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Summary

Summary
Cirrhosis has a major impact on the pharmacology of medicines. Due to pharmacokinetic
changes, plasma concentrations of medicines may increase and consequently the risk of
adverse drug reactions (ADRs). In addition, patients with cirrhosis can be more susceptible
for certain ADRs compared to healthy controls because of the pathophysiology of cirrhosis.
Thus, the alterations in pharmacology that occur due to cirrhosis negatively influence
medication safety. In this thesis, we aimed to improve safe medication use in patients with
cirrhosis.
To anticipate changes in pharmacology, tailored pharmacotherapy is needed in patients
with cirrhosis. Yet, concrete safety and dosing recommendations based on a systematic
method were lacking. In Chapter 2, we addressed this problem by establishing practical
guidance for the safe use of medication in patients with cirrhosis. First, we developed a
method to evaluate the safety and dosing of medicines in patients with cirrhosis (Chapter
2.1). This method consisted of six steps: (1) collection of evidence, (2) data extraction and
presentation, (3) classification and dosage suggestion, (4) discussion and conclusion by an
expert panel, (5) implementation, and (6) continuity. Every medicine received a safety class,
which could be: safe; no additional risks known; additional risks known; unsafe; or unknown,
and could also depend on the severity of cirrhosis of the patient. This safety classification
was based on evidence of additional harm in patients with cirrhosis compared to healthy
controls. If deemed necessary based on pharmacokinetic alterations, a dose adjustment
could also be advised.
In Chapter 2.2, we used this method to evaluate the safety and dosing of proton pump
inhibitors (PPIs) in patients with cirrhosis. In a literature review 69 articles were retrieved
and combined with data from the product information. For all PPIs, alterations in the
pharmacokinetics occurred in patients with cirrhosis. These changes are quite large
for lansoprazole and pantoprazole (4- to 8-fold increase in exposure). Therefore, both
medicines were classified as unsafe in all stages of cirrhosis. In patients with severe cirrhosis,
we only advised the use of esomeprazole in a reduced dose. Of note, studies suggested
an association between the use of PPIs and the development of infections and hepatic
encephalopathy. Therefore, the use of PPIs should be carefully considered.
In Chapter 2.3, we discuss the safety of statins in patients with severe cirrhosis in response to
a recently published randomized controlled study. In this trial, a relatively high prevalence
of rhabdomyolysis was found among patients with advanced cirrhosis using simvastatin.
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We suggest that this is explained by changes in the pharmacokinetics of simvastatin due
to cirrhosis. In addition, we advise that future efficacy studies should be combined with
pharmacokinetic studies in this population to develop safe therapeutic strategies.
The practical guidance for safe medication use in cirrhosis is described in Chapter 2.4. We
formulated 218 recommendations for a total of 209 medicines. Nearly 70 medicines were
classified as unsafe in (a stage of) cirrhosis. An increased risk of (certain) ADRs was the main
reason for classifying medicines as unsafe. For almost 30% of medicines a dose adjustment
was advised in (a stage of) cirrhosis. In 39 recommendations (18%), the safety was classified
as ‘unknown’ and no advice could be given due to lacking or limited clinical data. The
recommendations were integrated in all relevant clinical decision support systems in the
Netherlands and published on a free website: www.geneesmiddelenbijlevercirrose.nl.
Implementing the recommendations into clinical practice can possibly enhance medication
safety in this vulnerable patient group.
In Chapter 3, we aim to identify areas of improvement for safe medication use in cirrhosis
by exploring the current practice of prescribing and safety monitoring by healthcare
professionals. In Chapter 3.1, we determined the most frequently used medicines in
patients with cirrhosis and compared real-world drug use to our practical guidance. In a
retrospective study, we used a database that links prescribing data with hospital discharge
diagnoses and included 5,618 patients with cirrhosis. They used a median of nine drugs in
the first year after hospital admission. Of the 102,927 prescriptions, 48% consisted of one
of the 209 drugs that carried a safety recommendation. Potentially unsafe drugs were used
by 60% of patients during the entire follow-up. Three nonsteroidal anti-inflammatory drugs
(NSAIDs) were among the five most commonly used potentially unsafe drugs. More efforts
are needed to decrease potentially unsafe drug use in patients with cirrhosis.
