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Domperidon is een anti-emeticum met een relatief gunstig bijwerkingenprofiel, dat in Nederland zonder recept bij de
apotheek verkrijgbaar is.
Recent is de discussie over de veiligheid van domperidon opgelaaid, omdat dit middel het risico op acute hartdood zou
verhogen. Door systematisch literatuuronderzoek hebben wij onderzocht of deze zorgen over het middel gegrond zijn.
In 3 van de 4 patiënt-controlestudies werden statistisch significant verhoogde oddsratio’s gevonden voor acute
hartdood bij gebruik van domperidon. In 1 artikel werd een dosis-responsrelatie beschreven. De resultaten zijn
mogelijk beïnvloed door verschillende confounders.
Wij concluderen dat er een verband bestaat tussen gebruik van domperidon en acute hartdood bij doseringen van
meer dan 30 mg/dag. Wij pleiten ervoor om een juiste indicatie voor het gebruik te stellen, het middel uitsluitend op
recept te verstrekken en een doseeradvies te geven.
Bij gebruik tot 30 mg/dag kan domperidon veilig voorgeschreven worden.
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omperidon is een prokineticum met een anti-emetogeen effect. Het is een dopamine-antagonist en
bevordert de maagontlediging door toename van
druk van de gastro-oesofageale sfincter, stimulatie van
maag- en duodenumperistaltiek en door relaxatie van de
pylorus. Het is een geneesmiddel met een relatief gunstig
bijwerkingen profiel. In tegenstelling tot andere prokinetica, zoals metoclopramide, heeft domperidon minder
neurologische bijwerkingen omdat het voornamelijk
perifeer aangrijpt en het de bloed-hersenbarrière nauwelijks passeert.1,2
Het werkingsmechanisme van domperidon is vergelijkbaar met dat van cisapride, een serotoninereceptor-agonist
met prokinetische eigenschappen. Cisapride is inmiddels
van de markt gehaald in verband met het risico op QTtijdverlenging en torsade de pointes.3Domperidon wordt
veelvuldig gebruikt; het is in het jaar 2012 zo’n 600.000
maal verstrekt en door zo’n 300.000 mensen gebruikt.4
Domperidon is sinds 1979 verkrijgbaar in Nederland.
Aanvankelijk was het middel zonder recept verkrijgbaar
bij drogisterijen en apotheken. In 2008 besloot het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen om het geneesmiddel alleen nog te verstrekken vanuit de apotheek,
nadat in een Nederlandse studie een verband was gesuggereerd tussen het middel en acute hartdood.5 Een deel
van de zorgen over het middel, die berustten op potentiële
QT-tijdverlenging, werd ondervangen door de apotheker
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met een uitgebreide vragenlijst te laten controleren op
comorbiditeit en interacties met andere medicamenten.
Recent is domperidon opnieuw negatief onder de aandacht gebracht vanwege het risico op geleidingsstoornissen van het hart, wat heeft geleid tot een discussie over
de veiligheid en vrije verkrijgbaarheid van het middel.
Risico op acute hartdood?

Recent verschenen in verschillende media persberichten
over de mogelijk nadelige gevolgen van domperidon. Het
middel zou potentieel gevaarlijk zijn en zelfs tot sterfgevallen hebben geleid.6-8De aanleiding voor deze persberichten was een herbeoordeling van de veiligheid van het
medicijn door de European Medicines Agency op verzoek van de Belgische overheid.9
Vlak na het verzoek van de Belgische overheid volgde een
publicatie in het Journal of Cardiovascular Pharmacology.10 Hierin werd een in-vitrostudie naar de effecten
van domperidon op konijnenharten beschreven, waaruit
geconcludeerd werd dat domperidon in de aanbevolen
gangbare dosering geen therapeutische waarde heeft,
maar wel potentieel gevaarlijke bijwerkingen zoals QTtijdverlenging, met acute hartdood als mogelijk gevolg.
Het mechanisme van acute hartdood door domperidon
ligt onder andere in de verstoring van de repolarisatiefase
door blokkade van HERG-gecodeerde kaliumkanalen
(‘HERG’ staat voor ‘human ether-a-gogo related gene’);
dit mechanisme ligt ten grondslag aan vrijwel alle QTtijdverlenging die door medicatie wordt veroorzaakt.11,12Dit
effect kan versterkt worden door gelijktijdig gebruik van
andere QT-verlengende medicatie (bron: http://tinyurl.
com/QR-verlenging) of middelen die cytochroom
CYP3A4 remmen (bron: FDA, http://tinyurl.com/
CYP3A4-remmers); deze laatste groep middelen maakt
dat domperidon minder goed geklaard wordt.
De auteur van het artikel in het Journal of Cardiovascular Pharmacology uit zijn zorgen over de vrije verkrijgbaarheid van het middel. In april 2013 werden zelfs
Kamervragen gesteld over het geneesmiddel aan minister
Schippers van Volksgezondheid.4 Wij geven in dit artikel
een overzicht op basis van de literatuur om duidelijk te
maken of de zorgen over de veiligheid van domperidon
terecht zijn. Het doel van ons literatuuronderzoek was
om een advies over het gebruik van domperidon in de
dagelijkse praktijk te formuleren.

