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Betere therapietrouw bij specifieke 
toedieningsvormen nifedipine

Nifedipinetabletten waarvan de afgifte wordt gereguleerd met een osmotische 

pomp, leiden tot een betere therapietrouw dan traditionele retardvormen van 

nifedipine. Dit blijkt uit onderzoek van het PHARMO Instituut, uitgevoerd over 

de periode 1992-2001. Waarschijnlijk spelen zowel een lagere doseringsfre-

quentie als een kleinere kans op bijwerkingen een belangrijke rol.

De conventionele toedieningsvorm van de  
calciumantagonist nifedipine heeft een ongun-
stig kinetisch profiel. De korte halfwaardetijd 

van 2 uur vereist een hoge doseringsfrequentie (3-4 maal 
daags) bij de behandeling van hypertensie. De snelle  
vasodilatatie leidt tot reflexmatige activering van het sym-
pathische zenuwstelsel, wat als meest voorkomende bij-
werking tachycardie veroorzaakt [1]. Complexe doserings-
schema’s en het optreden van bijwerkingen kunnen ertoe 
leiden dat patiënten vroegtijdig het gebruik van bloeddruk-
verlagende geneesmiddelen staken [2, 3].

Om dit ongunstige farmacokinetische profiel te  
verbeteren, heeft de farmaceutische industrie systemen 
ontwikkeld met gereguleerde afgifte van nifedipine. De 
constantere afgifte zou theoretisch minder bijwerkingen 
veroorzaken, waardoor de kans op het afbreken van het 
gebruik vermindert. De eerste vorm omvat een retardta-
blet en de tweede vorm is nifedipine GITS (Gastro-
Intestinal Therapeutic System). Dit laatste tablet bevat 
zogenaamde ALZET minipumps: kleine cilinders die in 
het centrum een kanaal bevatten met het toe te dienen 
geneesmiddel in oplossing. Een osmotisch proces in het 
maagdarmkanaal van de patiënt leidt tot een constante, 
langzame afgifte van het geneesmiddel [4]. Nifedipine 
GITS is daardoor geschikt voor een eenmaal-daagse toe-
diening, terwijl nifedipine retard nog steeds tweemaal 
daags gebruikt dient te worden.

Hogere persistentie
Het PHARMO Instituut onderzocht of de persistentie 

in de dagelijkse praktijk verschilt tussen nifedipine retard 
en nifedipine GITS. Hierbij hield men rekening met ver-
schillen in (co)morbiditeit tussen de patiënten. De 
PHARMO-database bevatte 5889 patiënten die in de  
periode 1992-2001 voor het eerst nifedipine kregen voor-
geschreven. Het aantal patiënten dat de behandeling  
minstens één jaar volhield (persistentie) was 32% voor 
gebruikers van nifedipine retard en 44% voor gebruikers 
van nifedipine GITS (figuur 1). Na correctie voor leeftijd, 
geslacht, voorschrijver, gelijktijdig gebruik van andere 
antihypertensiva en comorbiditeit (cardiovasculair en  
overig) bleek dat de persistentie van het gebruik van  
nifedipine GITS 30% hoger was dan die van nifedipine 
retard (tabel 1).

Nancy S. Breekveldt-Postma 

Ron M.C. Herings

nifedipine  

PHARMO Instituut

Het PHARMO Instituut is een kenniscentrum dat wetenschappelijk onderzoek 

doet naar de aard, de omvang en de uitkomsten van het gebruik van genees-

middelen in de dagelijkse medisch-farmaceutische praktijk. De resultaten van 

dit onderzoek, waarbij de patiënt centraal staat, zijn van belang voor het  

optimaliseren van de farmacotherapie en dus het verbeteren van de farma-

ceutische patiëntenzorg. Het PHARMO Instituut gebruikt grote, unieke en 

hoog-kwalitatieve gegevensbestanden waarin het gebruik van geneesmiddelen 

per anonieme patiënt is gekoppeld aan ziekenhuisopnames, laboratorium-

gegevens, huisartsgegevens, pathologie en andere klinische bevindingen.  

Het PHARMO Instituut werkt daartoe nauw samen met apothekers, medisch 

specialisten, universiteiten en andere kennisinstellingen (www.pharmo.nl).

Figuur 1

Eénjaars persistentie van nifedipinegebruik

0              50            100           150          200           250         300          350           400

duur van gebruik (dagen)

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

GITS

retard

pe
rs

is
te

nt
ie

 n
ife

di
pi

ne
ge

br
ui

k 
(%

)
  n ifedipine  

GITS: nifedipine gastrointestinal therapeutic system; retard: nifedipine retard. 

Uit univariate analyse blijkt dat de persistentie van gebruik van nifedipine 

GITS (relatief risico) 1,45 maal zo hoog is als de persistentie van nifedipine retard 

