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omdat de onderzoeken zo verschillen in 

hun opzet en uitkomstmaat, en lange-

termijneffecten en bijwerkingen slecht 

beschreven staan.

Het is dus moeilijk een goed advies te 

geven aan huisartsen en dermatologen, 

temeer daar het behandelresultaat afhan-

kelijk is van de ernst van de aandoening.

Commentaar
De huisarts behandelt patiënten met viti-

ligo meestal niet zelf, maar verwijst hen 

naar de dermatoloog. Toch komen vitili-

gopatiënten naar het spreekuur van de 

huisarts, met name voor het krijgen van 

advies en psychosociale hulp.1 Dermato-

logen zijn tot nu toe erg terughoudend 

in het geven van behandeling. Van alle 

dermatologen geeft 86% geen behande-

ling aan vitiligopatiënten, maar volstaat 

met het geven van uitleg over de aandoe-

ning.2

Ook de CBO-richtlijn Vitiligo benadrukt 

het geven van advies en uitleg over de 

ziekte.3 Pas bij een ernstige vorm van viti-

ligo, met mogelijk ernstig psychisch leed, 

moet behandeling worden overwogen.

Ondanks de conclusie in het onderzoek 

van Njoo et al.4 in 1999 dat de meest 

effectieve behandeling bestaat uit opper-

vlakkige corticosteroïdcreme gecombi-

neerd met smalspectrum-UVB-monothe-

rapie, is er nog geen duidelijkheid over 

de beste behandeling voor vitiligo op 

korte en lange termijn.

Ook deze review heeft de onzekerheid 

hierover niet weg kunnen nemen.

Marike de Meij, aios
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Achtergrond Gedragsproblemen komen 

veel voor bij dementie en zijn een pro-

bleem voor de patiënt, maar ook voor de 

omgeving en de hulpverleners. Klassieke 

antipsychotica, zoals haloperidol, blijken 

weinig effectief en geven veel bijwerkin-

gen.1 De atypische antipsychotica, bij-

voorbeeld risperidon en olanzapine, zou-

den minder bijwerkingen vertonen. Dit is 

echter nog maar de vraag. Het is daarom 

zinvol om een meta-analyse uit te voeren 

naar de effectiviteit en de veiligheid van 

atypische antipsychotica voor gedrags-

problemen bij dementie. Deze meta-ana-

lyse beperkt zich tot agressie en psychose 

bij de ziekte van Alzheimer.

Doel Vaststellen of atypische antipsycho-

tica effectief en veilig zijn voor de behan-

deling van agressie en psychose bij de 

ziekte van Alzheimer.

Zoekstrategie De reviewers zochten in 

het Specialized Register of the Cochrane 

Dementia and Cognitive Improvement 

Group, waarin gegevens zijn opgenomen 

van alle grote medische databestanden 

(waaronder MEDLINE en EMBASE) en 

veel trials. Ze zochten op de stofnaam 

van de bekende atypische antipsychotica, 

namelijk: olanzapine, quetiapine, risperi-

don, clozapine, amisulpride, sertindol, 

zotepine, aripiprazol en ziprasidon. Ook 

hebben ze de producenten van de midde-

len herhaaldelijk gevraagd aanvullende 

gegevens over afgeronde onderzoeken en 

informatie over lopende onderzoeken te 

verstrekken. Geen van de farmaceutische 

bedrijven heeft dit in voldoende mate 

gedaan.

Selectiecriteria Alle dubbelblinde, geran-

domiseerde, placebogecontroleerde on-

derzoeken naar een van de bovengenoem-

de middelen met een behandelduur van 

minimaal 6 weken, werden ingesloten. De 

patiënten moesten ouder dan 60 jaar zijn, 

gediagnosticeerd zijn aan de hand van de 

erkende criteria met alzheimerdementie 

(AD) en thuis wonen of in een verpleeg- 

of verzorgingshuis. Bovendien moest de 

agressie of psychose met een gevalideerd 

en gepubliceerd meetinstrument zijn 

vastgelegd. Gebruik van andere psycho-

farmaca was een exclusiecriterium. Twee 

onafhankelijke reviewers beoordeelden 

de onderzoeken.

