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Onlangs vertelde een van onze patiënten met de ziekte van 

Bechterew dat zijn huisarts, na jarenlange succesvolle be-

handeling, hem had aangeraden te stoppen met het gebruik 

van meloxicam. Dit was naar aanleiding van berichten in de 

medische literatuur en de algemene pers over de verhoogde 

kans op cardiale complicaties bij het gebruik van NSAID’s. 

Op advies van de huisarts was de patiënt, die overigens geen 

cardiale voorgeschiedenis had, paracetamol gaan slikken. 

Een NSAID vermindert echter zowel de pijn als de progres-

sie van radiologisch aantoonbare afwijkingen en is vaak het 

middel van eerste keuze bij de ziekte van Bechterew.1 Nadat 

de patiënt met het gebruik van meloxicam was gestopt, had 

hij meer last gekregen van zijn rug en nek.

 Menig arts zal een soortgelijk dilemma hebben gevoeld 

bij berichten in de pers over NSAID’s. Het is overigens een 

blijvend relevant onderwerp, gezien het frequente gebruik 

van dit type middelen in Nederland. Zo werden in 2005 

6,7 miljoen recepten voor NSAID’s uitgeschreven (www.

gipdatabank.nl; achtereenvolgens doorklikken op ‘genees-

middelen’, ‘voorschriften’, ‘skeletspierstelsel’ en ‘M01 anti-

inflammatoire en anti-reumatische middelen’). Uit Neder-

lands epidemiologisch onderzoek blijkt dat minder dan 

15% van de patiënten een dergelijk middel langer dan 6 

maanden gebruikt.2 Hiernaast worden veel NSAID’s in de 

vrije verkoop door drogisten en apotheken aangeboden.

 Eerdere artikelen in dit tijdschrift besteedden vooral 

aandacht aan bijwerkingen van afzonderlijke traditionele en 

cyclo-oxygenase(COX)-2-selectieve NSAID’s.3-8

 In dit artikel geven wij een beknopt overzicht van nieuwe 

inzichten in de veiligheid van zowel selectieve als niet-

se lectieve NSAID’s voor het hart, de bloedvaten en de maag. 

Verder geven wij enkele praktische voorschrijfadviezen.

tegenstrijdige richtlijnen en adviezen

In de afgelopen 3 jaar zijn er meerdere gerandomiseerde 

klinische trials en patiënt-controlestudies gepubliceerd over 

het optreden van cardiale complicaties bij gebruik van 

NSAID’s. Het valt op dat de adviezen die de verschillende in-

stanties naar aanleiding van deze publicaties uitbrachten, 

uiteenlopen en soms tegenstrijdig zijn.

 Zo staat in de farmacotherapeutische richtlijn ‘Pijnbe-

strijding’ van het Nederlands Huisartsen Genootschap dat 

COX-2-selectieve NSAID’s niet meer de voorkeur verdienen 

(http://nhg.artsennet.nl/upload/104/standaarden/FTR/Pijn

bestrijding.html). Ook het Geneesmiddelenbulletin geeft aan 

dat er geen plaats meer is voor COX-2-selectieve NSAID’s 

bij pijnbestrijding.9 De Nederlandse Vereniging voor Reu-
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matologie geeft echter aan dat een verhoogde kans op ern-

stige maag-darmafwijkingen nog steeds een geldige in-

dicatie is voor het voorschrijven van een COX-2-selectieve 

NSAID.10

 Ook de internationale richtlijnen liepen lange tijd uiteen. 

De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) 

waarschuwt sinds april 2005 voor een verhoogde kans op 

coronaire vaatziekten bij zowel COX-2-selectieve als tra-

ditionele NSAID’s, maar de European Medicines Agency 

(EMEA) concludeerde dat er nog onvoldoende bewijs was 

voor een verhoogd trombotisch risico bij het gebruik van 

traditionele NSAID’s (www.fda.gov/cder/drug/infopage/

cox2/nsaiddecisionmemo.pdf; www.emea.eu.int/htms/hu

man/opiniongen/nsaids06.htm). Sinds oktober 2006 beves-

tigt ook de EMEA dat traditionele NSAID’s een licht trom-

botisch effect hebben, vooral bij hogere doses en langdurig 

gebruik.

