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Medicatie bij hartfalen

ACE-remmers, beta-blokkers, diuretica
Entresto®

ACE-remmers, beta-blokkers en diuretica
› Medicamenteus beleid bij hartfalen
SFK Aantal mensen met weekleveringen met betreffend medicijn en percentage van totaal (2017)
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ACE-remmers, beta-blokkers en diuretica
› Ephor’s keuze bij (kwetsbare) ouderen: www.ephor.nl
· Enalapril rapport ACE-remmers 2017

· Metoprolol/bisoprolol/nebivolol rapport β-blokkers 2012

› Recent nieuws (bron www.pw.nl)
· 12-11-2018: ACE-remmer verhoogt risico op longkanker t.o.v. ATII antagonist
› Na 5 jaar 22% hoger; na 10 jaar of langer 31% hoger. Korter dan vijf jaar, geen
verhoogd risico. [BMJ 2018;363:k4209]
· 2-11-2018: Hydrochloorthiazide verhoogt risico op huidkanker: basaalcelcarcinoom en
plaveiselcelcarcinoom  CBG blijft positief bij verantwoorde UV-protectie
· 18-10-2018: studie gestart DECISION naar effectiviteit laag gedoseerd digoxine bij
hartfalen, zou gunstig effect hebben op heropname en overlijden

· 28-9-2018: diclofenac groter cardiovasculair risico dan paracetamol en andere
klassieke NSAID’s [BMJ 2018;362:k3426]

Voorgeschreven doseringen t.o.v. streefdoseringen
› Prescriptiecijfers ACE-remmers en β-blokkers regio?
› BIOSTAT-CHF 2016 Europa: slechts klein aantal

patiënten behaalt in richtlijn aanbevolen medicatiedosis

· 22% ACE-remmers, 12% β-blokkers
· Patiënten met 50% - 90% van de streefdosis hebben
vergelijkbaar risico op overlijden.
· ‘optimale’ dosis ligt in de dagelijkse praktijk lager
dan in de grote klinische fase III/IV-studies.

› 26% ACE-remmers en 22% bètablokkers niet-

verdragen aanbevolen dosis door medicatie-intolerantie
· Deze patiënten hebben verhoogd risico op overlijden

Medicament
ACE-remmers
captopril
enalapril
lisinopril
ramipril
Lisdiuretica
furosemide
bumetanide
Thiazides
hydrochloorthiazide
chloortalidon
Βètablokkers
bisoprolol
carvedilol
metoprololsuccinaat MGA
nebivolol
Aldosteronantagonisten
spironolacton
eplerenon

Streefdosis/onderhoudsdosis
50-100 mg 3dd
10-20 mg 2dd
20-35 mg 1dd
5 mg 2dd
40-240 mg
1-5 mg
12,5-100 mg
12,5-50 mg

10 mg 1dd
25-50 mg 2dd
200 mg 1dd
10 mg 1dd
25 mg 1dd (bij progressief hartfalen 50 mg)
50 mg 1dd

Voors AA, Anker SD, Cleland JG, et al. A systems BIOlogy Study to TAilored Treatment in Chronic Heart Failure: rationale,
design, and baseline characteristics of BIOSTAT-CHF. Eur J Heart Fail. 2016;18(6):716-726. doi:10.1002/ejhf.531.

Entresto® - Sacubitril / valsartan
› Bij hartfalen met een verminderde ejectiefractie i.p.v. ACE-remmer
› Sacubitril is een neprilysine remmer die cardioprotectieve effecten van het natriuretisch
peptide-systeem versterkt

› PARADIGM_HF studie:
· 20% relatieve risicoreductie op cardiovasculaire sterfte en 21% relatieve risicoreductie
op eerste hartfalen hospitalisatie versus enalapril
· Verbetering kwaliteit van leven en vermindering ernst van de symptomen
· Nierfunctiestoornissen, hyperkaliëmie en hoest komen minder voor bij Entresto dan bij
enalapril en hypotensie komt meer voor bij Entresto dan bij enalapril
· Volledig vergoed ≥18 jaar met chronisch hartfalen NYHA klasse II-IV, een ejectiefractie
van ≤ 35%, stabiel gedoseerd zijn op ACE-remmer (of een ARB) en β-blokker

Kanttekeningen Entresto®
› Bij oudere patiënten ≥75jaar en bij patiënten met ernstig hartfalen (NYHA III en IV) geen
significant verschil op ziekenhuisopnames en cardiovasculaire sterfte t.o.v. enalapril.

