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Hoewel de effectiviteit en veiligheid van antihypertensiva en lipidenverlagende 

geneesmiddelen uitgebreid in klinische studies is vastgesteld en in behandelingsrichtlijnen is 

opgenomen, blijken deze geneesmiddelen niet altijd optimaal in de dagelijkse 

huisartsenpraktijk te worden voorgeschreven. Dit proefschrift omvat een serie onderzoeken 

naar trends in het voorschrijven van cardiovasculaire geneesmiddelen in de Nederlandse 

huisartsenpraktijk. Dit proefschrift concentreert zich op de vraag in hoeverre het voorschrijven 

van antihypertensiva, in het bijzonder ACE-remmers en angiotensine-II-antagonisten, en 

lipidenverlagende geneesmiddelen in het afgelopen decennium volgens de 

behandelingsrichtlijnen voor hoge bloeddruk en cholesterol is verlopen. Daarnaast is de 

invloed van patiënt- en artsgerelateerde factoren op het voorschrijven van (nieuwe) 

cardiovasculaire geneesmiddelen bestudeerd. 

Trends in het voorschrijven van cardiovasculaire geneesmidden en Trends in het voorschrijven van cardiovasculaire geneesmidden en Trends in het voorschrijven van cardiovasculaire geneesmidden en Trends in het voorschrijven van cardiovasculaire geneesmidden en 

patiëntgerelateerde factoren patiëntgerelateerde factoren patiëntgerelateerde factoren patiëntgerelateerde factoren     

Het eerste deel van dit proefschrift richt zich op trends in het voorschrijven van 

antihypertensiva en lipidenverlagende geneesmiddelen in de Nederlandse huisartsenpraktijk 

en de invloed van patiëntgerelateerde factoren. Trends in het voorschrijven van de 

verschillende klassen antihypertensiva werden beoordeeld in hoofdstuk 2hoofdstuk 2hoofdstuk 2hoofdstuk 2. Deze studie werd 

uitgevoerd in een cohort hypertensiepatiënten afkomstig uit de ‘Integrated Primary Care 

Information’ (IPCI) database van het Erasmus MC uit Rotterdam. De IPCI database is een 

longitudinaal elektronisch huisartsenbestand van ongeveer 200.000 patiënten. Tussen 1996 

en 2000 steeg het gebruik van antihypertensiva onder patiënten met een te hoge bloeddruk 

gestaag (van 68% naar 73%). Daarnaast steeg ook het gemiddelde aantal geneesmiddelen dat 

aan deze patiënten tegen een te hoge bloeddruk werd voorgeschreven van 1.4 naar 1.5. De 

trends over de tijd lieten een significante toename in het gebruik van bètablokkers (van 38% 

tot 43%) en angiotensine-II-antagonisten zien (van 2% tot 11%), terwijl het gebruik van 

calciumantagonisten enigszins verminderde (van 22% tot 21%) en het gebruik van diuretica 

(41%) en ACE-remmers (31%) stabiel bleef. Terwijl het gebruik van ACE-remmers in zijn totaliteit 

stabiel bleef, observeerden we een toename in het gebruik van ACE-remmers (van 33% tot 41%) 

in patiënten voor wie deze geneesmiddelen worden aanbevolen, d.w.z. patiënten met een te 

hoge bloeddruk die hartfalen, diabetes mellitus en/of proteïnurie en/of nierinsufficiëntie 

hebben. Dit in tegenstelling tot de trends in het voorschrijven van angiotensine-II-

antagonisten die niet in overeenstemming waren met behandelingsrichtlijnen uit die periode. 

Het gebruik van angiotensine-II-antagonisten steeg vrijwel onmiddellijk na de 

marktintroductie bij patiënten met te hoge bloeddruk met en zonder specifieke 

comorbiditeiten, terwijl angiotensine-II-antagonisten alleen geadviseerd werden als alternatief 

voor patiënten die een ACE-remmer niet konden verdragen. Bovendien werden angiotensine-II-

antagonisten voorgeschreven terwijl de voordelen op cardiovasculaire morbiditeit en 
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mortaliteit nog onzeker waren en er voldoende alternatieven met bewezen effectiviteit 

beschikbaar waren. 

