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sie met ten minste 2 antihypertensiva.7 De klinische varia-
belen, zoals leeftijd, geslacht, rookgedrag en comorbiditeit, 
van de 14.644 patiënten die onder andere een bètablokker 
gebruikten waren vergelijkbaar met de 40.676 patiënten 
die geen bètablokker gebruikten. Het risico op overlijden 
binnen 30 dagen na de operatie door cardiovasculaire 
oorzaken was in de groep die bètablokkers gebruikte 
0,90% en in de groep die andere antihypertensiva gebruikte 
0,45% (p < 0,001). De ‘number needed to harm’ was 210 
(95%-BI: 147-367). Er was geen verschil in het optreden van 
niet-fatale ischemische CVA’s of myocardinfarcten.
Opvallend is dat 64% van de patiënten uit de bètablokker-
groep metoprolol gebruikte. Naar aanleiding van recente 
publicaties vergeleken de auteurs de gevonden relatie met 
sterfte in subgroepen van patiënten die metoprolol of ate-
nolol gebruikten, maar ze konden hierover geen goede 
uitspraken doen omdat de aantallen te klein waren.  
2 analyses van grote databases met medicatiegegevens van 
patiënten die niet-cardiale chirurgie ondergingen sugge-
reren echter dat er een verband bestaat tussen het gebruik 
van metoprolol en de toegenomen sterfte binnen 30 dagen, 
en dat dit verband er niet is bij atenololgebruikers.8,9 
Soortgelijke bevindingen waren al in 2005 beschreven.10

Farmacologie
Er zijn belangrijke verschillen tussen het veelvuldig voor-
geschreven metoprolol en de minder vaak gebruikte 
bètablokker atenolol. In de eerste plaats is de selectieve 
affiniteit voor de β1-adrenerge receptor van atenolol (4,7) 
hoger dan die van metoprolol (2,3).11 Hierdoor zijn er bij 
het gebruik van atenolol minder bijwerkingen te ver-
wachten van de effecten op de perifere β2-adrenerge 
receptor, zoals vasoconstrictie en bijbehorende vermin-
derde perifere doorbloeding. De toegenomen frequentie 
van hypotensie (risicoratio: 1,5) en CVA (risicoratio: 1,7) 
in de diverse perioperatieve trials met metoprolol kan 
onder andere hierdoor worden verklaard.4 Soortgelijke 
resultaten zijn recent gepubliceerd in de niet-periopera-
tieve setting.12 Bisoprolol heeft een nog sterkere selectieve 
affiniteit voor de β1-adrenerge receptor (13,5).11,13

Een tweede verschil in farmacodynamiek wordt veroor-
zaakt door verschillen in de signaalverwerking via de 
β-receptoren op basis van genetische variatie.14 Geneti-
sche varianten (polymorfismen) van de β-receptoren 
kunnen een belangrijk verschil geven in de individuele 
respons op bètablokkers.14

Het aantal cardiovasculaire complicaties in de periope-
ratieve periode blijft voor clinici en wetenschappers een 
belangrijke drijfveer om te zoeken naar methoden om het 
risico op deze complicaties te verkleinen. De periode 
rond operaties is stressvol en er bestaat een fysiologisch 
verhoogde stollingsneiging.
Daarom zijn enkele grote studies uitgevoerd, waaronder 
de POISE-1- en -2-trials, die het nut van perioperatieve β- 
en α-adrenerge-receptorblokkade en remming van de 
trombocytenaggregatie evalueerden.1-4 Hoewel het begin-
nen met behandeling met metoprolol in hoge dosis rond 
de operatie het aantal hartinfarcten reduceerde, namen de 
postoperatieve sterfte en het aantal beroertes onaccepta-
bel toe.1,4 α-adrenerge-receptorblokkade met clonidine en 
trombocytenaggregatieremming met aspirine hadden 
geen positieve effecten, maar wel bijwerkingen in de vorm 
van een lagere bloeddruk en toegenomen bloedverlies.2,3

richtlijnen
De auteurs van de huidige richtlijnen van de American 
Heart Association menen dat het redelijk is om bij pati-
enten met meerdere risicofactoren die een chirurgische 
ingreep met een intermediair tot hoog risico ondergaan 
ten minste 1 dag vóór de operatie te beginnen met bèta-
blokkers.5 Op de dag van de operatie dient behandeling 
met bètablokkers niet te worden geïnitieerd, maar pati-
enten die chronisch bètablokkers gebruiken moeten deze 
in de perioperatieve periode blijven nemen.5

