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De registratie van een effectief preparaat voor 

 sublinguale immunotherapie (SLIT) voor de behan-

deling van boompollenallergie bij volwassenen is 

een feit. Die registratie is gebaseerd op een goede 

effectiviteit, zoals vastgesteld in gerandomiseerde 

studies. De effectiviteit van SLIT is echter sterk af-

hankelijk van een goede therapietrouw. In obser-

vationele, ‘real life’ studies stoppen veel patiënten 

voortijdig met de therapie, waardoor een groot 

deel van de potentiële effectiviteit van SLIT verlo-

ren gaat. Artsen die patiënten begeleiden in hun 

keuze voor SCIT of SLIT, zullen dit aspect zeker in 

overweging moeten nemen. Daarbij zullen zij zich 

realiseren dat de zorg die verleend wordt rondom 

het verstrekken van SLIT een grote invloed heeft 

op een langdurig en juist gebruik van het prepa-

raat. In dit artikel wordt beschreven wat zorgverle-

ners kunnen doen om een goed gebruik van SLIT 

te bevorderen, met speciale aandacht voor het ge-

bruik van SLIT door schoolkinderen (alleen gras-

pollen) en adolescenten (graspollen en huisstof-

mijt). 

INLEIDING

De registratie van een effectief preparaat voor sublinguale 

immunotherapie (SLIT) voor de behandeling van boom-

pollenallergie bij volwassenen is een feit. Daarmee is voor de 

meest voorkomende indicaties voor immunotherapie bij al-

lergische rinitis een oraal preparaat op de markt. Nog meer 

patiënten zullen daarom kiezen voor SLIT in plaats van sub-

cutane immunotherapie (SCIT), omdat de effectiviteit van 

beide opties zoals vastgesteld in placebogecontroleerde 

 trials niet wezenlijk verschilt. Een langdurig juist gebruik is 

voor beide vormen van immunotherapie van belang om een 

optimale effectiviteit te bereiken. Omdat SLIT vereist dat de 

patiënt thuis dagelijks medicatie neemt, is het risico op 

therapie ontrouw groter én niet te objectiveren door de zorg-

verleners. Goede communicatie in de spreekkamer over het 

gebruik van SLIT is daarom essentieel.

In dit artikel wordt eerst beschreven wat er bekend is over 

therapietrouw bij SLIT en de factoren die hierop van invloed 

zijn. Onderzoek naar interventies om de therapietrouw bij 

patiënten met allergische rinitis te bevorderen ontbreekt. 

Aanbevelingen in dit artikel om patiënten te ondersteunen 

om tot een goed gebruik van SLIT te komen, zijn daarom 

deels gebaseerd op algemene medisch-psychologische in-

zichten in beïnvloeding van gedrag. Waar mogelijk zijn deze 

aanbevelingen onderbouwd door de uitkomsten van inter-

ventiestudies bij andere chronische ziekten zoals astma. Pa-

tiëntgerichte zorg speelt hierin een belangrijke rol, de meer 

paternalistische term ‘therapietrouw’ past daar niet goed bij. 

Deze term wordt in dit artikel nog wel gebruikt, mede van-

wege de leesbaarheid. Een neutrale benaming is ‘(on)juist 

gebruik van medicatie’.

HET GEBRUIK VAN SLIT IN 

GERANDOMISEERDE STUDIES EN ‘REAL 

LIFE’ STUDIES

In het algemeen wordt aangenomen dat voor een langdurige 

effectiviteit van SLIT, het preparaat minimaal 80% van de 
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dagen moet worden ingenomen gedurende minimaal 3 jaar.1 

Onjuist gebruik van SLIT kent daarmee twee kenmerken: 