In Chapter 3.2, we studied Dutch community pharmacists’ practices and level of knowledge
on medication safety in patients with hepatic impairment. An online survey was completed
by 338 pharmacists and 70% of these evaluated at least once weekly the safety of a medicine
in a patient with hepatic impairment. Yet, their level of knowledge was limited with a mean
knowledge score of 2.8 out of 6 on a knowledge test. Only 30% of respondents could
appropriately advise on safe analgesics use in severe cirrhosis. A frequently encountered
barrier was the lack of essential patient information (i.e., the diagnosis and severity of the
impairment). If these issues are resolved, pharmacists can play a more active role in ensuring
medication safety in their patients with hepatic impairment.
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The focus of Chapter 4 was on the quality of information on medication safety in patients
with cirrhosis from pre- and post-marketing information sources. In Chapter 4.1, we
examined the information from the Summaries of Product Characteristics (SmPCs) of 51
recently approved medicines. In total, 36 described a pharmacokinetic study in patients
with hepatic impairment. A substantial part of information requested by the European
Medicines Agency was available in these SmPCs. Yet, clinical applicability of the information
seems low as it was often unclear to which hepatic disease patient the advice applied. In
almost 60% of SmPCs, safety or dosing recommendations for patients with severe hepatic
impairment were unavailable or ambiguously formulated. These deficiencies can negatively
influence the practical use of SmPC information by healthcare professionals.
In Chapter 4.2, we determined the number of spontaneous ADR reports on patients with
cirrhosis, the quality of documentation and the nature of the ADR reports. We retrieved 50
reports submitted to Pharmacovigilance Center Lareb that mentioned “cirrhosis”. Twelve
were excluded because of lacking data on the diagnosis of cirrhosis. The severity of cirrhosis
was described in only 12 reports (32%) and 7 (19%) used a validated severity classification.
The low quantity and quality of reports limited analyses of the nature of ADR reports to
explore potential drug safety issues in cirrhosis.
In the general discussion (Chapter 5), we placed the findings from this thesis in a broader
perspective. We emphasized that the foundation for clear medication safety advice is a
clear description of the patient population, and not the use of ambiguous wording such
as “patients with hepatic impairment”. In addition, we elaborated on the complex impact
cirrhosis has on the pharmacology of medicines and the difficulties in studying medication
harm in patients with cirrhosis. At last, we discussed medication-related problems in
patients with cirrhosis and how to optimize safe medication use by these patients.
In conclusion, patients with cirrhosis need tailored pharmacotherapy. The practical
guidance we developed supports healthcare professionals and patients to improve safe
medication use in patients with cirrhosis. To further improve medication safety in these
patients, a close collaboration is needed between all the different stakeholders involved;
from regulatory agencies and the pharmaceutical industry, to healthcare professionals and
the patients with cirrhosis.
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Levercirrose is een aandoening die geleidelijk ontstaat en waarbij gezond leverweefsel wordt
vervangen door littekenweefsel. Cirrose heeft een grote invloed op hoe geneesmiddelen
zich gedragen in het lichaam, de zogenoemde farmacologie. Doordat de lever minder
goed functioneert, worden medicijnen langzamer afgebroken en kan de hoeveelheid
in het bloed stijgen. Dit noemt men een gewijzigde farmacokinetiek en dit verhoogt
het risico op bijwerkingen. Daarnaast kunnen patiënten met cirrose gevoeliger zijn voor
bepaalde bijwerkingen dan gezonde mensen. Dit alles kan de veiligheid van medicatie
bij patiënten met cirrose negatief beïnvloeden. Het doel van dit proefschrift was om de
medicatieveiligheid bij patiënten met cirrose te verbeteren.
