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Verloop 

1. Van 1950-2010, enorme uitbreiding van ons 
medicamenteus arsenaal en het impact hiervan 

2. Uit het leven gegrepen:  wanneer is oud te oud? 

3. Is nieuw altijd beter? Even terugblikken 

4. ‘Promotie’, het vies woord; werkt promotie wel?  

5. En als de patiënt in vuur en vlam is? 

6. Hoe  pakken we het aan als we willen ‘in vuur en 
vlam’ schieten (niet te snel en niet te traag)?  



In 1950 had de arts ter beschikking: 

• Acetazolamide, reserpine, centraal werkende AHT 
• Nitraten, Digitalis en Ouabaïne 
• Theofylline 
• Antacida, papaverine 
• Insuline 
• Barbituraten, (1952 Largactil enige antipsychoticum) 
• Aspirine, phenacetine, codeine, morfine, ergotamines 
• Thyroxine, adrenaline, Cortisone (1949) 
• Peniciline en streptomycine enige AB, sulfamiden 
• Colchicine, nivaquine 





Time trends in Total CV mortality 
 in 1970–2000  

 
(A) for men aged 45–74 y  
(B) for women aged 45–74 y.  
 
WE, Western Europe  
(Austria, Belgium, Denmark,  
England and Wales, Finland,  
France, Germany, Greece,  
Ireland, Italy, The Netherlands,  
Norway, Portugal, Scotland,  

Spain, Switzerland, Sweden). 
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1950-2010 

• Moraal van het verhaal:  

• veel nieuwe, goed onderbouwde  GM  

• maar impact vaak minder groot dan 
verwacht/verondersteld 

• Absolute lawine van baanbrekende GM: 
Antibiotica, betablokkers, calciumantagonisten, ACE-Inhibitoren , 
statines, coumarines, H2-blokkers & PPI’s, betamimetica en 
inhalatiecorticosteroïden en -anticholinergica, paracetamol , orale 
antidiabetica, benzodiazepines, antidepressiva, levodopa, NSAID’s,  
allerlei antimitotica , anti TNF en immunomodulatoren, anestetica, 

… DE PIL 



Verloop 

1. Van 1950-2010, enorme uitbreiding van ons 
medicamenteus arsenaal en het impact hiervan 

2. Uit het leven gegrepen:  wanneer is oud te oud? 

3. Is nieuw altijd beter? Even terugblikken 

4. ‘Promotie’, het vies woord; werkt promotie wel?  

5. En als de patiënt in vuur en vlam is? 

6. Hoe  pakken we het aan als we willen ‘in vuur en 
vlam’ schieten (niet te snel en niet te traag)?  



Situatie 2013 

• Honderden aktieve bestanddelen, nog veel 
meer merknamen (>4000) 

• Jaarlijks tientallen extra namen 

• Discussies over ongewenste effecten en  
veiligheid, gigantische kosten, polyfarmacie, 
misbruik, ondergebruik…  

• Oud versus nieuw enkele bedenkingen: 



“Dokter, schrijft u DAT nog ??” 

 

• Aanleiding: de vraag aan een artsenbezoekster 
om eventueel staaltjes te krijgen van  
Microgynon® 30 ipv Femodene ®  

 

• … 20 jaar geleden 



“Goed om te weten” via Folia express 16/1/2013 

• De gesuggereerde voordelen van de derde-generatie-
anticonceptiva op metabole parameters of 
levenskwaliteit werden klinisch nooit bevestigd.  

• … een monofasische oestroprogestagene associatie op 
basis van een lage dosis ethinylestradiol en een 
tweedegeneratie-progestageen … (is) bij de meeste 
vrouwen de eerste keuze.  

• Aanleiding: stop terugbetaling in Frankrijk van de 
‘gevaarlijker’ derde- en vierde-generatiepillen 

• Test aankoop 30/1/2013: 80% van de HA geven een 
derdegeneratiepil aan een startend meisje 



Hypertensie 

• Voorzitter huisartsenkring:  
 “Diuretica  voor hoge bloeddruk,  

• … dienen ouden brol ???” 