De richtlijnen van de European Society of Cardiology 
bevatten vergelijkbare aanbevelingen, maar adviseren 
ook om bij het initiëren van orale behandeling met bèta-
blokkers specifiek atenolol of bisoprolol voor te schrij-
ven.6 Deze aanbevelingen verdienen een nadere beschou-
wing in het licht van recent gepubliceerd onderzoek.

recente literatuur
Een Deense onderzoeksgroep publiceerde in oktober 2015 
een onderzoek onder ruim 55.000 Deense patiënten die 
niet-cardiale chirurgie ondergingen en die medicamen-
teus behandeld werden voor ongecompliceerde hyperten-

UMC Utrecht, Divisie Vitale Functies, afdeling Anesthesiologie, 

Utrecht.

Prof.dr. W.A. van Klei, anesthesioloog (w.a.vanklei@umcutrecht.nl).

CommENTaaR

Welke perioperatieve bètablokker heeft de voorkeur?
Wilton a. van Klei 



NED TIJDSCHR GENEESKD. 2015;159: A97982

OP
IN
IE

Ten derde zijn er verschillen in de farmacokinetiek tussen 
de bètablokkers. Zo is het levermetabolisme van meto-
prolol afhankelijk van het CYP2D6-enzym. Dit enzym 
wordt gecodeerd door een polymorf gen, met bijna  
100 bekende varianten, waarvan sommige resulteren in 
een niet functioneel enzym, terwijl andere juist een sterk 
verhoogde enzymactiviteit laten zien. Deze varianten 
resulteren in grote verschillen in plasmaconcentraties 
van bètablokkers en daarmee in verschillende effecten.14 
Atenolol en bisoprolol zijn voor hun metabolisme niet 
afhankelijk van het CYP2D6-enzym. Hierdoor wordt een 
voorspelbaardere plasmaconcentratie bereikt, die zich 
lijkt te vertalen in een gunstiger werkingsprofiel.15

conclusie

Verschillen in zowel farmacodynamiek als -kinetiek tus-
sen het perioperatief veelgebruikte metoprolol en het 
minder vaak gebruikte atenolol en bisoprolol kunnen een 
goede verklaring zijn voor de gevonden effecten in de 
verschillende trials en cohortstudies. Achteraf gezien is 
de belangrijke POISE-1-trial waarschijnlijk uitgevoerd 
met de verkeerde bètablokker, namelijk metoprolol. 
Daarom is er behoefte aan een nieuwe perioperatieve 

trial van voldoende omvang naar het effect van een bèta-
blokker met hoge β1-affiniteit die voor het metabolisme 
niet afhankelijk is van het CYP2D6-enzym, zoals ate-
nolol of nog beter bisoprolol.
Tot die tijd is het op basis van de huidige kennis verstan-
dig om in de perioperatieve periode gebruik te maken 
van atenolol of bisoprolol.6 De DECREASE-studies, 
waarvan Don Poldermans de leidinggevende onderzoe-
ker was en de resultaten sinds 2011 in twijfel worden 
getrokken, werden niet meer meegenomen in de recent-
ste Europese richtlijn. Toch werd in deze trials waar-
schijnlijk wel het juiste middel gebruikt, namelijk bis-
oprolol. Atenolol en bisoprolol zijn echter niet in 
intraveneuze vorm verkrijgbaar, wat hun toepasbaarheid 
in de perioperatieve periode soms lastiger maakt.
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