
feit dat ze geen antipsychotica gebruikten, een ander
risicoprofiel kunnen hebben corrigeerden de auteurs
voor deze factor en werden uiteindelijk 67.824
gebruikers en 116.069 controlepersonen in de analyse
betrokken. Het eindpunt was plotseling overlijden;
hierbij werden overlijden in het ziekenhuis, niet plot-
seling overlijden en overlijden met een aanwijsbare
andere oorzaak uitgesloten.

Na analyse bleek dat niet alleen de gebruikers van
typische maar ook die van atypische antipsychotica
een verhoogde kans op plotselinge hartdood hadden.
Het relatieve risico was respectievelijk 1,99 (95% BI
1,68-2,34) en 2,26 (95% BI 1,88-2,72). Het relatieve
risico voor gebruikers van de atypische middelen ten
opzichte van die van de typische was 1,14 (95% BI
0,93-1,39). Eerder gebruik van antipsychotica gaf
geen verhoogd risico.

Bij de huidige gebruikers van zowel typische als
atypische middelen nam het risico toe bij hogere dose-
ringen; dit was voor de hoge dosering bijna het dub-
bele van het risico bij gebruikers van lage doseringen.

Dit onderzoek toont aan dat betreffende de kans op
acute hartdood de atypische, nieuwere antipsycho-
tica geen voordeel hebben ten opzichte van de oude
middelen.

Belangenverstrengeling: Het onderzoek werd gefinan-
cierd vanuit publieke fondsen. Enkele auteurs hadden
banden met de farmaceutische industrie.

P.J.M.M. Toll, ’s-Hertogenbosch

� Ray W, Chung C, Murray K, Hall K, en Stein C. Atypical anti-
psychotic drugs and the risk of sudden cardiac death. N Engl
J Med 2009; 360: 225-35.

Tibolon bij oudere
postmenopauzale
vrouwen
In het gerandomiseerde, dubbelblinde placebogecon-
troleerde Long-Term Intervention on Fractures with
Tibolone (LIFT) onderzoek werden de effecten van
tibolon in oudere postmenopauzale vrouwen onder-
zocht. In 80 instituten uit 22 landen kregen post-
menopauzale vrouwen van 60 tot 85 jaar met
osteoporose dagelijks 1,25 mg tibolon (n=2267) of
placebo (n=2267). Het onderzoek liep van juli 2001 tot
februari 2006. Alle patiënten kregen tevens dagelijks
calciumcitraat (315 mg) en vitamine D3 (200 IU). Het
onderzoek werd in februari 2006 gestopt, vanwege
een verhoogd risico op beroerte  in de tibolongroep.
Op dat moment was de mediane behandelduur 34
maanden, waarbij 91% van de patiënten minstens
80% van de geplande behandeling (van 3 jaar) had
ondergaan.

Cummings en medewerkers1 beschrijven de effecten
van tibolon in het LIFT onderzoek op het risico van
vertebrale facturen, niet-vertebrale facturen, borst-
kanker, diep veneuze trombose en cardiovasculaire
ziekten. In vergelijking met placebo verhoogt tibolon
significant de botdichtheid in de wervelkolom en het
femur en verlaagt tibolon significant de absolute en
relatieve risico’s op vertebrale en niet-vertebrale frac-
turen. De afname van de risico’s lijkt sterker bij vrou-
wen met een voorafgaande vertebrale fractuur dan
bij vrouwen zonder een dergelijke fractuur. Het risico
op borstkanker en op colonkanker was significant
lager bij vrouwen in de tibolongroep, terwijl het risico
op beroerte significant verhoogd was bij vrouwen in
de tibolongroep (RR 2,19 95% CI 1,14-4,23; verschil in
absolute incidentie: 2,3 per 1000 patiëntjaren). Er
waren geen verschillen in risico op veneuze trombose
en cardiovasculaire ziekten. Het absolute risico op een
beroerte en het verschil tussen tibolongroep en
placebogroep namen toe met de leeftijd. De toename
in risico was het grootste in het eerste jaar van be-
handeling. Vrouwen in de tibolongroep hadden signi-
ficant vaker gynaecologische bijwerkingen – zoals
vaginale bloedingen, infecties en toename van de
dikte van het endometrium – en stopten significant
vaker met de behandeling vanwege bijwerkingen.