als eerste het stoppen van de therapie voordat deze 3 jaar is 

gebruikt en als tweede een onregelmatige inname waarbij 

vaak dagen worden overgeslagen. De eerste vorm van onjuist 

gebruik van SLIT is relatief eenvoudig te onderzoeken in da-

tabases waarin is vastgelegd of patiënten het preparaat opha-

len bij de apotheek. Zulke ‘real life’ onderzoeken tonen aan 

dat heel veel patiënten voortijdig stoppen. In een Italiaans 

cohort van kinderen en volwassenen haalde na 1 jaar ruim 

56% en na 2 jaar bijna 87% van de patiënten geen medicatie 

meer op bij de apotheek.2 In een Scandinavische studie vol-

tooide 55% van de patiënten de 3 jaar durende behande-

ling.3 In een Nederlandse studie behaalde slechts 7% van de 

gebruikers van een SLIT druppelpreparaat de voorgeschre-

ven 3 jaar therapieduur.4 Gezien de eveneens lage score van 

SCIT-gebruikers in deze studie van 23%, lijkt het feit dat dit 

gaat om een SLIT-druppelpreparaat met mogelijk mindere 

effectiviteit van beperkt belang. Deze cijfers contrasteren 

sterk met de bevindingen in placebogecontroleerde studies 

bij kinderen en volwassenen. In deze studies continueert 

meer dan 75% van de patiënten hun therapie, in sommige 

studies zelfs meer dan 90%.1 

De tweede vorm van onjuist gebruik van SLIT, een onregel-

matige inname waarbij meer dan 20% van de dagen wordt 

overgeslagen, is moeilijker objectief te meten. Elektronische 

registratie door een ‘slimme pillendoos’ is het meest be-

trouwbaar, maar er zijn geen studies bekend naar het ge-

bruik van SLIT middels deze methode. De studies zijn geba-

seerd op indirecte metingen, zoals het tellen van niet 

gebruikte medicatie thuis, het afhalen van medicatie bij de 

apotheek of het afnemen van gestructureerde vragenlijsten. 

Dergelijke methoden resulteren in een overschatting van het 

daadwerkelijk gebruik van medicatie. Het is daarom lastig 

om verschillende studies naar het regelmatige gebruik van 

SLIT met elkaar te vergelijken. De resultaten van placeboge-

controleerde studies suggereren dat een goede regelmatige 

intake mogelijk is. Een Nederlandse studie met kinderen 

van 6 tot 18 jaar oud toonde bijvoorbeeld een gemiddeld 

gebruik van 77%, zonder significant verschil tussen de ver-

umgroep (82%) en de placebogroep (72%).5 Andere pedia-

trische studies tonen een nog beter gebruik van medicatie, 

met een gemiddeld gebruik van boven de 90%.6,7 Enkele 

observationele ‘real life’ studies komen daarnaast tot verge-

lijkbare bevindingen, voor zowel kinderen als volwasse-

nen.1,3 

Terwijl er dus een groot verschil is in het percentage 

patiënten dat voortijdig stopt met SLIT tussen de gerando-

miseerde studies en de observationele studies, is de mate 

waarin patiënten SLIT regelmatig (dagelijks) gebruiken wel 

vergelijkbaar. Dit verschil is goed te verklaren door de bevin-

ding dat patiënten die moeite hebben met regelmatige inna-

me vaak helemaal stoppen met de therapie.1 In de ‘real life’ 

studies zijn deze patiënten vaak al uitgevallen. Overigens is 

het omgekeerde ook het geval: patiënten die de therapie ge-

durende 3 jaar continueren nemen vrijwel dagelijks het pre-

paraat in.1

Dat een goed dagelijks gebruik van medicatie echt haalbaar 

is, blijkt wel uit studies naar therapietrouw bij kinderen met 

openstaan

willen

volhouden

doen

begrijpen kunnen

Figuur 1. Gedragsmodel volgens Balm10

Een goed gebruik van medicijnen begint met een ervaren pro-

bleem, waarbij de patiënt (en ouders) openstaat om dit met me-

dicijnen te behandelen. Vervolgens moet de patiënt (en ouders) 

begrijpen waarom het innemen van medicijnen geïndiceerd is 

en uitleg krijgen over het gebruik. Patiënten (en ouders) hebben 

eigen opvattingen over de ziekte of de medicatie, wat een fre-

quente oorzaak is om medicatie niet te willen gebruiken. Veel 

voorkomend is de angst voor bijwerkingen. Ook kan besproken 

worden wie in het gezin de verantwoordelijk kan hebben voor 

het medicijngebruik. Executieve vaardigheden (zoals plannen en 

organiseren) van veel schoolgaande kinderen en adolescenten 

zijn onvoldoende ontwikkeld om medicatie zelfstandig (zonder 

hulp) te kunnen nemen, ook bij ouders kan dit een beperking 

zijn. Vervolgens moeten ouders en kinderen het medicijn gaan 

gebruiken (doen) volgens de instructies en dit gedurende lan-

ge tijd volhouden door het te implementeren in de dagelijkse 

routine, een fase waarin diverse barrières een goed gebruik van 

medicatie in de weg kunnen staat.

