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Anticholinergica en sedativa worden regelmatig voor-
geschreven aan ouderen. Deze geneesmiddelen worden 
geassocieerd met cognitieve en fysieke beperkingen op 
korte termijn. Over de langetermijneffecten is echter minder  
bekend.

Wouters et al. hebben onderzocht of cumulatieve bloot-
stelling van meer dan 20 jaar aan deze geneesmiddelen 
geassocieerd is met slechter cognitief en lichamelijk 
functioneren op hogere leeftijd. Hiervoor hebben zij de 
gegevens van ouderen onderzocht die deelnamen aan de 
Loningitudinal Aging Study Amsterdam (LASA)-studie en 
gevolgd zijn in de periode van 1992 tot 2012. In de LASA-
studie werden de cognitieve en fysieke functie gemeten 
op zeven meetmomenten met een interval van drie jaar. 
Patiënten met een ernstig gehoor- of zichtprobleem en 
patiënten met een potentieel alcoholprobleem werden 
geëxcludeerd. Deze factoren kunnen namelijk de prestaties 
bij de metingen beïnvloeden. In totaal werden 726 patiën-
ten geïncludeerd in dit onderzoek.

Deze longitudinale analyse liet een significante relatie  
zien tussen hogere cumulatieve blootstelling aan anticho-
linergica en sedativa en verslechtering van cognitieve en  
fysieke functionering op latere leeftijd. Ook na correctie 
voor mogelijke andere factoren – zoals comorbiditeiten – 
bleef deze associatie significant. De auteurs concluderen 
dat langdurig gebruik van anticholinergica en sedativa bij 
ouderen vermeden moet worden en dat er aandacht moet 
zijn voor het stoppen van deze geneesmiddelen bij ouderen. 
Indien deze medicatie toch noodzakelijk is, dient de dosering 
zoveel mogelijk geminimaliseerd te worden.  

•   Wouters H, Hilmer SN, Gnjidic D, Van Campen JP, Teichert M, Van Der 

Meer HG, Schaap LA, Huisman M, Comijs HC, Denig P, Lamoth CJ, Taxis 

K. Longterm exposure to anticholinergic and sedative medications and 

cognitive and physical function in later life. J Gerontol A Biol Sci Med 

Sci. 2019 Jan 21. doi: 10.1093/gerona/glz019.

Citeer als: Kada S. Langetermijneffecten van anticholinergica en  

sedativa op de cognitieve en fysieke functie. Nederlands Platform voor 

Farmaceutisch Onderzoek. 2019;4:e1685.

–––––––––
NEDERLANDS FARMACEUTISCH ONDERZOEK IN DE INTERNATIONALE LITERATUUR

Langetermijneffecten van anticholinergica en  
sedativa op de cognitieve en fysieke functieNPFO e1685

 1