Overzicht van de literatuur
Zoekstrategie en selectie van artikelen

Met een systematisch literatuuronderzoek in Pubmed en
Embase werd alle relevante literatuur verzameld over
acute hartdood in combinatie met domperidon. Op 28
juli 2013 werd met de volgende zoektermen gezocht in
2

titels en abstracts: ([domperidone] OR [domperidon] OR
[motilium] OR [motillium] OR [nomit] OR [motinorm]
OR [dopamine antagonist] OR [dopamine-antagonist])
AND ([sudden cardiac death] OR [acute cardiac death]
OR [QTc-prolonging] OR [QTc-prolongation] OR [QTc
prolonging] OR [QTc prolongation] OR [cardiac repolarization] OR [ventricular fibrillation] OR [ventricular
arrhythmia] OR [ventricular arrhythmias] OR [VF] OR
[VA]). Dit leverde 38 unieke artikelen op. Bij het controleren van de referenties werden 4 additionele artikelen
gevonden. Artikelen werden geëxcludeerd als het een
overzichtsartikel, een opiniestuk, een in-vitro- of dierstudie betrof of als het artikel niet relevant was voor de
zoekvraag. Uiteindelijk bleven 8 relevante artikelen over.
Jaren 80: domperidon intraveneus

In de jaren 80 verschenen 4 publicaties die de relatie tussen intraveneuze toediening van domperidon en het
risico op acute hartdood en aritmieën beschreven. In 2
van deze artikelen werden in totaal 5 patiënten beschreven die gereanimeerd werden terwijl zij chemotherapie
ondergingen en daarbij intraveneus domperidon kregen.13,14 Bij 3 van de 5 patiënten was er sprake van ventrikelfibrilleren, van de andere 2 is onbekend of er sprake
was van aritmie. Bij alle patiënten was er sprake van
overdosering van domperidon (>100 mg/dag) of hypokaliëmie (2,0-2,9 mmol/l; referentiewaarden: 3,5-4,5).
In een 3e artikel werden 18 patiënten beschreven die
chemotherapie ondergingen.15 4 van hen kregen intraveneus domperidon in hoge doseringen (> 10 mg/kg/dag).
Daarop ontwikkelden 2 van hen ventriculaire aritmie,
maar zij hoefden niet gereanimeerd te worden; beide
patiënten hadden een lichte hypokaliëmie (2,9-3,3
mmol/l). Bij de 14 patiënten die vergelijkbare chemotherapie ondergingen maar geen domperidon hadden gekregen, deden zich geen problemen voor.
Tot slot werden in een 4e artikel 46 patiënten beschreven
die allen chemotherapie ondergingen en behandeld werden met hoge doseringen intraveneus domperidon (> 100
mg/dag). Van deze patiënten overleden er 2; de doodsoorzaak is onbekend. De auteurs suggereren dat er een relatie
zou kunnen zijn met domperidon.16 Bij alle patiënten in
deze 4 artikelen werd domperidon intraveneus toegediend. Sinds 1985 is domperidon echter niet meer verkrijgbaar in intraveneuze of intramusculaire toedieningsvorm, vanwege het vermoeden dat deze toedieningsvorm
van het middel verband houdt met acute hartdood.17
In de jaren 80 van de 20e eeuw zijn geen publicaties verschenen over het oraal gebruik van domperidon.
Het nieuwe millennium: domperidon oraal