gastro-intestinale complicaties

Op basis van gegevens van de Landelijke Medische Regis-

tratie is berekend dat er in Nederland in 2000 2823 NSAID-

gerelateerde opnamen waren, waarbij 165 patiënten zijn 

overleden.11 Het betrof hier gastro-intestinale complicaties, 

vaak uitgedrukt als POB’s (perforaties, obstructies door 

fibrose, bloedingen) of PUB’s (perforaties, ulceraties, bloe-

dingen). Uit epidemiologische studies blijkt dat bij patiën-

ten die een NSAID gebruiken het relatief risico op een PUB 

2,0-5,4 bedraagt.12 13 Van deze complicaties is 5-10% fa-

taal.14 Overigens is de prevalentie van ernstige bloedingen 

en perforaties bij mensen die geen NSAID gebruiken 1:1000 

personen per jaar.15 NSAID’s geven niet alleen een verhoog-

de kans op complicaties in de maag en het duodenum, maar 

ook in de lagere delen van de tractus digestivus.16

 Traditionele NSAID’s. Het relatief risico op een PUB of een 

POB hangt af van het type NSAID. Zo leiden meloxicam, na-

bumeton en ibuprofen relatief het minst vaak tot een PUB, 

gevolgd door diclofenac en naproxen. Indometacine, keto-

profen en piroxicam leiden vaker tot een PUB.15 17 18 Een eer-

der doorgemaakt ulcus, een hogere leeftijd en een Helicobac-
ter pylori-infectie gaan gepaard met een hoger risico. Andere 

risicofactoren zijn een hogere dosis van de NSAID, co-

morbiditeit, zoals hartfalen, diabetes en ernstige reumatoïde 

artritis, en comedicatie, zoals acetylsalicylzuur, corticoste-

roïden en cumarinen.19 

 Uit verschillende studies blijkt dat COX-2-selectieve 

NSAID’s significant minder dyspeptische klachten veroor-

zaken, maar dit verschil is klinisch nauwelijks relevant. Zo 

traden in een studie gastro-intestinale klachten op bij 31,4% 

van de patiënten die celecoxib gebruikten en bij 36,8% 

van de patiënten die een traditionele NSAID toepasten.20-22 

Wanneer een patiënt bij gebruik van een traditionele NSAID 

dyspeptische klachten krijgt, lijkt het effectiever om een 

protonpompremmer voor te schrijven dan het middel door 

een COX-2-selectieve NSAID te vervangen.23

 Wat de toepassing van meloxicam en nabumeton betreft, 

er zijn aanwijzingen dat deze middelen bij gebruik op korte 

termijn veiliger voor de maag zijn dan conventionele 

NSAID’s. Echter, door het gebruik van niet-equivalente 

doseringen en door de korte duur van de studies is verder 

onderzoek nodig om het effect op lange termijn te kunnen 

beoordelen.24-26

 COX-2-selectieve NSAID’s. COX-2-selectieve NSAID’s zijn 

in 1998 geïntroduceerd, omdat ze minder kans op al dan 

niet ernstige gastro-intestinale complicaties zouden geven. 

Dit geldt in ieder geval voor de korte termijn; gerandomi-

seerde klinische onderzoeken met celecoxib, lumiracoxib 

en rofecoxib laten na respectievelijk 6, 12 en 9 maanden on-

geveer een halvering in het vóórkomen van POB’s zien in 

vergelijking met traditionele NSAID’s.20 21 27 Hierbij was het 

‘number needed to treat’, dat wil zeggen het aantal patiën-

ten dat moet worden behandeld om bij één een POB te voor-

komen, voor celecoxib (400 mg/dag) 68, voor lumiracoxib 

(400 mg/dag) 138 en voor rofecoxib (50 mg/dag) 42. Echter, 

na 12 maanden was dit effect bij celecoxib niet meer signi-

ficant (www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/01/briefing/3677b1_

03_med.pdf ). Achteraf werd het verdwijnen van het verschil 

ten dele toegeschreven aan het gebruik van acetylsalicylzuur 

door 21% van de patiënten. 

 Voor etoricoxib blijkt uit één samengevoegde analyse 

(‘pooled analysis’) dat dit middel minder ernstige gastro-

intestinale complicaties geeft. De duur van de in de analyse 

opgenomen studies was 6-190 weken.28 Bij gelijktijdig 

gebruik van acetylsalicylzuur verdween het verschil tussen 

traditionele en COX-selectieve NSAID’s.29 30 Er zijn geen 

gegevens van onderzoek naar de gastro-intestinale veilig-

heid op de lange termijn van selectieve NSAID’s en van 

niet-selectieve NSAID’s gecombineerd met protonpomp-

remmers vergeleken met monotherapie met niet-selectieve 

NSAID’s.