GOEDE COMMUNICATIE IN 

DE SPREEKKAMER OVER HET 

GEBRUIK VAN SLIT IS 

ESSENTIEEL.
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astma. Objectief vastgestelde therapietrouw met elektroni-

sche inhalatoren toont een gemiddelde therapie boven de 

80% bij kinderen met astma die intensief begeleid worden in 

de tweede lijn.8

OORZAKEN VAN THERAPIEONTROUW

Uitblijven van effect van de SLIT op de hooikoortsklachten 

is de meeste genoemde oorzaak om te stoppen met de be-

handeling. Dat kan een terecht besluit zijn, genomen in 

goed overleg met het de behandelaar. Er zijn echter ook be-

vindingen die suggereren dat een besluit om te stoppen 

vooral is gebaseerd op subjectieve opvattingen van de 

patiënt. De al eerder genoemde hoge percentages van voor-

tijdig stoppen van de behandeling in een aantal observatio-

nele studies betreft ook SLIT-preparaten waarvan vastge-

steld is dat de effectiviteit veel hoger ligt dan deze 

stoppercentages. Bovendien is het opvallend dat in placebo-

gecontroleerde studies nauwelijks verschil gevonden wordt 

in stoppercentages tussen de placebo- en de verumgroep.1 

Zo werd in een 3-jarige studie naar SLIT voor graspollen bij 

97 kinderen een stoppercentage gevonden van 23%, zonder 

verschil tussen de verum- en placebogroep.9

Een andere veelgenoemde reden om te stoppen met SLIT 

zijn de bijwerkingen. Opmerkelijk is dat de mate waarin dit 

een reden is voor patiënten om te stoppen erg verschilt per 

studie, waarbij studies met een intensievere begeleiding be-

ter scoren. Bijwerkingen als oorzaak van stoppen van de be-

handeling verklaart ook niet de grote verschillen in therapie-

trouw tussen studies. 

Een derde veelgenoemde oorzaak van het stoppen met SLIT 

is de moeite met het dagelijks innemen van medicijnen. Dit 

kan een juiste keuze zijn: bij onvoldoende therapietrouw is 

het beter om helemaal te stoppen. De vraag is echter of het 

echt onmogelijk is om tot een regelmatig gebruik van medi-

catie te komen. De hoge percentages van regelmatig gebruik 

zoals vastgesteld in de gerandomiseerde studies suggereren 

dat bij veel patiënten een goede therapietrouw haalbaar is, 

ook bij adolescenten.

Deze drie meest genoemde oorzaken van het stoppen met 

SLIT sluiten nauw aan bij de bestaande kennis over therapie-

trouw bij patiënten met een chronische ziekte. Oorzaken 

van therapieontrouw zijn heel divers, van subjectieve opvat-

tingen van patiënten over de ziekte of behandeling en het 

ontbreken van motivatie tot simpelweg vergeten in te ne-

men. Vaak spelen diverse factoren tegelijk een rol, wat 

therapie (on)trouw tot een complex gedragsmatig proces 

maakt (zie Figuur 1).10,11 

WAT STUDIES NAAR HET GEBRUIK VAN SLIT ONS LEREN 

1.  Een regelmatig gebruik van SLIT gedurende minimaal 3 jaar is bij de meeste patiënten haalbaar, mits goede begelei-

ding wordt gegeven.

2.  Alleen het voorschrijven van een recept zonder adequate begeleiding  is voor de meeste patiënten ontoereikend om tot 

een goed gebruik van SLIT te komen.

3.  Patiënten die de medicatie onregelmatig gebruiken, stoppen vaak ook vroegtijdig met de therapie. Een regelmatig ge-

bruik van de medicatie gaat juist gepaard met een hoge mate van continueren van SLIT voor minimaal 3 jaar.

4.  In gerandomiseerde studies zijn er geen significante verschillen in therapietrouw tussen de verum- en de placebo-

groep. Dit laat zien dat therapietrouw in deze omstandigheden minder bepaald wordt door de opvattingen van de 

patiënt of andere oorzaken van therapieontrouw, maar wel door de motivatie van de patiënt om zich te houden aan het 

besluit om deel te nemen aan de studie en de overeenkomst met de onderzoekers.

BOX 1. Motiverende gespreksvoering

In een Nederlandse studie naar het gebruik van Grazax 

door kinderen en jongeren , bleek ontbrekende motivatie 

een belangrijke reden om te stoppen met de therapie.11 

Dit onderwerp kan goed besproken worden vanuit het 

gegeven dat de meeste patiënten ambivalentie vertonen 

als het gaat over het adequaat gebruiken van medicatie. 