 

In hoofdstuk 3hoofdstuk 3hoofdstuk 3hoofdstuk 3 werden de voorschrijfpatronen van angiotensine-II-antagonisten gedurende de 

periode 1996-2000 nader onder de loep genomen. Het doel van deze studie was om trends in 

het voorschrijven van angiotensine-II-antagonisten als eerste keus en tweede keus 

behandeling te beschrijven. We bestudeerden de voorschrijfgegevens van 3.102 nieuw 

behandelde hypertensiepatiënten afkomstig uit de IPCI database. In de periode 1996-1999 

steeg het gebruik van angiotensine-II-antagonisten als startbehandeling van 4% naar 10%. Het 

gebruik van angiotensine-II-antagonisten als tweede keus geneesmiddel was veel lager. 

Angiotensine-II-antagonisten werden gebruikt als tweede keus geneesmiddel in minder dan 

4% van alle hypertensiepatiënten die al eerder een ander geneesmiddel tegen hoge bloeddruk 

als monotherapie gehad hadden: 2% kreeg een angiotensine-II-antagonist als monotherapie 

(voornamelijk patiënten die eerst een ACE-remmer hadden gehad) en 1% kreeg een 

angiotensine-II-antagonist als combinatietherapie. Uit deze studie kunnen we concluderen dat 

angiotensine-II-antagonisten eerder een positie hebben bereikt in de initiële behandeling dan 

in de tweede keus behandeling. Dit is niet in overeenstemming met de behandelingsrichtlijnen 

voor hoge bloeddruk die tijdens de studieperiode van kracht waren. 

 

Trends in het starten en intensiveren van de behandeling met antihypertensiva of 

lipidenverlagende geneesmiddelen voor patiënten met diabetes type 2 in de periode 1998-

2004 zijn onderzocht in hoofdstuk 4hoofdstuk 4hoofdstuk 4hoofdstuk 4. Informatie over het voorschrijven van geneesmiddelen en 

over cardiovasculaire risicofactoren werd verkregen uit de Zwolle Outpatient Diabetes project 

Integrated Available Care (ZODIAC)-studie. In dit project krijgen de deelnemende huisartsen 

ondersteuning van de diabetesverpleegkundigen bij de jaarlijkse controle van al hun ongeveer 

2400 type 2 diabetespatiënten. We observeerden een toename in het gebruik van 

antihypertensiva en lipidenverlagende geneesmiddelen en een betere controle van 

risicofactoren over de jaren 1998-2004. Het percentage patiënten met een te hoge bloeddruk 

(≥ 150/85 mmHg) daalde lichtelijk van 58% naar 51%, terwijl het percentage patiënten met een 

verhoogd totaal cholesterol/HDL ratio (>6) aanzienlijk verminderde (van 29% naar 4%). Het 

percentage type 2 patiënten dat voor het eerst een geneesmiddel tegen hoge bloeddruk kreeg 

voorgeschreven nam toe (van 20% naar 29%), evenals het percentage patiënten dat een 

intensivering van hun behandeling tegen hoge bloeddruk kreeg (van 19% naar 35%). 

Tweederde van de patiënten met een te hoge bloeddruk in 2003 kreeg echter geen 

antihypertensivum voorgeschreven of kreeg geen intensivering van hun bestaande 

behandeling. Het percentage patiënten dat met een lipidenverlagende geneesmiddel startte 

nam aanzienlijk toe (van 12% naar 35%), terwijl het intensiveren van de lipidenverlagende 

behandeling laag bleef (12% in 1999 versus 7% in 2004). Het aantal patiënten met een 
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verstoord lipidenspectrum was al behoorlijk laag in 2004, zodat niet veel ruimte voor verdere 

verbetering van deze groep patiënten overbleef. Onder patiënten met zowel een verhoogde 

bloeddruk als een verstoord lipidenspectrum, en daardoor een verhoogd cardiovasculair risico, 

vonden we geen verhoogd percentage lipidenverlagende startbehandelingen. Het besluit om 

medicatie te starten of te verhogen werd beïnvloed door het niveau van de bijbehorende 

risicofactor en niet door de aanwezigheid van andere risicofactoren. 

Artskenmerken gerelateerd aan het voorschrijven van cardiovasculaire Artskenmerken gerelateerd aan het voorschrijven van cardiovasculaire Artskenmerken gerelateerd aan het voorschrijven van cardiovasculaire Artskenmerken gerelateerd aan het voorschrijven van cardiovasculaire 

geneesmiddelen.geneesmiddelen.geneesmiddelen.geneesmiddelen.    

