
Tramadol gekoppeld aan hogere kans op 
overlijden bij artrose 

 

Tramadol (van verschillende merken) wordt geassocieerd met grote sterftekans in 
vergelijking met steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's) bij oudere 
patiënten met artrose in een observatie studie onder 88000 personen. 

Het overlijdings risico was gelijk aan die van codeïne 

Aan de hand van een Propensity Score Matching ( studie die bestaat uit 2 groepen 
mensen waarvan 1 groep het medicijn en de ander een placebo krijgt) onder supervisie 
van  Chao Zeng MD, Phd, van de afdeling Orthopedie, Xiang Hospitaal, centraal zuid 
Universiteit Changsha, Hunan, China en collega’s, is vandaag gepubliceerd in JAMA 

“Bij patiënten leeftijd 50 jaar en ouder met artrose werd na een jaar van tramadol 
geassocieerd met een aanzienlijk hoger percentage van overlijden vergeleken met een 
algemeen voorgeschreven steroïdale anti-inflammatoire middelen, maar niet vergeleken  
met codeïne " schrijven de auteurs. “Maar deze bevindingen dienen eerst nauwkeurig te 
worden onderzocht doordat er mogelijke verstorende factoren zijn die deze uitkomst 
heeft beïnvloed” 

De auteurs houden er rekening mee dat de richtlijnen van de American Academie of 
Orthopaedic Surgeons en de American College of Rheumatology tramadol soms geven 
of het zelfs aanbevelen bij knie artrose. Dus kunnen de bevindingen gevolgen hebben 
voor de huidige stand. 

Daniel H. Solomon, MD, MPH, professor in de geneeskunde aan de Harvard Medical 
School en chef, Afdeling Klinische Wetenschappen, divisie van Reumatologie, Brigham 
and Women's Hospital, Boston, Massachusetts, vertelde Medscape medisch nieuws dat 
clinici en patiënten zich bewust moeten zijn van de risico’s met tramadol en overwegen 
of de deze mogelijke risico's opwegen tegen de voordelen voor een bepaalde patiënt. 

“Dit lijkt een goede observatie studie te zijn over de risico’s betreffende Tramadol in 
vergelijking met andere veel gebruikte pijnstillers” zegt Salomo die niet bij het onderzoek 
betrokken was. 

"Goed uitgevoerd RCT [gerandomiseerde gecontroleerde proeven] moeten altijd worden 
beschouwd als hoogwaardigere bewijs dan observationele vergelijkende 
veiligheidsonderzoek. Echter, ik kan me niet voorstellen dat iemand een grootschalige 
vergelijkende veiligheid RCT met tramadol zal nastreven. Dus, de resultaten van de 
huidige studie zijn mogelijk enkele van de beste gegevens die we over deze kwestie zal 
hebben." 

 

 



Ontnuchterende Observatie 

De onderzoekers onderzochten de verschillen  tussen het eerste tramadol recept en 
overlijden in vergelijking met naproxen (meerdere merken), diclofenac (meerdere 
merken), (meerdere merken) celecoxib, etoricoxib (Arcoxia, Merck & Co) en codeïne. 

Ze gebruikten de gegevens uit de UK's verbeterde  elektronisch medische 
patiëntendossiers van meer dan 11 miljoen patiënten uit 580 algemene 
huisartspraktijken. 

 

Zeng en zijn collega’s beperkte hun onderzoek voor patiënten van 50 jaar of ouder met 
een historie van knie, heup of hand Artrose die bij een deelnemende huisartsenpraktijk 
liep in de tijd van januari 2000 tot en met december 2015 met een minimum van een jaar 
medicijn gebruik. Patiënten die een historie hadden  van kanker of  misbruik van opioïde 
middelen (bootsen de werking van peptiden na zoals morfine) werden  uitgesloten. 

De onderzoekers hebben vijf opeenvolgende   Propensity Score Matching- tests gedaan 
om de juiste doodsoorzaak van  patiënten die tramadol kregen  en van diegenen die één 
van de andere medicaties hadden gekregen, te vinden. 

