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opperen zelf dat tiotropium het bron-

chusobstructieve effect van roken tegen-

gaat (anticholinergisch effect). Teneinde 

de therapietrouw te bevorderen verdient 

elke medicatiegebruikende COPD-patiënt 

onze uitleg over de mogelijke paradox 

‘niet roken bevordert het effect van ICS, 

maar tiotropium heeft bij de niet-rokende 

COPD-patiënten minder effect dan bij de 

doorroker’. 
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Tashkin DP, et al. Long-term efficacy of tiotropium in 

relation to smoking status in the UPLIFT trial. Eur 

Respir J 2010;35:287-94.

De langwerkende luchtwegverwijder tio-

tropium blijkt de kwaliteit van leven bij 

COPD te verhogen. Ondanks deelname 

aan het onderzoek dat dit aantoonde, 

volhardde een aantal rokers met COPD in 

hun oude gewoonte. We weten dat roken 

het effect van ICS bij astma en/of COPD 

doet afnemen. Wat is het effect van roken 

op de werkzaamheid van tiotropium 

bij chronische luchtwegobstructie door 

roken?

Onderzoekers analyseerden post hoc de 

gegevens van een 4 jaar durende trial 

onder bijna 6000 patiënten met COPD, 

de UPLIFT-studie. Hun onderzoek verge-

leek het effect van tiotropium met pla-

cebo, terwijl de COPD-patiënten de voor 

Het paradoxale effect van roken bij COPD-medicatie

Hardlopen is populair. Van de stad naar 

de pier en weer naar de stad, over het 

strand in Egmond of over zeven heuvels 

in Nijmegen; duizenden mensen gaan 

elk jaar de uitdaging aan. De start-to-run 

clubjes schieten als paddenstoelen uit 

de grond en dragen ontegenzeggelijk bij 

aan de hardloophype in Nederland. Deze 

programma’s zien door blessures ech-

ter ook veel mensen afhaken tijdens de 

voorbereiding. In Groningen volgde men 

een cohort van 532 startende hardlopers 

die in voorbereiding waren op de Vier 

Mijl van Groningen. Terwijl de hardlopers 

gedurende 8 (voor geoefende lopers) 

of 13 weken (nieuwe lopers) driemaal 

per week hun rondjes liepen, gingen de 

onderzoekers op zoek naar voorspellers 

van hardloopgerelateerde blessures. Men 

definieerde zo’n blessure als pijn aan een 

onderste extremiteit of rug die een hard-

loopstop van tenminste 1 week veroor-

zaakte. De 486 hardlopers die ook echt 

aan het programma begonnen, liepen 

100 van deze blessures op. Men vond ver-

schillende voorspellers voor mannen en 

vrouwen in een gecorrigeerd multivariaat 

hen gebruikelijke luchtwegmedicatie en 

leefgewoonten konden voortzetten (real 

life). Voor wat betreft de kwaliteit van 

leven waren de uitkomsten van bijna 850 

rokers en ruim 3500 ex-rokers binnen de 

trial met elkaar vergelijkbaar. De groep 

rokende COPD’ers had na 6 en 48 maan-

den een significante en merkbare verbe-

tering in kwaliteit van leven (minimal cli-

nically important difference > 4 punten op de 

SGRQ-vragenlijst). Bij de groep ex-rokers 

was verbetering in de kwaliteit van leven 

eveneens statistisch significant, maar het 

effect van tiotropium was bij hen niet 

merkbaar.

Doorroken lijkt het effect van tiotro pium 

bij COPD te bevorderen. De auteurs 

Nog voor het startschot: blessures 
bij startende hardlopers
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model. Mannen met een hogere BMI, een 

voorgaande blessure aan het been en eer-

dere sportbeoefening zonder gewichtsbe-

lasting (bijvoorbeeld zwemmen of wiel-

rennen) hadden een grotere kans op een 

hardloopgerelateerde blessure. Dit laat-

ste verklaren de auteurs door het feit dat 

mannen die reeds eerder sportten zonder 

gewichtsbelasting mogelijk harder trai-

nen met hardlopen doordat zij weliswaar 

cardiopulmonaal fitter zijn, maar het 

bewegingsapparaat nog niet berekend 

is op zulke training. Bij vrouwen vond 

men deze onafhankelijke voorspellers 

niet. Mogelijk passen zwaardere vrouwen 

hun looptempo eerder aan, waarmee ze 

het risico op blessures weer verkleinen. 

Enkel een forse neiging tot voetpronatie 

leidde tot een verhoogd risico op blessu-

res bij hen. De kwaliteit van het schoeisel 

werd vreemd genoeg niet meegenomen 

in deze analyse. Ofschoon veel start-to-

run programma’s goed advies geven op 

het gebied van schoeisel, mag dat al een 

aardige startvraag zijn bij nieuwe hardlo-

pers die op het spreekuur komen met een 

blessure. Het artikel vermeldt helaas niet 

hoeveel mensen uiteindelijk blessurevrij 

de finish haalden van de Vier Mijl. Mocht 

u het parcours willen nalopen, dan is 

het komende NHG-congres in Groningen 

wellicht een mooie gelegenheid. 
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