› In controle groep behandeling met enalapril 2d10mg, terwijl streefdosering tot 2d 20mg
 mogelijke overschatting effect.

› Patiënten die sacubitril niet goed verdroegen, werden uitgesloten in de studie.
› Verschil in kwaliteit van leven niet klinisch relevant.
› Mogelijke interacties sacubitril: stijging spiegel atorvastatine en daling metformine 
minder makkelijk toepasbaar bij patiënten met HVZ of DM.

› Prijs: Entresto €5,- per dag, enalapril generiek €0,03-0,05 per dag (100 x duurder!)
› Studie gesponsord door fabrikant Novartis.

›  Zeer terughoudend voorschrijven

Medicatie bij dyspneu in de
palliatieve setting

Opioïden
Benzodiazepines
Corticosteroïden

Opiaten / opioïden
› Opiaat: stof verkregen uit opium / Opioïd: synthetisch opiumderivaat
› Opioïd receptoren: µ, κ, δ
› µ-receptoren vnl. centraal: pijnstillend effect en effect bij dyspneu (ademhalingsdepressie)
en perifeer op o.a. de darmen (bijwerking obstipatie).

› µ-receptor heterogeen, verschillen per persoon: switchen tussen opioïden zinvol
›
›
›
›

 sterk werkende opioïden bij dyspneu
Morfine, fentanyl en oxycodon evenveel affiniteit voor µ-receptor, maar niet even potent

 hoeveelheid nodig om hetzelfde effect te bereiken is verschillend
Hydromorfon minder affiniteit, buprenorfine meer affiniteit (en plafondeffect)

Richtlijn opioïden bij dyspneu
› 1e keus: morfine (meeste literatuur)
› 2e keus: fentanyl, oxycodon (zie werkingsmechanisme) (hydromorfon)
› Bij al gebruik opioïd: voorkeur omzetten naar morfine of verhogen dosering met 25-50%.
› Oraal: voorkeur morfine met gereguleerde afgifte
› Aanvalsgewijze dyspneu oraal: normaal preparaat morfine (werking na 30 min) of 1/6
van de dosis i.v. / s.c.

› Bij geen orale intake: morfine pomp
› Bij contra-indicaties voor morfine, bv bijwerkingen: fentanyl pleister of oxycodon oraal
(bij nierfunctiestoornissen op geleide effect/bijwerking of omzetten)

› Zie omrekentabel pallialine

Farmacokinetiek opioïden
Opioïd

Morfine

Toediening
Afgifte

Oraal

Oxycodon
i.v./s.c.

Oraal

Fentanyl
Transd.#

Subl/nasaal/bucc^

MGA

Normaal

Snel

MGA

Normaal

MGA

Snel

Dosering*

2d10-20mg

6d2,5-5mg

Max.6d2,5mg
15mg/24u

2d5-10mg

6d5mg

12ug/uur

100/50/100ug (pijn)

Effect na

±4uur

1uur

15min

2,5-6uur

1,5uur

12-24uur

±30/15/60min

* startdosering, #pleisters mogen worden geknipt, vetoplosbaarheid, ^verslaving

Benzodiazepines en corticosteroïden
› Bij angst en spanning bij dyspneu: toevoegen benzodiazepine
· oxazepam of lorazepam, diazepam wordt afgeraden

· midazolam (bij een levensverwachting van dagen tot een week)
Benzodiazepine
Oxazepam
Lorazepam
Diazepam
Midazolam

Dosering
3d10mg p.o.
2d0,5mg p.o.
10-30 mg/24 uur s.c.

T1/2 (uur)
5-15
10-20
20-70
1-4

› Corticosteroiden geen literatuur bij dyspneu
› Richtlijn bij enkele indicaties, bv exacerbatie COPD
· 1dd 4-8 mg dexamethason of 1dd 30-60 mg prednis(ol)on p.o., s.c. of i.v.
· Geen effect: stop na week. Wel effect dan geleidelijk afbouwen o.g.v. klachten
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