 

• Aanleiding: mijn pleidooi voor thiaziden bij 
ouderen tegenover het pleidooi van de 
plaatselijke cardioloog voor Sufrexal, in een 
panel hypertensie in de huisartsenpraktijk 

• … in 1992 



Europese richtlijn  
ESH/ESC 2007/2010 (en 2013):  

• diuretica bij de eerstekeuze:  

• “ the current guidelines reconfirm that 
diuretics, beta-blockers, calcium antagonists, 
angiotensin-converting enzyme (ACE) 
inhibitors, and angiotensin receptor blockers 
are all suitable for the initiation and 
maintenance of antihypertensive treatment 
either as monotherapy or in some 
combinations.” 

 



Hypertensie als casus  

• 4 Criteria voor rationele GM keuze (WHO): 
werkzaamheid/veiligheid/geschiktheid/ prijs  

– Werkzaam: D minstens even goed als andere  

– Veilig: laaggedoseerde D goed verdragen, geen 
ernstige ongewenste effecten  

– Geschikt: makkelijk (1x daags),weinig interacties 
en contra-indicaties 

– Prijs : dagprijs standaarddosis en goedkoopste  R/ 

 
Chloortalidon 12,5  
mg (¼  van 50mg) 

Bisoprolol 5mg 
(½ van 10mg) 

Amlodipine 5mg 
( ½  van 10mg) 

Lisinopril 10g  
(½ van  20mg) 

Losartan 50mg 
(½ van 100mg) 

€ 0,025 €  0,1  € 0,15  € 0,1 € 0,15 

Aliskiren (Rasilez):  ca €1 / dag 



Moraal van het verhaal: 

• Er zijn  naast oude brol ook nog zeer nuttige 
’oudere’ producten 

• Ik word gesensibiliseerd (‘gepusht’) om nieuwere 
producten als ‘beter’ aan te nemen 

• Er bestaat weldegelijk ‘ouden brol’: barbituraten, 
methaqualone, meprobamaat, amfetamines, 
reserpine, buflomidil.  + ? alfamethyldopa, 
theofyllines, ergotamine, rosiglitazon, meloxicam 

• Hoe maak ik  keuzes?   
mijn persoonlijk formularium (van hooguit 
200-tal /4000) ‘habitueel’ of ‘doordacht’? 
dwz rationele of subjectieve argumenten?? 
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Wie bent u 

• Een ‘early adopter’? 

 

• Een ‘middenmoter’? 

 

• Een ‘conservatief’? 



Folia “5 jaar later” (nieuw in 2006-2007) 
• Ivabradine 
• Lumiracoxib 
• Nitroglycerine voor anaal gebruik 
• Darifenacine en transdermaal oxybutynine 
• Pegaptanib en ranibizumab 
• Sertindol 
• Vaccin tegen humaan papillomavirus 
• Vaccin tegen rotavirus 
• Atomoxetine 
• Brivudine 
• Glucosamine 
• Omalizumab 
• Oxycodon 
• Rasagiline en Tolcapon 
• Varenicline 

Folia Pharmacotherapeutica 
januari 2011 en 2012 
 

16  ‘vernieuwingen’ 



Folia “5 jaar later” (nieuw in 2006-2007) 
• Ivabradine : derde keus bij angor; ? bij subgroep hartfalen; OE! 
• Lumiracoxib: van de markt in  2007 (levertoxisch) 
• Nitroglycerine voor anaal gebruik: duurder dan magistraal 
• Darifenacine en transdermaal oxybutynine: minder OE 
• Pegaptanib en ranibizumab, maar bevacizumab xx goedkoper  
• Sertindol: ‘me too’+cardiale OE! 
• Vaccin tegen humaan papillomavirus: wsch 70% bescherming 
• Vaccin tegen rotavirus: onduidelijk nut voor België 
• Atomoxetine: ?meerwaarde; wel echte uitbreiding keuze 
• Brivudine: geen meerwaarde, meer OE! 
• Glucosamine: ? werkzaamheid 
• Omalizumab: aanwinst voor heel kleine groep  
• Oxycodon: ‘me too’ 
• Rasagiline en Tolcapon: geen eerstekeus, OE! 
• Varenicline: ? meerwaarde; wel echte uitbreiding keuze 



Is nieuw altijd beter? 
• “Never be the first to try the new, nor the last 

to trow the old aside.” 

• Hoeveel ptn kregen medicatie voor 
commercialisering: 

100.000, 50.000, 10.000, 5.000? 