In het tweede deel van dit proefschrift ligt de focus op artskenmerken die relevant kunnen zijn 

voor het begrijpen van de variatie in het voorschrijven van cardiovasculaire geneesmiddelen. 

Speciale aandacht werd gegeven aan artskenmerken gerelateerd aan de adoptie van 

angiotensine-II-antagonisten, omdat we op zoek waren naar mogelijke redenen die de variatie 

in het voorschrijven van angiotensine-II-antagonisten tussen Nederlandse huisartsen kunnen 

verklaren. Om inzicht te krijgen in de onderliggende redenen van de snelle stijging in het 

voorschrijven van angiotensine-II-antagonisten, zoals beschreven in hoofdsthoofdsthoofdsthoofdstuk 2uk 2uk 2uk 2 en 3333, hebben 

we artskenmerken gekoppeld aan hun daadwerkelijke voorschrijfgedrag (hoofdstuk 5hoofdstuk 5hoofdstuk 5hoofdstuk 5). Een 

vragenlijst werd ingevuld door 70 huisartsen die data leverden aan de IPCI database (respons: 

96%). De vragenlijst bestond uit verschillende onderdelen, die mogelijk de 

geneesmiddelenkeuze en de adoptie van nieuwe geneesmiddelen kunnen beïnvloeden: 

gebruik van informatiebronnen, de waargenomen voor- en nadelen van de verschillende 

klassen antihypertensiva, het belang gehecht aan specifieke geneesmiddelenkenmerken, 

professioneel netwerk en algemene artskenmerken. Voorschrijfgegevens van antihypertensiva 

zijn verkregen uit de IPCI database. Huisartsen die een hoog gebruik van commerciële 

informatiebronnen rapporteerden, bleken vaker angiotensine-II-antagonisten dan andere 

antihypertensiva voor te schrijven. Huisartsen die een elektronisch voorschrijfsysteem 

gebruikten en huisartsen die betrokken waren bij farmacotherapie onderwijs, bleken iets 

minder angiotensine-II-antagonisten voor te schrijven. Andere factoren gerelateerd aan het 

voorschrijven van angiotensine-II-antagonisten waren een positievere perceptie van 

angiotensine-II-antagonisten ten aanzien van hun effectiviteit in het verlagen van de 

bloeddruk, het werkzaam zijn in een solopraktijk of in minder stedelijk gebied. Veel van de 

andere potentiële factoren konden niet de waargenomen variatie in het voorschrijven van 

angiotensine-II-antagonisten verklaren. Dit wijst erop dat het voorschrijven van angiotensine-

II-antagonisten niet werd bepaald door een voorkeur voor angiotensine-II-antagonisten 

gebaseerd op rationele overwegingen, noch door de invloed van specialisten of door druk van 

patiënten. 

Interacties tussen de farmaceutische industrie en artsen zijn onvermijdelijk maar niet altijd 

ongewenst. Bij de marktintroductie van een nieuw geneesmiddel bestaat er een informatie 
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asymmetrie over het klinische profiel van een nieuw geneesmiddel tussen de 

geneesmiddelenfabrikanten en artsen. De geneesmiddelenfabrikanten hebben jarenlang 

uitgebreide klinische testen uitgevoerd om informatie over de effectiviteit en veiligheid van 

het geneesmiddel te verzamelen, terwijl het geneesmiddel bij artsen vrijwel onbekend is. 

Wanneer een geneesmiddel eenmaal op de markt is, kan nieuwe informatie over bijwerkingen 

en lange termijneffecten beschikbaar komen. Geneesmiddelenfabrikanten gebruiken deze 

informatie in hun marketingcampagnes om artsen over hun producten te informeren. In 

hoofdstuk 6hoofdstuk 6hoofdstuk 6hoofdstuk 6 evalueerden we hoe de farmaceutische industrie omgaat met steeds verder 

ontwikkelend klinisch bewijs in hun advertentieclaims voor de verschillende angiotensine-II-

antagonisten. We bestudeerden in totaal 290 advertenties voor angiotensine-II-antagonisten 

in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde gedurende de periode 1996-2004. Terwijl de 

resultaten van grote klinische trials werden afgewacht, werden angiotensine-II-antagonisten 

aan de man gebracht met claims over effectiviteit in het verlagen van de bloeddruk met daarbij 

een gunstig bijwerkingenprofiel. Deze claims werden allen voldoende onderbouwd met 

klinisch bewijsmateriaal dat al beschikbaar was op het tijdstip van registratie van het 

geneesmiddel op de Nederlandse markt. Vanaf 1999 werden claims die gunstige effecten op 

lange termijneindpunten suggereerden geobserveerd in 12 verschillende advertenties. De 

meeste advertenties gebruikten algemene beweringen zoals ‘gunstig effect op eindorganen’, 