Om rekening te houden met de farmacologische veranderingen die kunnen optreden, is
farmacotherapie op maat nodig bij patiënten met cirrose. Echter, het ontbrak aan concrete
veiligheids- en doseringsadviezen gebaseerd op een systematische methode. In Hoofdstuk
2 hebben we dit probleem aangepakt door praktische adviezen te ontwikkelen voor het
veilig gebruik van medicatie bij patiënten met cirrose. We begonnen met het opzetten van
een methode om de veiligheid en dosering van geneesmiddelen bij patiënten met cirrose
te evalueren (Hoofdstuk 2.1). Deze methode bestond uit zes stappen: (1) verzameling van
bewijs, (2) opstellen van een rapport, (3) voorlopige classificatie en doseeradvies, (4) discussie
en conclusie in een expertpanel, (5) toepassing en (6) continuïteit. Per geneesmiddel werd
een veiligheidsadvies opgesteld gebaseerd op bewijs van extra nadelige effecten bij
patiënten met cirrose in vergelijking met mensen zonder cirrose. De veiligheidsklasse kon
zijn: veilig; geen nadelige effecten bekend; nadelige effecten bekend; onveilig; of onbekend
en kon ook afhankelijk zijn van de ernst van cirrose. Een dosisaanpassing werd geadviseerd
wanneer de hoeveelheid geneesmiddel in het bloed sterk steeg.
In Hoofdstuk 2.2 gebruikten we deze methode om de veiligheid en dosering van de
maagzuurremmers (protonpompremmers (PPIs)) bij cirrose te beoordelen. In een
literatuuronderzoek werden 69 artikelen gevonden en gecombineerd met gegevens uit
de productinformatie. Bij alle PPIs treden er veranderingen in de farmacokinetiek op bij
patiënten met cirrose. Deze veranderingen zijn het grootst bij lansoprazol en pantoprazol
(4- tot 8-voudige verhogingen in de blootstelling). Daarom zijn beide middelen als onveilig
beoordeeld bij cirrose. Bij patiënten met ernstige cirrose raadden we alleen het gebruik van
esomeprazol aan in een verlaagde dosering. In literatuur werd een associatie beschreven
tussen het gebruik van PPIs bij cirrose en de ontwikkeling van infecties en verwardheid
(hepatische encefalopathie). Het gebruik moet daarom goed overwogen worden. In
Hoofdstuk 2.3 bediscussiëren we de veiligheid van statines bij patiënten met cirrose als
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reactie op een recentelijk gepubliceerde gerandomiseerd controle onderzoek. In dit
onderzoek trad er relatief vaak een ernstige bijwerking (rhabdomyolyse) op bij patiënten
met gevorderde cirrose na gebruik van simvastatine. Wij suggereren dat dit komt door een
veranderde farmacokinetiek. Tevens adviseren we dat effectiviteitsstudies in deze populatie
gecombineerd moeten worden met farmacokinetische studies om veilige farmacotherapie
te ontwikkelen.
De ontwikkelde adviezen voor veilig medicatiegebruik zijn beschreven in Hoofdstuk 2.4.
In totaal werden 218 adviezen opgesteld voor 209 geneesmiddelen. Bijna 70 medicijnen
werden geclassificeerd als onveilig bij (een stadium van) cirrose. Een verhoogde gevoeligheid
voor bepaalde bijwerkingen was de meest voorkomende reden om medicijnen als
onveilig te beoordelen. Voor bijna 30% van de middelen werd een dosisaanpassing
geadviseerd bij (een stadium van) cirrose. Vanwege weinig tot geen klinische gegevens
was het advies 39 keer "onbekend" (18%). De praktische adviezen zijn geïntegreerd in
alle medicatiebewakingssystemen in Nederland en gepubliceerd op een website: www.
geneesmiddelenbijlevercirrose.nl. De toepassing van deze adviezen in de klinische praktijk
kan mogelijk de medicatieveiligheid bij deze kwetsbare patiëntengroep verbeteren.