cerebrovasculaire complicaties

Tot voor kort was er geen significant verband aangetoond 

tussen het vóórkomen van beroerten en het gebruik van 

NSAID’s.29 30 Een recente epidemiologische studie laat wel 

een verband zien tussen het optreden van beroerten en het 

gebruik van COX-2-selectieve NSAID’s. Zo neemt de kans 

op een beroerte toe bij gebruik van rofecoxib (oddsratio 

(OR) = 1,71; 95%-BI: 1,33-2,18) en etoricoxib (OR = 2,38; 

95%-BI: 1,10-5,13), maar niet bij gebruik van celecoxib (OR 

= 1,07; 95%-BI: 0,79-1,44).31 Bovendien neemt het risico 

bij rofecoxib en etoricoxib toe bij langer gebruik en hogere 

doses.31
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chronisch nsaid-gebruik en cardiovasculaire 
complicaties

Veel onderzoek is gedaan naar het ontstaan van hart- en 

vaatziekte tijdens gebruik van selectieve NSAID’s.25 31-49 De-

ze studies verschilden echter in opzet; zo waren er patiënt-

controlestudies, gerandomiseerde klinische studies en co-

hortstudies. Ook konden er verschillen zijn in de gebruiks-

duur per patiënt, in de indicatie (ontsteking (bijvoorbeeld: 

inflammatoire reumatische aandoeningen), poliepen of de 

ziekte van Alzheimer) en in het al dan niet gebruiken van 

acetylsalicylzuur als comedicatie.43 Bovendien waren de car-

diovasculaire uitkomsten zelden de hoofduitkomstmaat 

van deze onderzoeken.

 Meloxicam en nabumeton. In een meta-analyse van alle kli-

nische studies met meloxicam werd geen verhoogde kans 

op cardiovasculaire complicaties in vergelijking met con-

ventionele NSAID’s gezien, ook niet vergeleken met acetyl-

salicylzuur.43 Echter, in deze meta-analyse was het aantal 

patiënten dat langer dan 2 maanden werd gevolgd klein, 

dus definitieve conclusies over langdurig gebruik kunnen 

niet getrokken worden. 

 COX-2-selectieve NSAID’s. COX-2-selectieve NSAID’s ver-

storen onder andere het evenwicht tussen prostacycline 

2 (PGI2) en tromboxaan A2 (TXA2), waardoor er een groter 

risico op hoge bloeddruk, myocardinfarcten en andere 

trombotische afwijkingen kan ontstaan.29 47 Dit fenomeen 

lijkt vooral klinisch relevant bij patiënten met atheroscle-

rose.30

 Een groot aantal onderzoeken, waaronder 2 gerandomi-

seerde klinische studies, laat zien dat rofecoxib de kans op 

myocardinfarcten vergroot. Op grond daarvan werd de regis-

tratie van rofecoxib door de fabrikant vrijwillig geschrapt. 

In dit onderzoek bedroeg de incidentie van alle cardiovas-

culaire complicaties bij rofecoxib 1,5 per 100 patiëntjaren 

versus 0,78 bij placebo.37 Hierbij is het belangrijk in acht te 

nemen dat individuen met een cardiovasculaire aandoening 

geëxcludeerd waren. Paradoxaal lijkt het dat rofecoxib in 

Nederland specifiek aan patiënten met een hoger risico op 

cardiale complicaties werd voorgeschreven.49

 Met celecoxib zijn verschillende studies gedaan. De Ade-

nomapreventiestudie laat een dosisafhankelijke relatie zien 

tussen het gebruik van celecoxib en het optreden van myo-

cardinfarcten: bij een dosering van 400 mg is het risico op 

een myocardinfarct niet significant verhoogd en bij een do-

sering van 800 mg wel.44 Daarentegen blijkt uit 2 andere ge-

randomiseerde klinische trials waarin celecoxib in een do-

sering van 400 mg/dag toegepast werd geen verhoogde kans 

op myocardinfarcten (www.emea.eu.int; achtereenvolgens 

doorklikken op ‘press office’, ‘EMEA’, ‘EMEA/212271/04’). 

Nader onderzoek moet uitwijzen of celecoxib in doses tot 

400 mg de kans op cardiovasculaire complicaties vergroot. 

In verschillende patiënt-controlestudies met celecoxib 

wordt overigens geen verhoogde kans op cardiovasculaire 

complicaties aangetoond.33 35 38 48

 Lumiracoxib, dat nog niet geregistreerd is, geeft na 12 

maanden geen groter risico op myocardinfarcten dan ibu-

profen of naproxen, onafhankelijk van het gebruik van ace-

tylsalicylzuur, zo blijkt uit één gerandomiseerde klinische 

trial.46 Hierbij dient opgemerkt te worden dat bij dit onder-

zoek iedere cardiovasculaire aandoening als exclusiecrite-

rium gold, en het hier dus een selecte groep betrof.

