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De berichten, commentaren en reacties 

in het Journaal richten zich op de weten-

schappelijke en inhoudelijke kanten van 

het vak. Bijdragen van lezers zijn van 

harte welkom (redactie@nhg.org).

Protonpompremmers in de zwangerschap
Reflux komt vaak voor tijdens de zwan-

gerschap en kan veel klachten veroor-

zaken. Meestal helpen conservatieve 

maatregelen als het hoofdeinde van het 

bed ophogen, een glas melk drinken of 

vrij verkrijgbare antacida slikken, maar 

niet altijd. Protonpompremmers zijn 

effectief, maar worden wegens gebrek 

aan gegevens ontraden in de zwanger-

schap (Zweedse classificatie B1). Toch 

worden ze soms voorgeschreven.

Deense onderzoekers onderzochten of dit 

kwaad kan. Zij bestudeerden gegevens 

van meer dan 800.000 levendgeborenen, 

van wie 5082 moeders tijdens het eer-

ste trimester van de zwangerschap een 

protonpompremmer gebruikt hadden. 

De meest gebruikte protonpompremmer 

was omeprazol. De uitkomstmaat was het 

aantal ‘major’ aangeboren afwijkingen, 

waarbij genetische syndromen buiten 

beschouwing werden gelaten. Kinderen 

van vrouwen die in het eerste trimester 

van hun zwangerschap een protonpomp-

remmer hadden gebruikt, hadden even 

vaak een aangeboren afwijking als baby’s 

van vrouwen die deze medicijnen niet 

hadden genomen. Als vrouwen al voor 

de conceptie een protonpompremmer 

gebruikten, was er een licht verhoogd 

risico (OR 1,23) dat nét statistisch sig-

nificant was. Of dit te wijten was aan de 

protonpompremmers of aan andere fac-

toren, zoals een onderliggende voedings-

deficiëntie bij maagproblemen, kan niet 

uit de gegevens geconcludeerd worden.

Dit onderzoek laat zien dat protonpomp-

remmers weinig teratogeen zijn, maar 

bewijst nog niet dat ze écht veilig zijn. 

De auteurs keken namelijk naar aangebo-

ren afwijkingen in het algemeen, terwijl 

teratogene effecten vaak specifiek zijn 

(zoals focomelie bij gebruik van softe-

non). Het kan zijn dat de onderzoekers 

specifieke afwijkingen over het hoofd 

hebben gezien. Bovendien is er onvol-

doende bewijskracht om de effecten van 

de verschillende protonpompremmers 

afzonderlijk te onderzoeken. Het adagium 

‘tijdens de zwangerschap zo min mogelijk 

voorschrijven’ blijft voorlopig dus nog 

van kracht. 

Linda Bröker

Paternak B et al. Use of proton-pump inhibitors in 

early pregnancy and the risk of birth defects. NEJM 

2010;263:2114-23.

Patiënten met kanker overleven tegen-

woordig langer. Sommigen zien kanker 

zelfs als een chronische ziekte. Over dat 

laatste valt veel te discussiëren, maar 

met de trend tot langere overleving 

moet de aandacht voor andere chroni-

sche ziekten niet verslappen.

Eerder waren er uit de Verenigde Staten 

aanwijzingen dat bij kankerpatiënten 

de zorg voor bijvoorbeeld diabetes en 

cardiovasculaire aandoeningen slech-

ter zou zijn. Peter Rose en zijn groep uit 

Oxford bekeek de diabeteszorg en zorg 

voor cardiovasculaire aandoeningen voor 

ruim 20.000 patiënten die 5 jaar of lan-

ger geleden waren behandeld voor hun 

mamma-, colon- of prostaatcarcinoom 

Meer dan kanker alleen…
in de UK General Practice Research Database. 

Patiënten met kanker kregen significant 

minder vaak een bloeddrukmeting en/of 

cholesterolbepaling. Als de patiënten die 

in de onderzoeksperiode van 3 jaar als-

nog overleden buiten beschouwing ble-

ven, verdween dit verschil. Aangenomen 

dat het mortaliteitsverschil niet kon wor-

den verklaard door hart- en vaatziekten, 

lijkt het ook passend om bij palliatieve 

patiënten minder nadruk te leggen op het 

voorkomen van langetermijncomplicaties 

van chronische aandoeningen.

De score op kwaliteitsindicatoren voor 

diabetes en cardiovasculaire zorg bleek 

dus gelijk voor patiënten met kanker en 

zonder kanker. Er waren twee uitzonde-

ringen op deze uitkomst: bij patiënten 

met prostaatkanker en diabetes werd 

minder vaak het cholesterol bepaald en 

bij patiënten met coloncarcinoom en dia-

betes minder vaak het HbA1c.

Omdat ons gezondheidszorgsysteem meer 

lijkt op het Britse dan op het Amerikaanse 

zullen - hopelijk - de cijfers in Nederland 

vergelijkbaar zijn. Het lijkt belangrijk om 

ook bij patiënten met kanker, zeker dege-

nen die langer overleven, ook goed op dia-

betes en hartvaatziekten te letten. 

Eric van Rijswijk

Khan NF, et al. Quality of care for chronic diseases 

in a British cohort of long-term cancer survivors. Ann 

Fam Med 2010;8:418-24.
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