Hoofdstuk 3 richt zich op de huidige praktijk van voorschrijven en medicatiebewaking
onder zorgverleners bij patiënten met cirrose om zo mogelijke verbeterpunten te
identificeren. In Hoofdstuk 3.1 onderzochten we retrospectief welke geneesmiddelen
het vaakst gebruikt worden door patiënten met cirrose. We gebruikten gegevens uit een
receptendatabase die gekoppeld was aan een ziekenhuisdatabase met ontslagdiagnoses.
Het geneesmiddelgebruik in dit cohort vergeleken we met onze adviezen. De 5.618
patiënten met cirrose gebruikten in het eerste jaar na ziekenhuisopname een mediaan
van negen verschillende geneesmiddelen. In de tijd dat we de patiënten volgden werden
102.927 recepten voorgeschreven, 48% bestond uit een van de 209 geneesmiddelen met
een door ons opgesteld advies. Potentieel onveilige medicatie werd gebruikt door 60% van
de patiënten gedurende de follow-up. De top vijf van meest gebruikte potentieel onveilige
middelen bestond uit drie niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s). Er
zijn meer inspanningen nodig om potentieel onveilig geneesmiddelgebruik bij cirrose te
verminderen.
In Hoofdstuk 3.2 onderzochten we het kennisniveau van openbaar apothekers en de huidige
praktijk van medicatiebewaking bij patiënten met een leverfunctiestoornis. Een online
vragenlijst werd door 338 apothekers ingevuld en 70% beoordeelde ten minste wekelijks
de veiligheid van een medicijn bij een patiënt met een leverfunctiestoornis. Echter, hun
kennisniveau was beperkt met een gemiddelde kennisscore van 2,8 goede antwoorden
op 6 vragen. Ook wist maar 30% van de apothekers gepast advies te geven over het
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gebruik van pijnstillers bij een patiënt met ernstige cirrose. Een frequente belemmering
in het uitvoeren van medicatiebewaking was het gebrek aan essentiële patiëntinformatie
(diagnose en ernst van cirrose). Wanneer deze problemen aangepakt worden, kunnen
apothekers een actievere rol spelen in het verbeteren van veilig medicatiegebruik door
patiënten met cirrose.
Hoofdstuk 4 richt zich op de kwaliteit van informatie over medicatieveiligheid bij patiënten
met cirrose uit pre- en post-marketing informatiebronnen. In Hoofdstuk 4.1, bestudeerden
we de productinformatie (d.w.z. de Summaries of Product Characteristics (SmPC's)) van 51
medicijnen die recent op de markt zijn gebracht. Een totaal van 36 middelen beschreef
een farmacokinetische studie bij patiënten met cirrose en een groot deel van de informatie
gevraagd door het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) was beschikbaar in deze
SmPC's. Echter, de klinische toepasbaarheid van de informatie leek beperkt omdat het
vaak onduidelijk was op welke leverpatiënten het advies precies van toepassing was. Voor
patiënten met een ernstige leverfunctiestoornis was in bijna 60% van de SmPC's geen of
onduidelijke informatie beschikbaar over het gebruik bij deze patiënten. Deze gebreken
kunnen de toepasbaarheid van SmPC's door zorgverleners negatief beïnvloeden.
In Hoofdstuk 4.2 bestudeerden we het aantal spontane meldingen van bijwerkingen bij
patiënten met cirrose, de kwaliteit van de documentatie en de aard van de melding. In
totaal werd er in 50 meldingen van het bijwerkingencentrum Lareb "cirrose" vermeld.
Twaalf meldingen werden geëxcludeerd omdat er essentiële informatie ontbrak over de
diagnose van cirrose. De ernst van cirrose werd in maar twaalf meldingen beschreven
(32%) en in zeven (19%) werd hierbij een gevalideerde ernstclassificatie gebruikt. De
beperkte kwantiteit en kwaliteit van de meldingen limiteerden analyses naar de aard van
de bijwerkingen en potentiële medicatieveiligheidsproblemen.