 In een onderzoeksprogramma waaraan 34.701 patiënten 

deelnamen, is het cardiovasculair risicoprofiel van etori-

coxib vergeleken met dat van diclofenac.50 De gegevens uit 

de 3 gerandomiseerde studies die in deze analyse waren op-

genomen, konden worden samengevoegd, omdat de inclu-

siecriteria van deze studies identiek waren. Ook de gebruik-

te dosering in deze studies was identiek: diclofenac 150 mg/

dag en etoricoxib 60-90 mg/dag. Uit deze studie blijkt dat de 

frequentie van aangetoonde cardiovasculaire aandoeningen 

op basis van trombose voor etoricoxib en diclofenac on-

geveer gelijk was (relatief risico: 0,95; 95%-BI: 0,81-1,11). 

Overigens stopten mensen met etoricoxib 90 mg/dag vaker 

vanwege hypertensie en oedeem in vergelijking met mensen 

die etoricoxib 60 mg/dag of diclofenac gebruikten. Patiën-

ten die diclofenac gebruikten, hadden daarentegen meer 

kans om de behandeling vanwege leverklachten te moeten 

staken.

 Dat de incidentie van cardiovasculaire complicaties bij 

gebruik van etoricoxib ongeveer gelijk is aan de incidentie 

bij gebruik van diclofenac, wil niet zeggen dat er geen ver-

hoogd cardiovasculair risico is ten opzichte van placebo-

gebruik. Integendeel, in een onlangs verschenen meta-ana-

lyse van 138 gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken 

met 145.373 patiënten bleken COX-2-selectieve NSAID’s 

een verhoogd cardiovasculair risico te geven. Dit verhoogde 

risico werd met name verklaard door een verdubbeling van 

de kans op een myocardinfarct. Echter, naast COX-2-selec-

tieve NSAID’s bleken sommige traditionele NSAID’s, zoals 

ibuprofen en diclofenac, ook een verhoogd cardiovasculair 

risico te geven.51

 Epidemiologische studies met traditionele NSAID’s 

spreken elkaar echter tegen. Sommige patiënt-controlestu-

dies laten een toegenomen kans op myocardinfarcten en 

verergering van hartfalen zien,33 34 36 37 maar in andere werd 

geen toename hiervan door het gebruik van NSAID’s waar-

genomen.32 35 38 Veel van deze studies zijn opgenomen in 

een onlangs verschenen systematisch overzicht van obser-

vationele studies naar het risico van cardiovasculaire com-

plicaties, met name myocardinfarcten, door COX-2-selec-

tieve en niet-COX-selectieve NSAID’s. Volgens de onderzoe-

kers bevestigen de resultaten dat gebruik van rofecoxib het 

risico van dergelijke complicaties verhoogt, dat gebruik van 

celecoxib in de gebruikelijke dosis dit risico niet verhoogt 

en dat de veiligheid van diclofenac, een reeds lang beschik-
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bare NSAID waarvan men aanneemt dat deze enige COX-2-

selectiviteit bezit, twijfelachtig is.52 Op basis van de litera-

tuur concluderen wij dat het nog niet duidelijk is of traditio-

nele NSAID’s minder vaak myocardinfarcten veroorzaken 

dan COX-2-selectieve NSAID’s. 

 Overigens is er weinig informatie beschikbaar over de 

relatie tussen paracetamolgebruik en cardiovasculaire com-

plicaties. Echter, één Amerikaans epidemiologisch onder-

zoek laat een relatie zien tussen het regelmatig gebruik van 

paracetamol en de kans op cardiovasculaire complicaties 

(relatief risico: 1,35; 95%-BI: 1,14-1,59).39 

conclusies en aanbevelingen

Gezien het feit dat miljoenen mensen dagelijks NSAID’s ge-

bruiken, is het belangrijk dat het voorschrijfbeleid van deze 

geneesmiddelen gebaseerd is op wetenschappelijk bewijs 

en niet op emoties. Hierbij dient men niet alleen te kijken 

naar datgene wat al bekend is, maar vooral ook naar wat nog 

niet bekend is. Zo is er op dit moment nog onvoldoende dui-

delijkheid over de gastro-intestinale veiligheid van COX-2-

selectieve NSAID’s op lange termijn en de kans op cardiovas-

culaire complicaties bij zowel het gebruik van traditionele 

NSAID’s als van selectieve NSAID’s. Op basis van de beschik-

bare literatuur geven wij de volgende voorschrijfadviezen.