• “nieuwe” producten teruggetrokken tijdens 
hun eerste jaren: cerivastatine, troglitazone, 
lumiracoxib, Vioxx, rosiglitazone, rimonabant  

• 2013 nicotinic acid / laropiprant combinatie 



2013: nicotinic acid / laropiprant combinatie 

• 18/01/2013  

• European Medicines Agency confirms 
recommendation to suspend Tredaptive, 
Pelzont and Trevaclyn 

• Doctors should no longer prescribe these 
medicines and should review patients’ 
treatment options 

• Was nog       =  minder dan 3 jaar 
gecommercialiseerd  



VIOXX terugtrekking in 2004 

• Naar aanleiding van de APPROVe trial:  
18 maanden follow-up 1.6 % meer infarcten of CVA 

  = Per 1000 ptn 16 extra events  
ifv de consumptie in de VS (2.000.000)  
 tot 32.000 extra infarcten of CVA geïnduceerd 
• NB1 de originele veiligheidsdata waren gebaseerd op 

5000 patiënten (Lancet 2004; 364:1287-1288)  
• NB2 Risk of Cardiovascular Events Associated With 

Selective COX-2 Inhibitors  ”...the available data raise a 
cautionary flag about the risk of cardiovascular events 
with COX-2 inhibitors.” 

…JAMA. 2001;286:954-959.  
 



Cholesterol: hoe lager hoe beter 

Cholesterol altijd maar lager?  
Altijd maar lagere “streefcijfers”   

Met statines en zo nodig bvb met…Ezetimibe? 
Of met niacin? 

•  geeft wel extra daling LDL-cholesterol 

 

Maar…. 
• Geen  HARDE EINDPUNTEN !! voor extra winst 

• LANGE TERMIJN  VEILIGHEID ??? 

 

REMEMBER Torcetrapib (NEJM 2007;357:2109-22) 

 LDL 25%   HDL72%  ... Sterfte 60% 

 
  



• CONCLUSIE: 

• Leve het conservatisme! 
 

• wacht eerst wat af ivm klinische ervaring in 
“echte” populaties en post marketing studies 
(tenzij zz echte doorbraken)  

 

• AANRADER: artikel  “What have we learnt from Vioxx?“   
BMJ 2007;334:120 

• + artikel Folia nov 2011: Geneesmiddelen die uit de handel zijn 
genomen omwille van ongewenste effecten: enkele reflecties 

 

 



Terug naar 2013 

• Wat leert ons dat voor 2013: 
huidige uitdagingen : DPP4 antagonisten,  
trombine antagonisten of factor X 
antagonisten?  

• …en aliskiren, prucalopride, denosumab 

• Waarom schrijft iedereen nu Yaz of Yasminelle 
voor ??  
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‘Promotie’, het vies woord  

• Als succesvolle nieuwe GM meestal (nog) niet 
écht bewezen hebben beter te zijn , 

 

.. waarom zijn ze dan succesvol? 

 

• We horen het niet graag maar 

 

.. de rol van marketing voor nieuwe GM is enorm 

 



Werkt promotie? 

• Steinman ea (Am J of Medicine 2001;110:551) 

Bevraging 117 GSO’ers in VS: 

• “… altough only 39% of residents stated that 
industry promotion influenced their own 
prescribing, 

• …84% believed that other doctors’ prescribing 
was affected.” 



Werkt promotie? 

Het verontrustende is niet zozeer  

dat publiciteit artsen beïnvloedt, maar wel  

dat ze denken  

niet beïnvloedbaar te zijn. 

 

• BMJ 1992 



Enige uitleg = 
agressieve 
marketing 





De artsenbezoeker: 
“Doorslaggevende criteria bij bezoek” 
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98% ! 



Objectiviteit ? 

• Ik zoek bij Ford… 
 
 

en krijg advies een Volkswagen te kopen  
 ??? 
 

• Objectiviteit KAN NIET verwacht worden 



Basiskenmerken van marketing van nieuwe 
geneesmiddelen  

1. Profilering: wij zijn anders dan de andere, de 
vorige, de “oude” 

2. Naambekendheid 

3. Ouder = ouderwets & nieuw = beter 

4. Probeer het uit, “overtuig uzelf” 
5. Alleen het recentste product, de 

artsenbezoeker weet ook waarom  
6. Opinion leaders 
7. Pseudo-wetenschappelijke argumenten 







MAAR IN FEITE 

EEN MATIG 

POTENT 

CORTICOID !! 
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3. Ouder = ouderwets & nieuw = beter 

4. Probeer het uit, “overtuig uzelf” 
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Basiskenmerken van marketing van 
geneesmiddelen  

1. Profilering 
2. Naambekendheid 
3. Ouder = ouderwets & nieuw = beter 
4. Probeer het uit, “overtuig uzelf”, en pas als u 

het goed vindt, is het goed  
 oa de staaltjes 
5. Alleen het recentste product, de 

artsenbezoeker weet ook waarom  
6. Opinion leaders 
7. Pseudo-wetenschappelijke argumenten 



PLoS Med 2008: 5(1): e1. doi:10.1371/journal.pmed.0050001 

15,9 miljard US$ 



Kan ik wel zonder staaltjes? 

