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Het toonaangevend Amerikaans tijdschrift ‘The American Journal of Medicine” 

publiceerde zopas de resultaten van een grootschalige studie uitgevoerd bij 13.274 

patiënten met artrose in negenendertig verschillende landen. De bedoeling van de 

studie was de doeltreffendheid en de veiligheid voor de maag na te gaan in een 

behandeling met Celecoxib (Celebrex), een medicatie van de nieuwe “maagvriendelijke” 

Coxib-generatie van ontstekingsremmers in vergelijking met de “klassieke” 

ontstekingsremmers Diclofenac en Naproxen. Het betrof een gerandomiseerde en 

dubbelblinde studie waarbij men 2 x 100 en 2 x 200mg Celecoxib per dag vergeleek met 

2x 50mg Diclofenac per dag of 2x 500mg Naproxen per dag.  

 

Uit deze studie blijkt dat beide dosissen van Celecoxib even werkzaam zijn als 

Diclofenac en Naproxen, maar dat er 7x (!) minder ernstige maagcomplicaties 

optraden bij een behandeling met Celecoxib. Daarenboven werd er geen statistisch 

significant verschil in het optreden van hartinfarcten en hersentrombosen gevonden 

bij de patiënten behandeld met Celecoxib dan bij de patiënten behandeld met de 

klassieke ontstekingsremmers. 

Deze studie liep over 3 maanden maar daar het bekend is dat het aantal ernstige 

maagproblemen bij het gebruik van een klassieke ontstekingsremmer lineair toeneemt 

naarmate men deze medicatie langer gebruikt, mag redelijkerwijze worden aangenomen 

dat Celecoxib ook bij langduriger gebruik duidelijk minder ernstige problemen zal 

veroorzaken als de klassieke middelen.  

De resultaten van dit onderzoek bevestigen ook de gegevens van andere recente 

studies, die aantonen dat het risico op hartinfarct of hersentrombose bij het 

gebruik van courante dosissen Celecoxib niet significant groter is dan bij gebruik 

van klassieke ontstekingsremmers. 

 



 
 

De terugbetaling van de medicatie Celebrex werd voor enkele maanden in België 

geschrapt. Dit gebeurde in geen enkel ander Europees land. Vele artrose- en 

artritispatiënten met maagproblemen moeten zich sindsdien behelpen met de minder 

maagvriendelijke klassieke ontstekingsremmers, eventueel in combinatie met een 

maagbeschermer. Een geneesmiddelencombinatie die voor de ziekteverzekering even 

duur uitvalt als een behandeling met enkel Celebrex en waarbij niet eens 

wetenschappelijk vaststaat of bij langdurig gebruik van deze combinatie de maag wel 

voldoende wordt beschermd. Wie het financieel beter heeft kan zich uiteraard verder 

Celebrex blijven aanschaffen. De vele reumapatiënten die het wegens hun 

invaliderende ziekte financieel vaak zeer moeilijk hebben, hopen dat onze Minister 

van Sociale Zaken en Volksgezondheid Celebrex weer terugbetaalbaar zal stellen 

voor die patiënten die deze medicatie werkelijk nodig hebben en uiteraard in een 

dosis die een optimale veiligheid biedt. Die beslissing over het al dan niet 

terugbetalen van Celebrex wordt rond half april verwacht. 
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