In de periode 2005-2010 zijn 4 studies gepubliceerd die
een relatie tussen gebruik van domperidon en acute hart-
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* De omvang van de studiepopulatie is bij benadering weergegeven; bij patiënt-controlestudies is de studiepopulatie dynamisch omdat patiënten in de looptijd van
het cohort de praktijk kunnen verlaten of binnenkomen.
† Oddsratio voor domperidongebruik onder patiënten versus controlepersonen, gecorrigeerd voor geslacht en leeftijd, diabetes, hart- en vaatziekten; Straus
et al. corrigeerden aanvullend voor roken, alcoholabusus en gebruik van hartglycosiden; De Bruijn et al. corrigeerden aanvullend voor longziekten, aantal
geneesmiddelen en serumconcentraties kalium, calcium, magnesium, creatinine en bilirubine; Johannes et al. corrigeerden aanvullend voor longlijden, leverfalen
en geneesmiddelen (expliciet voor QT-tijdverlengende middelen en CYP3A4-inhibitoren); Van Noord et al. corrigeerden aanvullend voor geneesmiddelengebruik
(expliciet voor QT-verlengende middelen en CYP3A4 inhibitoren) en recent huisartsenbezoek.
‡ Data afkomstig uit de ‘Integrated primary care information’(IPCI)-database, waarbij Straus et al. een cohort selecteerden uit 1995-2003 en Van Noord et al. een
cohort uit 1996-2007. In beide studies werden patiënten gematcht met controles uit dezelfde huisartsenpraktijk.
§ Johannes et al. matchten patiënten en controles aanvullend voor diabetes.

dood beschrijven. Alle 4 zijn methodologisch goed opgezette patiënt-controlestudies, uitgevoerd bij verschillende populaties. Van 2 Nederlandse studies waren de
data afkomstig uit de ‘Integrated primary care information’(IPCI)-database, waarin medische gegevens van 600
huisartsenpraktijken voor wetenschappelijke doeleinden
opgenomen worden en inmiddels 1,5 miljoen patiënten
geregistreerd staan.5,18 De patiënten van de 3e studie
waren geselecteerd in een Nederlands academisch
ziekenhuis.19Voor de 4e studie waren de data betrokken
uit een regionale database waarin alle gegevens van huisartsenpraktijken en ziekenhuizen in een Canadese provincie geregistreerd worden.20
De controlepersonen in deze studies waren gematcht naar
leeftijd en geslacht. In 1 Nederlandse studie waren de
oddsratio’s voor acute hartdood bij domperidongebruik
onderzocht bij 2 doseringen van domperidon: tot en met 30
mg/dag en meer dan 30 mg/dag.18 In 2 studies was het
gelijktijdig gebruik van CYP3A4-inhibitoren en QT-verlengende middelen geregistreerd.18,20 In beide studies
gebruikten statistisch significant meer patiënten met een

acute hartdood of ventriculaire aritmie gelijktijdig meerdere QT-verlengers of CYP3A4-inhibitoren dan de controlegroep; hun oddsratio werd hiervoor gecorrigeerd. In een
andere studie waren er weliswaar significant meer gereanimeerde patiënten dan controlepersonen die gelijktijdig
QT-verlengers of CYP3A4-inhibitoren hadden gebruikt,
maar hun oddsratio’s waren hier niet voor gecorrigeerd.19
In 1 studie werd gelijktijdig gebruik van QT-verlengende
middelen of CYP3A4-inhibitoren niet beschreven.5 De
resultaten van de studies zijn weergegeven in de tabel.

Beschouwing
In 3 van de 4 patiënt-controlestudies werd een statistisch
significant verhoogde oddsratio gevonden, variërend van
1,6-4,7 (95%-BI: 1,3-16,0). Al met al kan geconcludeerd
worden dat er een verband bestaat tussen het gebruik van
domperidon en acute hartdood.
Alle patiënt-controlestudies waren methodologisch goed
opgezet.21Omdat de primair te onderzoeken uitkomst
relatief zeldzaam is, heeft de methode van een patiënt-
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TABEL Overzicht van studies naar het verband tussen domperidongebruik en acute hartdood

▼ Leerpunten ▼
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• Domperidon is een anti-emeticum met een relatief
gunstig bijwerkingenprofiel, in tegenstelling tot andere
anti-emetica.
• In patiënt-controlestudies is een verband gevonden
tussen gebruik van domperidon en het risico op acute
hartdood.
• Het risico op acute hartdood neemt sterk toe bij
doseringen van meer dan 30 mg domperidon per dag.
• Domperidon is veilig in een dosering tot 30 mg/dag.
• Domperidon zou uitsluitend op recept verkrijgbaar
moeten zijn en zou verstrekt moeten worden met een
doseeradvies.