Ettinger en medewerkers2 beschrijven de effec-
ten van tibolon op dikte en histologie van het endo-
metrium in een subpopulatie vrouwen (met uterus)
van het LIFT onderzoek (tibolon n=1746; placebo
n=1773). De gemiddelde endometriumdikte bleef
stabiel in de placebogroep, maar nam met ongeveer
1 mm toe in het eerste jaar van behandeling met
tibolon zonder dat de dikte verder toenam in de vol-
gende jaren. De kans op een endometriumdikte van
meer dan  4 mm was gedurende de hele behande-
lingsperiode 33,3% (tibolon) en 9,9% (placebo), de
kans op een endometriumdikte van meer dan 6 mm
was 17,0% (tibolon) en 3,4% (placebo). Van in totaal
635 vrouwen (tibolon 499; placebo 136) was een
endometriumbiopt – vanwege een verdikt endome-
trium of vaginale bloedingen – beschikbaar. Hyper-
plastische poliepen kwamen twee keer vaker voor in
de tibolongroep dan in de placebogroep. In totaal
vier vrouwen kregen een endometrium carcinoom
(allen tibolongroep; P=0,06 vergeleken met placebo-
groep). De prevalentie van vaginale bloedingen was
significant hoger in de tibolongroep dan in de place-
bogroep (10,8% versus 2,8%; P<0,001). De auteurs van
dit deelonderzoek2 concluderen dat het risico van
tibolon op ernstige endometrium afwijkingen klein
is gedurende de bestudeerde behandelingsduur. Op
basis van het verlaagde risico op fracturen, borstkan-
ker en kanker van het colon en het verhoogde risico
op een beroerte  door tibolon adviseren Cummings
en medewerkers1 tibolon niet voor te schrijven aan
oudere vrouwen en vrouwen met een verhoogd risi-
co op een beroerte. Bij vrouwen waarbij tibolon wel
mogelijk is, adviseren zij de voor- en nadelen van
behandeling met tibolon – bij menopauzale sympto-
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men of preventie van fracturen – zorgvuldig af te
wegen. El-Hajj Fuleihan3 sluit zich bij dit advies aan
in een editorial over de LIFT studie.

Belangenverstrengeling:
Ad 1 en 2. Vrijwel alle auteurs ontvingen financiële ver-
goedingen van meerdere farmaceutische firma’s of
waren in dienst van de firma Organon, de sponsor van
het onderzoek.
Ad. 3 De auteur ontving financiële vergoedingen van
meerdere farmaceutische firma’s.

Dr. H.J.M.G. Nelissen-Vrancken, Maastricht

� 1) Cummings SR, Ettinger B, Delmas PD, et al. The effects of
tibolone in older postmenopausal women. N Engl J Med
2008;7:697-708.

� 2) Ettinger B, Kenemans P, Johnson SR, et al. Endometrial
effects of tibolone in elderly, osteoporotic women. Obstet
Gynecol 2008;112:653-9.

� 3) El-Hajj Fuleihan G. Tibolone and the promise of ideal
hormone-replacement therapy. N Engl J Med 2008;7:753-5.

� Tibolon is in Nederland op de markt als zodanig en als Livial® 

Vaccinatie van
kinderen tegen het
varicella zoster virus
In de Verenigde Starten dienen kinderen die naar
opvangcentra, school of college gaan aan te tonen
dat ze geïmmuniseerd zijn tegen varicella zoster virus
of op een natuurlijke wijze (doorgemaakte infectie)
immuniteit hebben verworven. Het varicella zoster
virus is de veroorzaker van waterpokken en op latere
leeftijd gordelroos (herpes zoster). In Europa is naar
aanleiding van dit beleid de discussie ontstaan of
dit beleid in de EU gevolgd moet worden. Actieve
immunisatie heeft de incidentie van varicella in de
Verenigde Staten sinds de eerste vaccinaties doen
afnemen en dus rijst de vraag waarom dit beleid niet
in de EU gevolgd wordt. Hiervoor is een aantal argu-
menten aan te voeren:
1) er heerst in de EU de vrees dat door actieve