Uitkomstmaten De reviewers voegden de 

gegevens van de ingesloten onderzoeken 

per middel samen, en ze keken naar de 

veranderingen in de mate van psychose 

en/of agressie, de bijwerkingen, de uit-

vallers en de reden voor uitval. De ernst 

van de psychose en/of agressie werd in 

de verschillende onderzoeken gemeten 

met de CMAI (Cohen-Mansfield Agitation 

Inventory) of de BEHAVE-AD (Behavior 

Pathology in Alzheimer’s Disease Rating 

Scale); vaak werd ook de globale veran-

dering vastgelegd (met de CGI-C: Clinical 

Global Impression of Change of de FAST: 

Functional Assessment Staging Scale).

Resultaten Er werden zestien onderzoe-

ken geïncludeerd. Risperidon is het best 

onderzocht (zeven onderzoeken), daarna 

olanzapine (vijf onderzoeken). Onderzoe-

ken met aripiprazol en quetiapine lever-

den onvoldoende gegevens voor een 

goede analyse.

Risperidon liet een dosisafhankelijk, gun-

stig effect zien op agressie en psychose, 

waarbij het effect op de agressie het 

grootst is (1 mg/dag: MD –0,84 (95%-BI 

–1,28 - –0,40), 2 mg/dag: MD –1,50 (95%-

BI –2,05 - –0,95). De dosis van 1 mg/dag is 

het beste onderzocht (n=602). Helaas ging 

dit effect gepaard met veel bijwerkingen: 

extrapiramidale symptomen (waaronder 

afwijkende gang), sufheid, maar ook toe-

name van infecties en perifeer oedeem. 

Dat laatste wordt verklaard door inactivi-

teit. Het grootste probleem vormt de toe-

name van cerebrovasculaire accidenten: 

van de 1175 risperidongebruikers (alle 

doseringen) kregen 37 mensen een CVA, 

tegenover 8 van 779 placebogebruikers: 

een OR van 3,64 (95%-BI 1,72-7,69)!

Olanzapine heeft een wat minder uitge-
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Etnische achtergronden en 
cardiovasculaire medicatie

Vraagstelling
Is er bewijs voor verschillen in gevoeligheid voor bijwer-

kingen van cardiovasculaire medicatie bij verschillende 

etnische groepen?

Korte beschrijving
Inleiding Bijwerkingen van cardiovascu-

laire medicamenten komen vaak voor. Er 

is tot op heden geen consensus welke 

invloed de etnische of raciale achtergrond 

van een patiënt heeft. In deze systemati-

sche review is gekeken naar verbanden 

sproken effect op agressie, en geen effect 

op psychose. Ook hier waren er veel bij-

werkingen en waarschijnlijk ook een ver-

gelijkbaar risico op CVA.

Conclusie auteurs Risperidon en olan-

zapine zijn effectief voor de behandeling 

van agressie bij dementie, en risperidon 

is ook effectief voor de behandeling van 

psychose. Het risico op toegenomen 

mortaliteit en CVA maakt de middelen 

echter ongeschikt voor routinegebruik. 

Alleen als de symptomen resulteren in 

een groot risico voor anderen of extreme 

spanningen bij de patiënt, kunnen de 

middelen gebruikt worden.

Commentaar
Agressie en psychotische symptomen 

bij dementie zijn onderdeel van het 

BPSD-concept (behavioural and psychologi-

cal disturbances), oftewel de veel voorko-

mende gedragsproblemen bij dementie. 

Het probleem van dit concept is dat het 

uit uiteenlopende gedragsproblemen 

bestaat, die een heel verschillende oor-

zaak kunnen hebben en ook een verschil-

lende aanpak vergen. Alleen agressie en 

psychose behandelen met antipsychotica 

lost maar een deel van het probleem op. 

