 30 79 26
Aantal rookeenheden 0-9 22 25 20 26
per dag 10- 19 38 43 30 39

≥ 20 28 32 27 35
Alcoholgebruik 226 70 234 77
Aantal glazen per week 0-7 152 70 153 67

8-14 43 20 56 24
≥ 15 22 10 20 9

Hp-status positief 124 38 107 34
Symptomen§ oprispingen 201 66 212 72

zuurbranden 216 70 207 70
pijn in de bovenbuik 215 74 204 75
misselijkheid 118 38 134 46
opgeblazen gevoel 215 70 208 71

Dominante klacht dyspepsie 159 51 161 54
dyspepsie en refl ux gelijk 98 32 85 29
refl ux 54 17 51 17

Kwaliteit van leven EQ-5D-score (SD) 0,76 (0,19) 0,79 (0,17)
EQ-5D VAS (SD) 54 (25) 54 (25)

§ Ernst van de symptomen ≥ 2 op een schaal van 0 tot 6.
Hp = Helicobacter pylori. VAS = Visuele analoge schaal. SD = Standaarddeviatie.

Tabel 2 Resultaten per behandelingsstrategie na zes maanden follow-up

Step-up Step-down p
n % n %

N 341 323

Medische uitkomsten
Behandelsucces ja 238 72 219 70 0,63

nee 94 28 94 30
naar Hp-status negatief 142 71 142 70 0,88

positief 89 73 72 69 0,54

Symptomen* oprispingen 70 27 77 32 0,30
zuurbranden 90 36 86 36 0,95
pijn in de bovenbuik 54 22 60 25 0,38
misselijkheid 39 15 40 16 0,74
opgeblazen gevoel 93 36 92 38 0,75

Kwaliteit van leven verslechterd 36 15 41 19 0,53
(EQ-5D VAS)§ onveranderd 44 19 35 16

verbeterd 155 66 144 65

Bijwerkingen stap 1 (n = 653) 70 21 65 20 0,85
stap 2 (n = 372) 18 9 30 18 0,01
stap 3 (n = 231) 21 18 20 18 0,98

Directe medische consumptie
Voorgeschreven antacidum 341 100 113 35 < 0,0001
onderzoeksmedicatie H2RA 202 59 170 53 0,09

PPI 118 35 323 100 < 0,0001

Additionele behandeling antacidum 54 16 59 18 0,40
H2RA 22 6 30 9 0,17
PPI 98 29 93 29 0,99
Hp-eradicatie 6 2 6 2 0,92
prokinetica 10 3 6 2 0,37
overig gastro-intestinaal 25 7 26 8 0,73

H2RA = H2-receptorantagonist, PPI = protonpompremmer, Hp = Helicobacter pylori.
* Ernst van de symptomen ≥ 2 op een schaal van 0 tot 6.
§ De EQ-5D VAS was analyseerbaar voor 235 respectievelijk 220 patiënten.
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ten.19-21,23-25 Verschillende onderzoekers menen – in tegenstelling 

tot wat wij gevonden hebben – dat protonpompremmers bij re-

fluxklachten effectiever zijn dan bij maagklachten.26 Deze tegen-

strijdige resultaten zijn waarschijnlijk het gevolg van verschillen 

in de patiëntenpopulatie. Eerdere onderzoeken zijn meestal geba-

seerd op patiënten met dominante refluxklachten, of op patiënten 

met dyspeptische klachten die voor endoscopie verwezen worden 

naar de tweede lijn. Dit sluit deelname uit van maagpatiënten die 

wél reageren op zuurremmende medicatie, en dat verklaart waar-

schijnlijk de conclusie dat protonpompremmers minder effectief 

zijn bij niet-refluxpatiënten. Onze onderzoekspopulatie is, door de 

minimale selectie, een meer realistische weergave van de patiën-

tenpopulatie met nieuwe maagklachten in de dagelijkse klinische 

huisartsenpraktijk. Onze bevindingen, bij patiënten die met een 

nieuwe episode maagklachten op het spreekuur van de huisarts 

komen, vullen daarom de bestaande literatuur goed aan.

Ons onderzoek laat, net zoals het CADET-HN-onderzoek,27 zien 

dat zuurbranden een geïntegreerd onderdeel is van het complex 

van symptomen bij patiënten met niet nader onderzochte maag-

klachten in de eerste lijn, en dat deze klachten slechts bij een 

zeer klein deel (17%) van onze populatie overheersen. Daarnaast 

tonen onze resultaten opnieuw aan dat, zo er al een voor alle 

patiënten geldende, optimale strategie voor de behandeling van 

maagklachten mocht bestaan, het vinden van die strategie wordt 

bemoeilijkt door het ontbreken van een eenduidige definitie, 

door de heterogeniteit van de symptomen en door het grote aan-

tal onderliggende oorzaken.8,28,29

De sterke punten van ons onderzoek zijn het grote aantal patiën-

ten, de gerandomiseerde dubbelblinde onderzoeksopzet, de 

directe vergelijking van de step-up- en de step-downbenade-

ring, en de evaluatie van verschillende uitkomsten, inclusief de 

kosten. Dit klinische onderzoek heeft echter ook beperkingen. 