In de discussie (Hoofdstuk 5) hebben we de bevindingen uit dit proefschrift in
een breder perspectief geplaatst. We benadrukten dat de basis voor duidelijke
medicatieveiligheidsadviezen een heldere beschrijving van de patiëntpopulatie is en niet
het gebruik van dubbelzinnige termen als "patiënten met een leverfunctiestoornis". Tevens
gingen we in detail in op de complexe impact die cirrose kan hebben op de farmacologie
van medicijnen en met welke moeilijkheden men geconfronteerd kan worden bij onderzoek
naar medicatieveiligheid bij patiënten met cirrose. Tot slot bediscussieerden we medicatiegerelateerde problemen bij patiënten met cirrose en hoe veilig geneesmiddelgebruik
geoptimaliseerd kan worden bij deze patiënten.

209

Samenvatting

Concluderend hebben patiënten met cirrose farmacotherapie op maat nodig. De adviezen
die we ontwikkeld hebben kunnen zowel de patiënt als zorgverleners ondersteunen bij
veilig medicijngebruik door patiënten met cirrose. Om de medicatieveiligheid verder te
versterken is een nauwe samenwerking nodig tussen alle verschillende betrokkenen: van
geneesmiddelautoriteiten en de farmaceutische industrie tot zorgverleners en de patiënten
met cirrose.
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Op het moment dat ik dit schrijf, heb ik korte tijd geleden de inhoud van mijn proefschrift
naar de leescommissie gestuurd. Nu dan toch echt het einde in zicht komt, kijk ik terug op
een intensieve en geweldige tijd die ik voor geen goud had willen missen. Mijn promotie
was niet gelukt zonder de hulp en ondersteuning van velen, die ik hieronder nog even kort
wil benoemen.
Mijn promotor, prof. dr. Katja Taxis. Katja, onze samenwerking startte al tijdens mijn
masteronderzoek toen je ook één van mijn begeleiders was. Gedurende mijn promotietraject
heb je me goed weten te ondersteunen. Ik vind het nog steeds knap hoe je me altijd weer
op het goede spoor kon zetten als ik dat even kwijt was. De afspraken op de eerste vrijdag
van de maand waren altijd gezellig en inspirerend en ga ik zeker missen.
Mijn copromotor, dr. Sander Borgsteede. Sander, jij was net als ik geboeid door dit
onderwerp omdat er nog zo weinig over bekend was en men er in de praktijk vrij weinig
mee kon. Als jij niet de kartrekker was van het cirrose-project, hadden we hier niet gezeten
vandaag. De afgelopen jaren heb ik veel van je geleerd. Ik vond het heel fijn dat ik hoog op
je prioriteitenlijstje stond en je altijd kon storen. Het zal wel even wennen worden om niet
meer zo nauw samen te werken, maar ik ben ervan overtuigd dat we elkaar de komende
jaren nog veel gaan zien.
De leden van de beoordelingscommissie, prof. dr. Rob de Man, prof. dr. Bert Leufkens en
prof. dr. Jos Kosterink. Bedankt voor het doornemen van mijn proefschrift.
Daarnaast wil ik alle betrokkenen bij het cirrose-project bedanken. Een speciaal woord van
dank voor de leden van het expertpanel. Ik heb veel van jullie geleerd en samen hebben
we veel werk verzet. Het doet me deugd dat de adviezen die we hebben opgesteld ook
daadwerkelijk veelvuldig gebruikt worden in de praktijk.
Jan-Kees, bedankt voor het vertrouwen en de ondersteuning vanuit Health Base. Ook alle
collega’s van Health Base wil ik bedanken, ik vond het heel gezellig de afgelopen jaren bij
jullie op kantoor. Ik kom vast nog wel eens langs! In het bijzonder wil ik mijn kamergenoten
nog noemen, in onze urban jungle was het nooit saai. En Ekram natuurlijk omdat je mijn
paranimf bent vandaag, ik vond het heel leuk om destijds nog een onderzoekscollega te
hebben.