controlestudie de voorkeur om een verband tussen acute
hartdood en domperidongebruik te onderzoeken. De
oddsratio kan in dit geval geïnterpreteerd worden als een
nauwkeurige benadering van het relatieve risico.21
In 1 studie werd gekeken naar een dosis-responsrelatie.18
Daarbij was de oddsratio bij gebruik van ≤ 30 mg domperidon per dag niet significant verhoogd, maar bij doseringen van meer dan 30 mg/dag wel. In een andere studie
overschreden statistisch significant meer patiënten dan
controlepersonen de maximale dagelijkse dosering die
wordt aanbevolen door de WHO (30 mg/dag).5 Deze laatste bevinding ondersteunt de conclusie dat er een dosisresponsrelatie bestaat.
In 2 studies werd gecorrigeerd voor gelijktijdig gebruik
van QT-tijdverlengende of CYP3A4-inhiberende middelen,18,20 in de andere 2 niet.5,19 Het is opvallend dat juiste
die laatste 2 studies hogere oddsratio’s melden. Het is
goed mogelijk dat deze data beïnvloed zijn door gelijktijdig gebruik van andere QT-verlengende of CYP3A4 inhiberende middelen.
Patiënten met een medicamenteus geïnduceerde of congenitaal verlengde QT-tijd kunnen geïdentificeerd worden door een ecg te maken voor en na het begin van de
behandeling met een hoge dosis domperidon (>30 mg/
dag) of bij het starten van domperidon gelijktijdig met
andere QT-verlengende of CYP3A4-inhiberende medicatie. Dit zou de veiligheid in theorie kunnen verhogen,
maar het is niet aangetoond dat dit het risico op acute
hartdood in de praktijk daadwerkelijk verlaagt.
Vertekening

Er waren een aantal factoren in deze studies die kunnen
leiden tot vertekening van de resultaten (‘bias’). Ten eerste is mogelijk sprake van een protopathische bias. Deze
vorm van bias kan optreden doordat patiënten die prodromale verschijnselen hebben van ritmestoornissen of
cardiale ischemie, zoals pijn in de maagstreek, hun huis4

arts consulteren en domperidon voorgeschreven krijgen.
Om die reden werd de oddsratio in een van de studies
gecorrigeerd voor recent huisartsenbezoek voorafgaand
aan het overlijden, waarna de oddsratio niet meer significant verhoogd was.18
Ook kan er sprake zijn van ‘confounding by indication’.
In de besproken studies werd domperidongebruik alleen
geregistreerd als een arts het middel had voorgeschreven.
Het is aannemelijk dat patiënten met ernstigere misselijkheid of braken, mogelijk leidend tot elektrolytstoornissen, vaker hun arts consulteerden en dan vaker domperidon kregen voorgeschreven.
Ten derde werd het aantal patiënten dat domperidon
gebruikt waarschijnlijk onderschat, omdat domperidon
in Nederland zonder recept verkrijgbaar is. Een goede
schatting van het aantal patiënten en controlepersonen
die het middel daadwerkelijk gebruikt hebben, konden
wij niet maken.
Tot slot is er mogelijk sprake van ‘confounding by contraindication’. Vóór 2000 werd regelmatig cisapride voorgeschreven in plaats van domperidon. Ter vergelijking met
domperidon: in een grote patiënt-controlestudie naar het
risico op acute hartdood bij cisapridegebruik werd een
oddsratio gevonden van 7,9 voor patiënten die cisapride
voor het eerst gebruikten (95%-BI: 2,0-31,6).22 De data
van vóór 2000 zijn mogelijk beïnvloed doordat aan patiënten met een hoger risico op aritmie of geleidingsstoornissen vaker domperidon voorgeschreven werd vanwege
de bekende effecten van cisapride.

Conclusie
Op basis van de huidige literatuur kan geconcludeerd
worden dat er een verband bestaat tussen acute hartdood
en domperidongebruik. Dit risico is echter alleen aangetoond bij doseringen van meer dan 30 mg/dag; er is
sprake van een dosis-responsrelatie. Wij pleiten ervoor
om domperidon uitsluitend op recept via de apotheek te
laten verstrekken, om een zorgvuldige indicatiestelling
en controle op potentiële interacties te garanderen.
Voor de klinische praktijk zijn er op dit moment geen
argumenten voor beperkingen in het gebruik van domperidon bij doseringen tot 30 mg/dag. Bij doseringen > 30
mg/dag of bij gelijktijdig gebruik van andere QT-tijdverlengende of CYP3A4-inhiberende medicatie is het aan te
raden om vooraf een ecg te maken om patiënten met een
lange-QT-tijdsyndroom te identificeren.
Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
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