“Ik zou in de zomer minder last hebben van mijn hooi-

koorts als ik het tablet iedere dag nam, maar ’s avonds 

ben ik vaak zo moe dat ik er geen zin in heb”, zoals een 

adolescent kan vertellen. De doelstelling van motiverende 

gespreksvoering is om die ambivalentie te gebruiken om 

tot gedragsverandering te komen. Vaak komen barrières 

ter sprake die het lastig maken om goed gebruik van 

medicatie vol te houden. Door te vragen naar de voor-

delen van goed medicijngebruik komt het doel (waarom 

men openstond voor medicatie en dit wilde gebruiken) 

weer ter sprake, wat de motivatie kan verhogen om aan 

de slag te gaan met de barrières. Reviews naar het effect 
van motiverende gespreksvoering op het gebruik van 

medicatie laten over het algemeen een positief effect zien, 
ook bij adolescenten.13
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KWALITEIT VAN ZORG BELANGRIJKSTE 

VOORSPELLER VAN GOED GEBRUIK VAN 

SLIT

De goede therapietrouw in de placebogecontroleerde studies 

berust mede op de regelmatige follow-up en goede voorlich-

ting aan de patiënt.1 Ook onderzoek bij kinderen met astma 

laat zien dat intensieve zorg en follow-up geassocieerd zijn 

met goede therapietrouw.12 Een patiëntgerichte aanpak gefo-

cust op een goede samenwerking tussen de behandelaar en 

de patiënt (en diens ouders) is de kern van dergelijke effec-

tieve zorg.12 Wanneer in de spreekkamer blijkt dat medicatie 

niet goed wordt gebruikt, kan het een automatisme zijn om 

nog eens uit te leggen waarom regelmatig gebruik van de 

medicatie zo belangrijk is. Dat automatisme gaat er onbe-

wust van uit dat begrijpen dé cruciale factor is voor het goed 

gebruiken van medicijnen. Voor een patiëntgerichte inter-

ventie is het echter noodzakelijk om eerst te achterhalen wat 

voor de betreffende patiënt de factoren zijn die een goed ge-

bruik van medicijnen belemmeren (zie Figuur 1). Pas dan 

kan er samen met de patiënt (en ouders) worden gezocht 

naar een effectieve interventie voor verbetering van het me-

dicijngebruik. Door een gesprek over het gebruik van medi-

cijnen te voeren volgens de principes van ‘gezamenlijke be-

sluitvorming’ en ‘motiverende gespreksvoering’ is de kans 

op een effectief gesprek het grootst (zie Box 1). Vooral bij 

kinderen en adolescenten is het van belang om oog te heb-

ben voor het hele systeem waarin de patiënt zich bevindt. 

GEZAMENLIJKE BESLUITVORMING 

Het voorschrijven van SLIT gaat automatisch gepaard met 

gezamenlijke besluitvorming. Er is namelijk een gelijkwaar-

dig alternatief: SCIT. Het voorschrijven van medicijnen na 

toepassing van gezamenlijke besluitvorming is geassocieerd 

met een beter gebruik van medicijnen.14 Gezamenlijke be-

sluitvorming kenmerkt zich door het goed uitvragen van de 

doelen, voorkeuren en opvattingen van de patiënt en ouders 

en deze aan het einde van het consult laten meewegen in een 

gezamenlijk genomen besluit over de therapie. Natuurlijk 

wordt door de arts ook informatie gegeven over de behandel-

opties, zodat patiënten en ouders geïnformeerd kunnen 

meebeslissen. Een consult gebaseerd op gezamenlijke be-

sluitvorming zal duidelijkheid geven over of men openstaat 

voor medicatiegebruik, of de indicatie wordt begrepen en of 

de patiënt (en ouders) de medicatie willen gebruiken. Dat 

willen is vaak goed uit te drukken in een balans tussen de 

voor- en nadelen van medicatiegebruik. Bij vermoeden op 

onvoldoende gebruik van medicatie kan geïnformeerd wor-

den naar deze balans: “Eerder kozen we ervoor om SLIT te 

gaan gebruiken, hoe kijkt u daar nu naar? Wegen de voorde-

len nog op tegen de nadelen? Of twijfelt u over de behande-

ling?”

SYSTEMISCHE BENADERING BIJ 

KINDEREN

In gezinnen met veel structuur en een positief opvoedkun-

dig klimaat (zie Box 2) is er vaker sprake van goed gebruik 

van medicijnen, ook door adolescenten. Dit laat zien dat het 

gezin een grote invloed heeft om tot goed gedrag te komen. 

Vaak is in de spreekkamer één van beide ouders aanwezig. 