Ondanks alle moeite die we gedaan hebben om het onderzoek zo 

pragmatisch mogelijk op te zetten, ontstonden er onvermijdelijk 

verschillen tussen het onderzoeksprotocol en de klinische prak-

porteerde naast maagklachten ook refluxklachten; slechts 1% (8 

patiënten) rapporteerde alleen refluxklachten. Gemeten over de 

gehele onderzoeksduur van zes maanden verbeterden de klachten 

zowel in de step-upgroep als in de step-downgroep met gemid-

deld 10,3 punten (95%-BI 9-11; p = 0,99). De score op de hon-

derdpunts VAS-schaal van EQ-5D verbeterde in die periode met 

respectievelijk 20 punten (95%-BI 16-24) in de step-upgroep en 19 

punten (95%-BI 15-23) in de step-downgroep (p = 0,70).

De medische consumptie verschilde tussen de beide benaderin-

gen alleen waar het de zuurremmende medicatie betrof (tabel 2).13 

Daardoor waren de direct medische kosten in de step-upgroep 

gemiddeld lager dan in de step-downgroep, zoals tabel 3 laat zien. 

Uit deze tabel blijkt ook dat de indirecte kosten (productiviteits-

verlies en patiëntuitgaven) van dezelfde orde van grootte waren 

als de medische kosten en in beide benaderingen ongeveer even 

hoog uitvielen (p = 0,56). Al met al hadden patiënten in de step-

upgroep significant minder kosten gemaakt dan patiënten in de 

step-downgroep (€ 426 versus € 460, p = 0,02). Doordat de kosten 

van de step-downbenadering hoger zijn bij een gelijk succesper-

centage, is de verhouding tussen kosten en effectiviteit gunsti-

ger voor de step-upbenadering (figuur 4). Deze verhouding – de 

kosteneffectiviteit – is echter afhankelijk van de prijs van medi-

cijnen voor maagklachten. Als wij de kostenberekening maken op 

basis van generieke preparaten in plaats van specialités, dan blijft 

het verschil in medicatiekosten weliswaar statistisch significant 

(p = 0,003), maar geldt dat niet voor de totale medische kosten 

(p = 0,12) en de totale kosten (p = 0,90).

Beschouwing
Idealiter zou een behandeling voor maagklachten zo snel en doel-

treffend moeten zijn dat het middelengebruik tot een minimum 

kan worden beperkt. Voor de behandeling van nieuw optredende 

maagklachten in de eerstelijns zorg hebben wij aangetoond dat 

een step-upstrategie, beginnend met antacida, kosteneffectiever 

is dan een step-downstrategie die begint met protonpomprem-

mers. Bij gelijke klinische effectiviteit (gemeten als behandelsuc-

ces na zes maanden, ernst van de symptomen en kwaliteit van 

leven) resulteert de step-upbenadering in iets lagere medische 

en totale kosten.

De totale kosten waren in dit onderzoek voornamelijk afhankelijk 

van de medicijnkosten. Zouden we voor de kostprijzen uitgaan van 

generieke zuurremmende medicatie en niet van specialités, dan 

zou het verschil in kosteneffectiviteit tussen beide behandelings-

strategieën nagenoeg verdwijnen (onder aanname dat een gene-

rieke protonpompremmer even effectief is als een merkpreparaat 

en de prijzen van antacida en H2-receptorantagonisten ongewij-

zigd blijven). In dat geval zou de voorkeur kunnen verschuiven naar 

initiële behandeling met generieke protonpompremmers, doordat 

met de step-downstrategie soms sneller resultaat wordt geboekt.

Stapsgewijze behandelingsstrategieën zijn al eerder vergele-

ken, maar de resultaten komen niet volledig overeen met die 

van ons onderzoek.19-23 In eerdere onderzoeken bleek beginnen 

met protonpompremmers vaak effectiever te zijn bij maagklach-

Figuur 4 Gemiddelde kosten en effectiviteit (SE) per behandelings-
strategie

SE = Standard error
 = incrementeel verschil tussen de behandelingsstrategieën.
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Kortom, de step-upbenadering is na zes maan-

den kosteneffectiever dan een step-downbena-

dering bij patiënten met een nieuwe episode 

van maagklachten. Initiële empirische behande-

ling met een protonpompremmer (step-down) 

geeft echter vaak eerder behandelsucces, met 

name in de kleine subgroep met dominante re-

fluxklachten. Bovendien neemt het verschil in 

kosteneffectiviteit af wanneer men de berekenin-

gen baseert op de prijzen van generieke medi-

catie. Deze resultaten geven op zichzelf echter 

geen aanleiding om de Nederlandse richtlijnen 

van het NHG en het CBO, die gebaseerd zijn op 

de step-upbenadering, grondig te wijzigen.
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Tabel 3 Gemiddelde kosten per behandelingsstrategie, in Euro13

Grondslag Step-up Step-down p
Direct 
medische 
kosten 
(n = 664)

voorgeschreven 
onderzoeksmedicatie§

antacidum30 0,14 per tablet 23,51 8,22 < 0,001
H2RA31 0,25 per tablet* 13,02 11,57 0,09
PPI31 1,29 per tablet* 15,68 45,30 < 0,001
additionele medicatie§
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