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dat een oogdruppel met een vijftienvoudig kleiner volume 
een vergelijkbaar effect geeft als een standaardoogdruppel, 
waarbij minder bijwerkingen worden gerapporteerd. De 
toepassing van microdruppels bij diagnostische oogdrup-
pels kan interessant zijn bij patiënten met een relatieve 
contra-indicatie voor het middel of bij kinderen. Vervolgon-
derzoek met microdruppels is ook zeer relevant bij de chro-
nische toepassing van oogdruppels waarbij bijwerkingen 
leiden tot therapie-ontrouw, zoals bij de behandeling van 
glaucoom [1, 2]. Ontwikkeling van de toediening van oog-
medicatie via microdruppels geeft nieuwe mogelijkheden 
rondom het verbeteren van behandelingen met oogdrup-
pels bij zowel incidenteel als chronisch gebruik.

Gebaseerd op het registratieonderzoek van N.A.M. Troelstra.
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Minder overtuigd van noodzaak reumamedicatie, dan minder 
therapietrouw

Marcel Kooy

Bij disease-modifying antirheumatic drugs (dmard’s) is 
therapietrouw van groot belang om de ernstige ontstekings-
klachten als gevolg van reumatoïde artritis (ra) te remmen 
en de beperkingen in het dagelijks leven te verminderen. 
Zwikker e.a. onderzochten de relatie tussen therapietrouw 
en hoe patiënten denken over het geneesmiddel. Patiënten 
van 18 jaar en ouder met ra (>1 jaar) die een dmard ge-
bruikten werden geïncludeerd. Therapietrouw werd geme-
ten met de gevalideerde Compliance questionnaire rheumato-
logy (cqr) en de mening werd gemeten met de Beliefs about 
medicines questionnaire (bmq). De bmq meet het geloof in 
de noodzaak (necessity beliefs) en zorgen (concerns).

In totaal hebben 580 patiënten de vragenlijst ingevuld. 
Na correctie voor potentiële confounders komt naar voren 
dat patiënten die minder overtuigd zijn van de noodzaak, 
minder therapietrouw zijn. Ook een onverschillige houding 
en een negatievere balans tussen geloof in noodzaak en zor-
gen zijn geassocieerd zijn met therapie-ontrouw. Interessant 
genoeg zijn zorgen niet geassocieerd met ontrouw.

Er zijn wel kritische noten te plaatsen. Het betreft een 
vragenlijstonderzoek en het is niet uit te sluiten dat res-
pondenten een andere mening hebben over dmard’s dan 
niet-respondenten. Daarnaast is ra een ziekte met een 
fluctuerend beloop en dat beloop kan een relatie hebben 
met therapietrouw. Het betreft een dwarsdoorsnedeonder-
zoek en er is geen uitspraak te doen over causaliteit. Maar 
het biedt wel aanknopingspunten voor zowel onderzoekers 
als zorgverleners om het geloof in de noodzaak te verbete-
ren.
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