immunisatie van kinderen ouderen meer last
zullen krijgen van varicella-infecties (en herpes
zoster). Bij ouderen leidt een varicella-infectie
doorgaans tot een ernstiger klachtenbeeld dan
bij kinderen. Bovendien kunnen kinderen die niet
gevaccineerd zijn op de kinderleeftijd moeilijker
een natuurlijke immunisatie doormaken en wor-
den dus op latere leeftijd een risicogroep.

2) Doormaken van een varicella-infectie op de kin-
derleeftijd geeft levenslange bescherming. Er zijn
aanwijzingen dat na een varicella-vaccinatie niet
de oorspronkelijk beoogde bescherming gedu-
rende 20 jaar wordt bereikt. Vandaar dat men in

de Verenigde  Staten uit voorzorg nu 2 vaccinaties
geeft. Of deze wel levenslange bescherming
bieden blijft echter zeer de vraag.

3) De waarde van vaccinatie tegen varicella bij kin-
deren heeft als vooronderstelling een uiteinde-
lijke bescherming op oudere leeftijd tegen herpes
zoster (en ook varicella). Deze aanname is geba-
seerd op mathematische rekenmodellen en moet
nog daadwerkelijk worden aangetoond.

Kortom, er zijn zeker redelijke argumenten aan te
voeren waarom de EU het beleid van de Verenigde
Staten niet klakkeloos heeft gevolgd. Belangrijk zijn
hierbij de uitgangspunten dat een waterpokken-
infectie op kinderleeftijd eigenlijk niet levensbedrei-
gend is en op latere leeftijd wel en dat de varicella-
infectie levenslange bescherming biedt en de vacci-
natie blijkbaar niet. Voorts spelen virusstatica in de
toekomst misschien ook een nuttige rol bij de behan-
deling. Daarnaast staan de overheden binnen de EU
voor het ethische probleem dat men niet iedereen
kan verplichten zich te laten vaccineren. Kortom, de
landelijke overheden binnen de EU en de EU zelf
moeten in deze een zorgvuldige afweging maken
tussen invoering van vaccinatie op grond van de ver-
wachting dat het een gunstig effect zal hebben
tegenover uitstel van deze beslissing om meer bewijs
te krijgen over het gunstig effect ervan.

Belangenverstrengeling: niet vermeld.

Opmerking referent:
Op dit ogenblik lijkt het beleid zich te laten leiden door
het klinisch beloop van een varicella-infectie bij kinde-
ren, waardoor natuurlijke immunisatie ontstaat, toch
het meest voor de hand liggend. Wellicht valt vaccina-
tie van risicogroepen te overwegen.

Dr. P.L.B. Bruijnzeel, Utrecht

� Farlow A. Childhood immunisation for varicella zoster virus:
universal adoption depends on science, politics, and society’s
attitude to risk. BMJ 2008;337:419-20.

Is echt onafhankelijk
onderzoek een illusie?
Fabrikanten van geneesmiddelen en medische hulp-
middelen besteden hun onderzoek steeds meer uit
aan Contract Research Organisations (CRO’s). CRO’s
voeren voor de industrie of publieke instellingen
onderzoeksactiviteiten uit zoals rekrutering van deel-
nemers, onderzoeksopzet en gegevensverwerking en
het schrijven van het verslag. Door bundeling van
ervaring en door onderzoek uit te voeren in goedkope
landen zou het kosteneffectiever zijn. Een bijkomend
voordeel zou kunnen zijn dat de, uit de literatuur
bekende, ‘bias’ bij het onderzoek door de directe be-

D

D

M
F

M
 

2
0

0
9

 
N

R
. 

2

REDACTIONEEL R

FARMACOTHERAPIE F

FARMACOLOGIE F

BIJWERKINGEN B

DIVERSEN D

KORTWEG K

AANBEVOLEN A
OVERZICHT

31

MFM02-2009  27-02-2009  16:40  Pagina 31