– Bij elk (herhalings)voorschrift van NSAID’s dient afge-

wogen te worden of het gebruik van een NSAID nog geïn-

diceerd is. Paracetamol blijft de veiligste pijnstiller. Bij het 

voorschrijven van NSAID’s dient gekozen te worden voor 

een zo kort mogelijke gebruiksduur en een zo laag moge-

lijke dosering.

– Bij patiënten zonder cardiovasculair lijden en zonder ver-

hoogde kans op NSAID-gerelateerde gastro-intestinale toxi-

citeit is er geen reden om een onderscheid te maken tussen 

de verschillende NSAID’s wat betreft de cardiovasculaire 

risico’s. Klinische ervaring, eerder gebruik door de patiënt, 

ernst van de klachten, kosten en andere niet-farmacothera-

peutische aspecten spelen een rol in de keuze voor een 

NSAID die geschikt is voor de betreffende patiënt.

– Bij patiënten zonder cardiovasculair lijden en met een ver-

hoogde kans op NSAID-gerelateerde gastro-intestinale toxi-

citeit hebben COX-2-selectieve NSAID’s ter preventie van 

ernstige gastro-intestinale complicaties op een termijn tot 6 

maanden een bewezen voordeel. Langetermijndata zijn no-

dig om de meerwaarde van COX-2-selectieve NSAID’s op dit 

gebied te kunnen bewijzen. Zowel protonpompremmers in 

combinatie met conventionele NSAID’s als COX-2-selectie-

ve NSAID’s kunnen gebruikt worden door patiënten die een 

verhoogd risico op gastro-intestinale complicaties, maar 

geen verhoogd cardiovasculair risico hebben. Daarnaast 

dient het gunstige effect van protonpompremmers op het 

optreden van PUB’s en POB’s op lange termijn nog beves-

tigd te worden.19 53

– Bij patiënten met ischemische hartziekte, een cerebro-

vasculaire aandoening of perifeer arterieel vaatlijden zijn 

COX-2-selectieve NSAID’s gecontra-indiceerd. Overigens is 

terughoudendheid aangewezen bij het voorschrijven van 

alle typen NSAID’s aan deze categorie patiënten. Het is 

immers niet duidelijk of COX-2-selectieve NSAID’s in een 

gebruikelijke dosering op lange termijn meer kans geven 

op cardiovasculaire complicaties in vergelijking met tradi-

tionele NSAID’s; op basis van de gepubliceerde langeter-

mijnstudies waarin COX-2-selectieve NSAID’s werden ver-

geleken met traditionele NSAID’s kan nog geen uitspraak 

gedaan worden.51 Verder onderzoek is derhalve nodig om 

het verband tussen de verschillende NSAID’s en het op-

treden van cardiovasculaire complicaties te verduidelijken.

Het gebruik van meloxicam en nabumeton lijkt op korte 

termijn (< 2 maanden) geen verhoogde kans te geven op 

hart- en vaatziekten. 

– Bij het ontstaan van dyspeptische klachten tijdens het 

gebruik van een traditionele NSAID lijkt het effectiever om 

een protonpompremmer aan de traditionele NSAID toe te 

voegen dan het middel door een COX-2-selectieve NSAID 

te vervangen.

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.

Aanvaard op 15 januari 2007
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Abstract

Cardiovascular and gastrointestinal risks associated with selective and 
non-selective NSAIDs
– There has been much discussion regarding the cardiovascular and 

gastrointestinal safety of traditional and COX-2 selective NSAIDs. 
The national and international guidelines differ in their recommen-
dations. 

– Selective COX-2 inhibitors seem to have a diminished risk for severe 
gastrointestinal complications in the short term, but the long-term 
benefit has not yet been proven. 

– In various studies, COX-2 selective NSAIDs have been associated with 
an increased risk of cardiovascular complications. This connection 
has been clearly demonstrated only for rofecoxib. Celecoxib seems to 
lead to an increased risk only at high dosages. However, more 
patients will have to be followed for a longer period to confirm these 
results. There is insufficient evidence that the COX-2 selective agents 
lead to more frequent cardiovascular complications than the tradi-
tional NSAIDs. 

– In patients with an increased risk of gastrointestinal complications 
and no cardiovascular risk, there is no preference for either COX-2 
selective NSAIDs or the combination of traditional NSAIDs and a 
proton pump inhibitor.

– If dyspepsia develops during the use of a traditional NSAID, then it 
seems more effective to add a proton-pump inhibitor to the tradition-
al NSAID rather than replacing it by a COX-2 selective NSAID.
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