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Gebruik ppi’s stijgt sinds jaren negentig met gemiddeld 16,9% per jaar

Van Rennie tot ppi
Rond 1935 kwam het maagzuur neutraliserende geneesmiddel Rennie
beschikbaar. Tegenwoordig gebruiken jaarlijks bijna 3 miljoen mensen
een protonpompremmer (ppi) om de aanmaak van maagzuur te remmen.

ppi
Protonpompinhibitoren, die de
maagzuurproductie remmen door het
enzym te blokkeren dat het zuur de
maag in ‘pompt’, zijn op hun beurt

Als eerst geïntroduceerde ppi houdt omeprazol hoogste marktaandeel
700
esomeprazol

H2-antagonisten

Dit beeld veranderde zeer geleidelijk
met de introductie van H2-antagonis
ten. H2-antagonisten zijn effectiever
in zuurgraadbeïnvloeding door deze
bij de bron aan te pakken. Ze onder
drukken de maagzuursecretie door
de histamine-H2-receptoren van de
maag te blokkeren. Cimetidine
(Tagamet) en ranitidine (Zantac)
waren de eerste vertegenwoordigers.
Ze werden in 1977, respectievelijk,
1980 geregistreerd.
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effectiever dan de H2-antagonisten.
Van omeprazol (Losec), dat in 1988
is geregistreerd, verstrekten Neder
landse apothekers in 1995 precies
zoveel ddd’s als van ranitidine.
Mede ten gevolge van richtlijnen
is het gebruik sterk toegenomen.
In 2013 was omeprazol goed voor
400 miljoen ddd’s. Van alle ppi’s
samen verstrekten Nederlandse
apotheken vorig jaar 654 miljoen
ddd’s aan 2,75 miljoen mensen.
Dat komt neer op gemiddeld
235 ddd’s per gebruiker.

Ranitidine – uiteindelijk de meest
toegepaste H2-antagonist – kende
het grootste gebruik in 1995 en 1996,
toen er 44 miljoen standaarddag
doseringen (ddd) per jaar werden
verstrekt. Sindsdien neemt dat aantal
zeer langzaam af. In 2013 ging het
nog altijd om 17,5 miljoen ddd’s.
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ONTWIKKELING AANTAL VERSTREKTE DDD’S (X MILJOEN) AAN PROTONPOMPREMMERS (PPI), 1994 - 2013.
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Introductie van het eerste
synthetische slaapmiddel
chloralhydraat.
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Brandend maagzuur? Wrijven helpt
niet, Rennie wel. Met deze slogan
werd het eerste geneesmiddel voor
maagzuurgerelateerde klachten onder
de aandacht gebracht. Vele decennia
was het neutraliseren van maagzuur
de enige mogelijkheid om met
geneesmiddelen de zuurgraad van de
maaginhoud te verlagen. De zuur
neutraliserende geneesmiddelen
konden het best als vloeibare suspen
sies worden ingenomen. Met een
gebruikadvies van viermaal daags
15 tot 30 milliliter verliet een
chronisch gebruiker de apotheek
per maand met al gauw zo’n drie
literflessen Suspensio Antacida fna
of, later, Antagel fna.