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Ik wil al mijn coauteurs bedanken voor de fijne samenwerking en de studenten die ik heb
mogen begeleiden: Lotte, Marianna en Adib. Daarnaast ook de collega’s in Groningen, in
het bijzonder Heleen, Linda en Indrė, het was heel gezellig in Glasgow en in Vilnius.
Naast al deze inhoudelijke ondersteuning, heb ik de afgelopen jaren ook veel energie
gehaald uit mijn vrije tijd. Bijvoorbeeld het volleyballen op de vrijdagavond en aansluitend
de biertjes in de Heksenketel. Het waren geweldige jaren bij Boni Dames 1, fijn dat we aan
het einde van de avond altijd met 4-0 hadden gewonnen. Daarnaast iedereen uit Koshare;
het publiceren is geloof ik wel gelukt. Ook dank voor de steun van andere vriendinnetjes
zoals Kaja, Mariëlle en Johanneke.
En natuurlijk Louis! Ondanks dat we elkaar niet meer elke woensdag in Groningen zien,
is de band niet minder hecht geworden. Dank voor jullie interesse, de leuke activiteiten,
weekendjes weg, en wat er allemaal nog mag volgen. Ik weet nog dat ik de vorige
lustrumreis in Sri Lanka nadacht over een promotietraject. Nu, vier jaar verder, gaan we voor
de tweede keer met z’n tienen op reis. Op het moment dat jullie dit lezen zijn we alweer
terug, maar nu kan ik niet wachten om naar Georgië te gaan met jullie!
Mijn vriendinnen uit Twente, we go way back. Gelukkig zijn we nog steeds ons. Ondanks
dat Twente niet om de hoek ligt, kom ik er altijd met veel plezier terug en kijk ik ernaar
uit om jullie weer te zien. We hebben al veel meegemaakt met z’n allen en ik hoop dat er
nog heel veel mag volgen. In het bijzonder wil ik natuurlijk Maartje bedanken die vandaag
paranimf is, heel bijzonder om iemand naast me te hebben die me al zo lang kent!
Als laatste wil ik nog wat mensen dichtbij bedanken. Startende met de familie Burger: Jan
en Karin, wat ben ik toch blij met die zoon van jullie, plus dat ik jullie daarbij kreeg. Ook
natuurlijk Jelle, Akke, Lieuwe en Lieke. Dank voor jullie interesse in mijn onderzoek. De
etentjes op zondagavond, de zeiltochtjes en de mooie reizen die ik met jullie mocht maken
waren altijd een leuke afleiding.
Mijn eigen familie wil ik uiteraard ook nog benoemen. Ik vond het altijd heerlijk om weer een
weekendje bij te komen van de drukte en thuis in Twente te zijn. Pap, mijn nieuwsgierigheid
kwam me heel goed van pas de afgelopen jaren, drie keer raden van wie ik dat heb. Mam,
jij hebt me geleerd niet zomaar alles aan te nemen voordat je er zelf goed en kritisch over
na hebt gedacht. Dank daarvoor. Linda, jouw enthousiasme en positieve instelling zijn altijd
weer aanstekelijk. Jan, ik vond het heel knap van je hoe je jaren geleden in je eentje naar
Amerika ging. Fijn om m’n kleine (grote) broertje nu weer in de buurt te hebben.
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Tot slot, lieve Tjeerd. Jij kent me al wel een tijdje langer dan m’n promotie. De afgelopen
jaren waren bij vlagen hectisch en uitdagend, gelukkig wist jij alles altijd weer te nuanceren.
Daarnaast heb ik veel aan jouw management skills gehad op de momenten dat ik niet goed
wist hoe ik iets aan moest pakken. Heel veel dank voor al je steun en vertrouwen. Vandaag
ook voor ons een speciale dag. Ik kijk uit naar de volgende tien jaar met jou…
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