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Achtergrond en het wAArom vAn de studie
In Nederland werden in 2013 meer dan 1,8 miljoen pati-
enten behandeld met protonpompremmers (PPI’s), zoals 
omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, rabeprazol en 
lansoprazol.1 Een potentieel ernstige bijwerking van 
deze PPI’s is een magnesiumtekort (serummagnesium:  
< 0,7 mmol/l). Dit tekort wordt vaak niet opgemerkt, 
omdat de hypomagnesiëmie asymptomatisch is of 
omdat deze bijwerking van PPI’s onbekend is. Toch heeft 
12% van PPI-gebruikers een hypomagnesiëmie (data 
polikliniek MDL, Radboudumc).
Patiënten met hypomagnesiëmie door PPI-gebruik kun-
nen klachten zoals spierkrampen, -trillingen, algemene 
malaise of hartritmestoornissen krijgen. Soms treden 
ook secundaire elektrolytstoornissen, zoals hypocalcië-
mie en -kaliëmie, op. Deze symptomen verdwijnen door 
te stoppen met de PPI, waarna de serummagnesium-
waarden normaliseren binnen 5 dagen.2 De primaire 
oorzaak van hypomagnesiëmie bij PPI-gebruik is een 
malabsorptie van magnesium in de darm. Patiënten die 
PPI’s gebruiken kunnen hier vaak niet mee stoppen, 
omdat de vervangende medicatie inadequaat werkt.
We hebben in een pilotstudie aangetoond dat orale toe-
diening van voedingsvezels in de vorm van inuline de 
opname van magnesium in de darm stimuleert. Inuline 
is een natuurlijke fructaanvezel die uit de wortelen van 
cichorei wordt geëxtraheerd. Inuline wordt door bifido-
gene bacteriën in de darmflora omgezet in korte-keten-
vetzuren. Deze vetzuren activeren darmcellen en verla-
gen de zuurgraad in de dikke darm. Magnesium wordt 
hierdoor beter geabsorbeerd.

vrAAgstelling
Kan toediening van inuline de hypomagnesiëmie bij 
gebruikers van PPI’s corrigeren?

opzet vAn het onderzoek
Deelnemers nemen gedurende 14 dagen voedingsvezels 
in en stoppen vervolgens 14 dagen met de inname van 

deze vezels. Dit wordt in totaal 2 keer gedaan. Het PPI-
gebruik wordt niet aangepast. Aan het begin en einde van 
iedere 14 dagen wordt bloed geprikt, en worden de 
serumwaarden van magnesium en calcium bepaald. 
Deelnemers zullen gedurende de studie 5 maal bloed 
afstaan en de totale studieduur beslaat 56 dagen. Dit 
onderzoek is niet geblindeerd. De overige medicatie 
wordt niet veranderd. Inclusiecriteria zijn PPI-gebruik en 
hypomagnesiëmie. Patiënten met het kortedarmsyn-
droom zullen worden geëxcludeerd.

te verwAchten resultAten en implementAtie
Wij verwachten dat de intestinale opname van magne-
sium wordt gestimuleerd door de voedingsvezels. Wij 
zijn op zoek naar nieuwe deelnemers aan deze studie. 
Deelnemers van buiten de regio Gelderland-Zuid kunnen 
hun aantal bezoeken aan ons ziekenhuis verminderen 
door extern bloed af te laten nemen. Voor meer informa-
tie of deelname aan deze studie kunt u contact opnemen 
met de auteur van dit artikel, via e-mail (mark.hess@
radboudumc.nl) of telefoon (024-3617799 of 0049-170-
3424857).

dit artikel besteedt aandacht aan recent gestart klinisch multicentrisch 

onderzoek in nederland.

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulier is online 

beschikbaar bij dit artikel.

Aanvaard op 31 augustus 2014

Citeer als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A8169

●>  kijk ook op www.nt vg.nl/A8169

liter Atuur

1 Zorginstituut Nederland, GIPdatabank. www.gipdatabank.nl, 
geraadpleegd op 2 september 2014.

2 Hess MW, Hoenderop JG, Bindels RJ, Drenth JP. Systematic review: 
hypomagnesaemia induced by proton pump inhibition. Aliment 
Pharmacol Ther. 2012;36:405-13.

Behandeling van protonpompremmer-geïnduceerde 
hypomagnesiëmie met voedingsvezels
Mark W. Hess 

Radboudumc, afd. MDL en afd. Fysiologie, Nijmegen.

M.W. Hess, MSc, oio medische wetenschappen (mark.hess@

radboudumc.nl).