(95%-betrouwbaarheidinterval: 1,33-1,57).
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Twee verklaringen
Het aantal patiënten dat de behandeling staakt is bij 

een eenmaal-daagse toediening van nifedipine GITS 
beduidend kleiner dan bij gebruik van tweemaal daags 
nifedipine retard. Hiervoor zijn twee mogelijke verklarin-
gen. Ten eerste kan de hogere persistentie het gevolg zijn 
van de lagere doseringsfrequentie. De rol van doserings-
frequentie is aangetoond in meerdere onderzoeken en 
voor meerdere ziektebeelden [6]. Ten tweede kan de 
hogere persistentie het gevolg zijn van de kleinere kans op 
bijwerkingen, dankzij de gereguleerde afgifte via de osmo-
tische pomp in nifedipine GITS. Deze afgifte veroorzaakt, 
in tegenstelling tot de retardpreparaten, geen sympathi-
sche activering en reflextachycardie. Er is nog weinig 
bekend over de verschillen in bijwerkingen tussen beide 
formuleringen in de dagelijkse praktijk en de gegevens uit 
de literatuur zijn niet eenduidig [4, 7]. Waarschijnlijk spe-
len beide aspecten een rol. Een toename van de persisten-
tie geeft een grotere kans op een betere controle van de 
bloeddruk en een kleinere kans op hartvaatziekten ●

verantwoording
Nancy S. Breekveldt-Postma, research associate; Ron M.C. Herings, 
wetenschappelijk directeur, PHARMO Instituut, Utrecht.
Dit artikel is een samenvatting van een bestaande publicatie [8]. Voor 
de oorspronkelijke publicatie kunt u contact opnemen met het 
PHARMO Instituut via de website www.pharmo.nl.

literatuur
Zie voor de literatuurreferenties de digitale versie van dit artikel op 
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Tabel 1

Effect van formulering op de persistentie van nifedipinegebruik

Determinanten Aantal 

gebruikers

1 jaar persistent 

(%)

RR  univariaat 

(BI95$)

RR  multivariaat 

(BI95$)

Alle patiënten 5889 2465 (41,9)

Formulering retard 951 300 (31,6) 1,0 (referentie) 1,0 (referentie)

GITS 4938 2165 (43,8) 1,45 (1,33-1,57) 1,33 (1,22-1,46)

Geslacht vrouw 3279 1247 (38,0) 1,0 (referentie)

man 2610 1218 (46,7) 1,29 (1,20-1,38)

Leeftijd gemiddelde ± sd                 62,3 ± 13,6 1,01 (1,01-1,01)

Startjaar 1992-1996 2294 880 (38,4) 1,0 (referentie)

1997-2001 3595 1585 (44,1) 1,17 (1,09-1,25)

Voorschrijver huisarts 3127 1340 (42,9) 1,0 (referentie)

specialist/overig 2762 1125 (40,7) 0,97 (0,91-1,04)

Gelijktijdig gebruik andere antihypertensiva 4085 1855 (45,4) 1,58 (1,47-1,69)

Historie van antihypertensivagebruik 4083 1810 (44,3) 1,30 (1,21-1,39)

Historie van cardiovasculaire medicatie 2130 960 (45,1) 1,15 (1,08-1,24) 1,05

Niet-cardiovasculaire  

chronische comorbiditeit 

0-1 3338 1360 (40,7) 1,0 (referentie)

2-4 1795 785 (43,7) 1,10 (1,02-1,18) 0,96

> 4 756 320 (42,3) 1,04 (0,93-1,15) 0,86

Historie van opname voor cardiovasculaire ziekten 848 419 (49,4) 1,32 (1,19-1,46)

 RR: relatief risico. RR > 1 betekent een hogere persistentie van gebruik dan in de referentiegroep.
$ BI95: 95%-betrouwbaarheidsinterval.

 Gelijktijdig gebruik van andere antihypertensiva werd bepaald tijdens de eerste behandelingsperiode.

  Omvat het gebruik van antithrombotica (ATC-code B01), cholesterolverlagers (ATC-code C10), antidiabetica (ATC-code A10) en overige cardiovasculaire 

geneesmiddelen (ATC-codes C01, C04, C05).

  Chronische comorbiditeit is bepaald via de chronic disease score opgesteld door Von Korff [8]. Aan de hand van het geneesmiddelengebruik en de bijbeho-

rende indicatie wordt een score toegekend aan iedere patiënt als maat voor de comorbiditeit. Een hogere score betekent een ernstiger comorbiditeit.

Opzet onderzoek

Het PHARMO Instituut voerde dit onderzoek uit als een retrospectieve cohort-

studie met gegevens uit de PHARMO database. In de PHARMO database zijn 

gegevens opgenomen over medicijnverstrekkingen van openbare apotheken, 

gegevens over ziekenhuisopnames en laboratoriumgegevens. De apotheekge-

gevens bevatten onder andere informatie over het verstrekte medicijn, type 

voorschrijver, afleverdatum, afgeleverde hoeveelheid en doseringschema. Ten 

tijde van dit onderzoek bevatte de PHARMO database gegevens van 950.000 

inwoners van 33 middelgrote steden in Nederland. De database is ondertussen 

uitgebreid naar meer dan twee miljoen Nederlanders.

Voor dit onderzoek selecteerden we 5889 patiënten die voor het eerst nifedi-

pine kregen voorgeschreven in de periode 1992-2001. De patiënten ontvingen 

minstens twee recepten nifedipine binnen het eerste jaar en hadden voldoende 

historie (12 maanden) en follow-up (15 maanden) in de PHARMO database. 

Patiënten die nitraten kregen, werden uitgesloten van het onderzoek, omdat 

deze patiënten mogelijk behandeld werden voor de indicatie angina pectoris. 

De onderzoekers maten de persistentie als de duur van de eerste aaneengeslo-

ten behandelperiode, waarbij de tijdsduur tussen het einde van een recept en 

de start van het volgende recept kleiner was dan 30 dagen. Verschillen in thera-

pietrouw tussen de formuleringen werden geanalyseerd met multivariate Cox 

proportional hazard analyses. De onderzoekers corrigeerden de analyses indien 

nodig voor verschillen in leeftijd, geslacht, jaar van start van het nifedipinege-

bruik, voorschrijver, gebruik van andere antihypertensiva, cardiovasculaire 

comorbiditeit en overige chronische comorbiditeit.
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