De auteurs verklaren, " dat de deelnemers aan de tramadol cohort, in het algemeen 
ouder waren; een hogere BMI [index van de lichaamsmassa]; een langere duur van de 
artrose; vaker last hadden van meerdere van comorbiditeiten. Zoals; Maagzweer, 
Chronische Nierziekte, Diabetes, Hypertensie en Hart- en Vaatziekten. En hadden ze er  
medicijnen naast zoals NSAID's, andere opioïden, aspirine, statin, spierverslappers en 
diabetes medicatie, tijdens hun behandeling dan de deelnemers in de NSAID’s cohort 
voor de  Propensity Score Matching. Na de vergelijking waren de kenmerken tussen de 2 
cohorten evenwichtig, met alle gestandaardiseerde verschillen minder dan 0.10." 

Salomo zei dat  Propensity Score Matching  een gevestigde en goede manier is om de 
verschillen binnen de deelnemende groepen in deze vergelijkende 
veiligheidsonderzoeken te verbeteren. De methode werkt goed om te kunnen  uitzoeken 
van potentiële verstrengeling of overlapping te zijn binnen de database van deze studie. 
Aangezien we natuurlijk altijd op onze hoede zijn voor overlapping, lijkt er tot nu toe geen 
duidelijke reden voor bezorgdheid te zijn voor deze studie.  

In de studie van de cohorten van tramadol zijn  44,451 patiënten, 2397 in de naproxen 
groep, 5674 in de celecoxib groep, 2946 in de groep etoricoxib, en 16922 in de groep 
codeine. De gemiddelde leeftijd van de patiënten werd 70 jaar, en 61,2% waren 
vrouwen. 

Alle mogelijke doodsoorzaken van tramadol ten opzichte van andere medicatie werden 
vergeleken tijden een 1 jaar durende volgingstraject. 

Alle mogelijke doodsoorzaken per 1000 personen in  jaren was 23.5 vs 13,8 voor 
tramadol vs naproxen. (hazard ratio [HR], 1.71; 95% betrouwbaarheidsinterval [CI], 1.41-
2.07) ; 36.2 vs 19.2 voor tramadol vs diclofenac (HR 1,88; 95% CI, 1.51-2.35), 31.2 vs 
18,4 voor tramadol vs celecoxib (HR, 1.70; 95% CI, 1.33-2.17), 25.7 vs 12,8 voor 



tramadol vs etoricoxib (HR, 2.04; 95% CI, 1.37-3.03), en 32.2 vs 34,6 voor tramadol vs 
codeine (HR, 0.96; 0,83 – 1.05).  

De auteurs melden dat tramadol, een zwakke opioïden agonist (versterker), "wordt 
beschouwd als een potentiële alternatief voor NSAID's en traditionele opioïden vanwege 
haar veronderstelde relatief lager risico op ernstige cardiovasculaire en gastro-intestinale 
bijwerkingen dan de NSAIDs, alsmede een lager risico van verslaving en respiratoire 
depressie in vergelijking met andere opioïden" en dat de tramadol recepten voor artrose 
hierdoor zijn toegenomen sinds 2000. Echter, door de gegevens van dit onderzoek, die 
nog verder zullen moeten worden onderzocht, stelt nu al  een ongunstig veiligheidsprofiel 
van tramadol. 

 

Timothy E. McAlindon, MD, MPH, hoofd van de afdeling Reumatologie op Tufts 
University School of Medicine, Boston, Massachusetts, vertelde Medscape medisch 
nieuws, "Dit zijn observationele gegevens, maar het is een ontnuchterende conclusie dat 
mensen die tramadol nemen, een hogere sterftekans hebben, om  wat voor reden dan 
ook. Natuurlijk waren er verschillen tussen de groepen (bijvoorbeeld kanker) die niet 
werden aangepast met de Propensity Score Matching, dus het is waarschijnlijk dat die 
verschillen van de deelnemers verantwoordelijk zijn , in ieder geval voor een  deel of 
zelfs de totaliteit van het verschil in doodoorzaak. 

 

 

 

 