Daarbij zijn ze matig effectief en geven ze 

vaak bijwerkingen, vooral extrapiramidale 

stoornissen en sufheid. Toch worden ze 

erg vaak voorgeschreven. Volgens de 

richtlijnen is er alleen een indicatie voor 

antipsychotica indien psychologische 

en omgevingsinterventies onvoldoen-

de effectief zijn gebleken.2,3 Langdurig 

gebruik moet men vermijden.

Bij de interpretatie van clinical trials op dit 

gebied doen zich een aantal problemen 

voor. Ten eerste de hoge placeborespons. 

Deze is zowel terug te voeren op het 

spontaan herstel van gedragsproblemen, 

als op de waarde van de psychosociale 

interventies (bijvoorbeeld aandacht) die 

inherent zijn aan het doen van een trial. 

Een tweede probleem bij de beoordeling 

is de brede insteek van BPSD, waarbij 

de precieze klinische relevantie van de 

gedragsproblemen niet wordt vastgelegd. 

Vergeleken met de klassieke antipsycho-

tica hebben de atypische wel een groter 

effect, over een breder scala van symp-

tomen, al is het effect op onrust zonder 

agressie nog niet duidelijk vastgesteld.

Het probleem van de bijwerkingen is 

groot. Niet alleen de extrapiramidale 

verschijnselen en sufheid; het risico op 

CVA wordt bijna vier keer zo groot. In 

2005 heeft de FDA een waarschuwing 

gepubliceerd voor het toegenomen over-

lijdensrisico dat geassocieerd is met het 

gebruik van atypische antipsychotica bij 

dementie. Ook in Nederland is hierover 

gepubliceerd.4

Voor gedragsproblemen bij dementie 

geldt, net als voor de cognitieve proble-

men, dat psychosociale interventies het 

meest effectief zijn. Probeer de oorzaak 

van de gedragsproblemen te achterha-

len en weg te nemen. Pas antipsychotica 

alleen toe bij agressie en psychose, als 

het echt niet anders kan en patiënten een 

gevaar voor zichzelf en anderen vormen. 

En dan nog alleen kortdurend. Helaas 

is de praktijk heel anders en krijgen veel 

demente patiënten langdurig antipsycho-

tica voorgeschreven. Omdat het risico op 

CVA en overlijden hierdoor sterk vergroot 

wordt, zijn er genoeg redenen om dit 

beleid te herzien!
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tussen verhoogde gevoeligheid voor bij-

werkingen van cardiovasculaire medica-

tie en etnische afkomst.1

Onderzoeksopzet De reviewers zochten 

in Medline en EMBASE naar artikelen die 

zowel etnische afkomst als bijwerkingen 

van cardiovasculaire medicatie beschrij-

ven. Zij vonden 24 artikelen, waarbij 

een vergelijking met een controlegroep 

mogelijk was. Indien meerdere onderzoe-

ken beschikbaar waren, poolden zij de 

gegevens zo mogelijk en berekenden ze 

een relatief risico (RR).

Patiëntenpopulatie Volwassen patiënten 

met verschillende etnische achtergronden 

die cardiovasculaire medicatie gebruiken. 

Globaal werden de patiënten ingedeeld 

POEM

Betekenis voor huisarts en patiënt
Veel patiënten in de huisartsenpraktijk 

gebruiken medicatie voor cardiovasculai-

re aandoeningen. Bijwerkingen van medi-

catie kunnen nogal eens leiden tot mor-

biditeit en mortaliteit, maar zijn niet voor 

alle etnische groeperingen gelijk. Volgens 

dit onderzoek zijn er in dit opzicht ook 

voor cardiovasculaire medicatie signifi-

cante verschillen tussen de diverse etni-

sche groepen. Het is van belang om hier 

als huisarts alert op te zijn.