Het is goed om dan na te vragen hoe de andere ouder staat 

tegenover het gebruik van medicatie. Zeker bij gescheiden 

ouders kan er discrepantie zijn in de houding tegenover me-

dicijngebruik. Als ouders wel op één lijn zitten, is een vol-

gende uitdaging om het kind met de juiste pedagogische 

aanpak te begeleiden, wat zich kenmerkt door een balans 

tussen enerzijds het kind vertrouwen geven dat hij dit zelf 

kan en anderzijds voldoende ondersteuning en structuur 

bieden. Voor sommige ouders is dit een grote uitdaging, 

waarbij ze zich niet of nauwelijks bemoeien met het medi-

cijngebruik en dit soms al aan jonge kinderen overlaten. Kin-

Box 2. Enkele vragen uit de 15-items tellende 

CHAOS-vragenlijst (Confusion, Hubbub, and Order 

Scale)

De volgende stellingen kunnen in de spreekkamer be-

sproken worden om een beeld te krijgen van de mate van 

organisatie in een gezin:

 -  De dag begint bij ons thuis met een terugkerende 

routine.

 -  De telefoon neemt thuis een groot deel van onze tijd in 

beslag.

 -  Thuis kunnen we met elkaar praten zonder telkens te 

worden geïnterrumpeerd.

 -  We kunnen meestal de dingen vinden die we nodig 

hebben.

 -  Het maakt niet uit hoe goed we ons best doen, we 

lijken altijd te laat te komen.

 -  Ons huis is een goede plek om te ontspannen.

BEHANDELAREN HEBBEN 

EEN GROTE ROL OM TOT 

GOEDE THERAPIE TROUW 

TE KOMEN, WANT BIJSTUREN 

IS MOGELIJK.
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deren verschillen sterk in de mate waarin ze zelfstandig da-

gelijks goed hun medicatie in kunnen nemen. Een 

individuele benadering is daarbij belangrijker dan te kijken 

naar leeftijd alleen. Zoals een moeder zei: “Mijn dochter van 

8 doet het zonder problemen, mijn zoon nog niet op zijn 

16e.” Ook bij adolescenten draagt begeleiding door ouders 

doorgaans bij aan een goed gebruik van medicatie. Onder-

zoek laat zien dat dit beter lukt na training in positieve com-

municatie.15 Een risico is dat adolescenten te weinig ruimte 

krijgen voor het eigen leerproces, waarbij met vallen en op-

staan stapsgewijs verantwoordelijkheid wordt genomen voor 

de gezondheid.

E-HEALTH EN THERAPIETROUW

De enige algemeen beschikbare e-health toepassing is een 

automatische reminder om de medicatie in te nemen. Er zijn 

diverse apps beschikbaar voor dit doel, waaronder de 

 Medisafe app. Deze heeft ook als mogelijkheid om een 

maanduitdraai te maken, zodat het gebruik van de SLIT ge-

makkelijk inzichtelijk wordt. Onderzoek naar het effect van 

automatische reminders zijn vaak gebaseerd op het ‘one size 

fits all’ principe: er is niet onderzocht wat de oorzaak is van 

therapieontrouw. Door deze niet-selectieve benadering, la-

ten interventiestudies maar kleine verbeteringen van de the-

rapietrouw op groepsniveau zien.16 De grote uitdaging voor 

e-health toepassingen wordt om na adequate diagnostiek 

naar het onderliggende proces van therapie(on)trouw tot 

specifieke, dus geïndividualiseerde interventies te komen. 

Een voorbeeld daarvan is het versturen van tekstberichten 

met een motiverende inhoud aan patiënten die ambivalent 

zijn over het dagelijks gebruik van de medicatie.

CONCLUSIE

Drie jaar lang dagelijks medicatie nemen is voor veel 

patiënten, van jong tot oud, een uitdaging. SLIT voorschrij-

ven zonder een patiëntgerichte follow-up zal daarom bij de 

meeste patiënten resulteren in een voortijdige stop van de 

therapie. Behandelaren hebben een grote rol om tot goede 

therapietrouw te komen, want bijsturen is mogelijk. Dat 

start met een goede beoordeling van de oorzaak van onvol-

doende gebruik van medicatie, waarna er op maat geïnter-

venieerd kan worden. Door het toepassen van gezamenlijke 

besluitvorming en motiverende gespreksvoering én door 

aandacht te hebben voor het functioneren van het gezin, sti-

muleert u een goed gebruik van SLIT door uw patiënten, ook 

als het tieners zijn. Dan pas is de door u verleende zorg effec-

tief.
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