‘bescherming’ of ‘risicoreductie’. In acht gevallen (57 verschijningen) werden deze beweringen 

niet ondersteund door de informatie in de 1B-tekst (= de wetenschappelijke productinformatie 

van een geneesmiddel) of met een verwijzing naar bewijsmateriaal van een klinische studie. In 

sommige gevallen werden deze beweringen helemaal niet ondersteund met referenties, in 

andere gevallen werd het geneesmiddel geadviseerd in een patiëntengroep anders dan 

beoordeeld was in de aangehaalde studie. Het zelfregelende toezicht door de Stichting Code 

Geneesmiddelenreclame ontving slechts twee klachten naar aanleiding van deze beweringen. 

Deze bevindingen geven aanleiding tot zorg, gezien het belang van geneesmiddelenreclame 

als bron van informatie voor artsen. 

 

Aangezien het voorschrijven van cardiovasculaire geneesmiddelen door huisartsen veelal het 

resultaat is van herhalingen van voorschriften van geneesmiddelen die geïnitieerd zijn door 

specialisten, onderzochten we in hoofdstuk 7 hoofdstuk 7 hoofdstuk 7 hoofdstuk 7 of de houdingen van specialisten ten opzichte 

van transmurale cardiovasculaire behandelingsrichtlijnen tussen de ziekenhuizen verschilden. 

Een vragenlijst werd ingevuld door 31 algemene internisten en cardiologen in de provincie 

Groningen (respons: 52%). Over het algemeen waren de specialisten uit de perifere 

ziekenhuizen (n=14) minder positief over de behandelingsrichtlijnen dan specialisten uit de 

opleidingsziekenhuizen (n=17). De specialisten uit de perifere ziekenhuizen waren vaker van 

mening dat de richtlijnen te restrictief zijn (64% versus 18%), te beperkend om op individuele 

patiënten van toepassing te zijn (14% versus 6%) en dat zij de medische praktijk te eenvoudig 
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voorstellen (79% versus 35%). De specialisten uit de opleidingsziekenhuizen waren het er vaker 

mee eens dat goede aanbevelingen voor eerste keus geneesmiddelen waren gedaan (76% 

versus 50%), de richtlijnen een geschikte bron voor advies zijn (94% versus 57%), de richtlijnen 

de communicatie met huisartsen kan vergemakkelijken (94% versus 71%) en de kwaliteit van 

farmacotherapeutische zorg kan verbeteren (88% versus 43%). 

 

Tenslotte worden in hoofdstuk 8hoofdstuk 8hoofdstuk 8hoofdstuk 8 de belangrijkste resultaten en conclusies van het proefschrift 

samengevat en verschillende methodologische aspecten bediscussieerd. Bovendien worden de 

bevindingen uit de gepresenteerde studies besproken in het licht van de primaire doelstelling 

van dit proefschrift en worden de implicaties van het onderzoek besproken, namelijk in 

hoeverre het voorschrijven van antihypertensiva en lipidenverlagende geneesmiddelen in het 

afgelopen decennium volgens de behandelingsrichtlijnen is verlopen. Concluderend kan 

gesteld worden dat de behandeling van de cardiovasculaire risicofactoren hypertensie en 

hyperlipidemie sterk verbeterd is, maar nog niet optimaal is. Patiënten met meerdere 

risicofactoren kunnen bijvoorbeeld nog intensiever met medicatie behandeld worden. 

Nieuwere geneesmiddelen, zoals de angiotensine-II-antagonisten, zouden terughoudender 

moeten worden voorgeschreven in de periode waarin lange termijn effecten nog niet bekend 

zijn en er voldoende alternatieven aanwezig zijn. Regelmatig geactualiseerde 

behandelingsrichtlijnen en wetenschappelijke informatie over nieuwe geneesmiddelen zijn 

belangrijk om de kwaliteit van het voorschrijven van cardiovasculaire geneesmiddelen in de 

dagelijkse huisartsenpraktijk te bevorderen. 