• NB Rol van staaltjes: 
– “uittesten” = niet de grote, objectieve studies 

maar jij bent de norm 

– Alleen nieuwste producten  

– Gratis !  

–  …ja, maar zit uiteraard in de prijs verrekend 

– …en hierdoor patiënt misschien jarenlang op 
duurste product van de reeks 

– (en ook hier: als het niet werkte, was het al lang 
afgeschaft) 
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Harde oordelen in de toptijdschriften  

• “Is academia for sale?” NEJM 2000;342:1516 

• “Who pays for the pizza? Redefining the 
relationships between doctors and drug 
compagnies”  BMJ 2003;36:1189 

• “Academia and industry: increasingly uneasy 
bedfellows” Lancet 2000; 355 

• “Klinisch onderzoek en farmaceutische industrie. 
Liaisons Dangereuses” NTG1999;143 

•  “Serving Two Masters. Conflicts of Interest in 
Academic Medicine.” NEJM 2010; 362:669-71 



Basiskenmerken van marketing van nieuwe  
geneesmiddelen  

1. Profilering 
2. Naambekendheid 
3. Ouder = ouderwets & nieuw = beter  
4. Probeer het uit, “overtuig uzelf” 
5.  Alleen het recentste product, de artsenbezoeker weet 

ook waarom  
6.  Opinion leaders: “Ook prof X zegt dat…” 

7.  Pseudo-wetenschappelijke argumenten 
“klasses”  (bvb hyperselectiviteit),  (vooral  veel RRR 
relatieve risicoreductie, de “opblaasmaat”), tabellen 
(selectie van gegevens) , grafieken (vooral 3D)… 

+Nepstudies oa “seeding trials”: patiëntenwerving onder het 
mom van wet. onderzoek 



Conclusie marketing 

• Informatie vanuit de industrie kan onmogelijk 
objectief zijn (dat is hun taak niet) 

• Als er enorme budgetten aan gespendeerd 
worden, is het omdat men WEET dat het 
opbrengt 

• Niemand verplicht u om artsenbezoekers te 
ontvangen, Artsenkrant te lezen…. 
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Beïnvloeding van de patiënt 

• Hét item voor de komende jaren 

Voorbeelden: 

 

• Patiënten”informatie” over GM bv Avelox 

 

• Disease Mongering: PMDS & HAVIDOL 

 

• Het nagelschimmelmonstertje 
http://www.slate.msn.com/id/2085432/  

 

 

http://www.slate.msn.com/id/2085432/








Reactie van consumentenorganisaties  
http://www.marketingoverdose.org 

 

http://www.marketingoverdose.org/
http://www.marketingoverdose.org/
http://www.marketingoverdose.org/
http://www.marketingoverdose.org/


Het teennagelmonstertje 

Het teennagelmonstertje in de VS: 
http://www.slate.msn.com/id/2085432/  
 

VRT: Bericht 
van openbaar 
nut vanuit de 
VZW Hodie 
Vivere 

http://www.slate.msn.com/id/2085432/


Copyright ©2004 BMJ Publishing Group Ltd. 

't Jong, G. W et al. BMJ 2004;328:931 

Prescription rates and consultation rates before (1996-9) and during the campaign (2000-2) 
(averages are calculated per year) 
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Wat dan wel ?? 
• Eenmaal bewijs voldoende klinische ervaring, 

dan  vooral kijken naar vergelijkend onderzoek 

• Afweging rationeel voorschrijven  toepassen: 
Werkzaamheid  
vs veiligheid (OE, intoxicaties, risicogroepen, CI) 
vs geschiktheid (gebruiksgemak, interacties)  
vs prijs 

• Durven ZH artsen vragen naar de meerwaarde, 
niet afgaan op individuele ‘ervaring’ met GM 

•  ISDB bronnen raadplegen : GeBu,  
Prescrire, Folia, Geneesmiddelenbrief +  



 

DANK  U 


