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Summary and conclusions 

Summary and conclusions 
 

This thesis reports on several aspects of dyspepsia and the initial management of 

newly diagnosed dyspepsia from the patient’s point of view. ‘A patient with newly 

diagnosed dyspepsia’ was defined as ‘a patient with dyspeptic symptoms who did 

not use any prescribed medication for dyspepsia during the last three months, and 

who had not had any diagnostic investigations during the last year’. For such 

patients, medical guidelines recommend to provide lifestyle advice and to prescribe 

short-term treatment with acid-suppressive medication such as antacids, H2-receptor 

antagonists (H2-RAs) or proton pump inhibitors (PPIs). This acid-suppressive 

medication is often used as a diagnostic aid: symptom relief increases the likelihood 

that the complaints are acid-related. But when symptoms are not relieved, the 

diagnosis needs to be reconsidered, which often results in referral for further 

diagnostic evaluation (usually endoscopy). 

 

In Chapter one the studies presented in this thesis are introduced. An important part 

of this thesis focuses on patient adherence to prescribed acid-suppressive 

medication. Optimal adherence is required when these drugs are used as a diagnostic 

tool. Otherwise a lack of effect may be due to non-adherence. However, several 

studies show disappointing adherence rates. To be able to improve this insight is 

needed in the determinants of patient adherence to prescribed acid-suppressants. A 

theoretical framework was developed using literature and psychosocial models such 

as the I Change model and the Weiner’s Attribution theory to hypothesize which 

patient related factors are likely to determine patient adherence. The core concepts in 

the model are intention to be adherent, attitude (necessity of and concerns about 

medication use), social influence, and self-efficacy. 

 

In Chapter two the findings of a focus group study are described. This study aimed 

to investigate patient expectations and perceptions regarding dyspepsia and 

dyspepsia management of patients with persistent dyspeptic complaints for whom 

the cause of the complaints was unknown. The results showed that patients expected 

that the acid-suppressive medication prescribed would relief their complaints rather 

than just suppress them. Furthermore, they expected that the underlying cause of the 

symptoms would be investigated and could be identified by careful diagnostic 

investigations. Additionally, they thought that permanently using acid-suppressants 

would disguise the real problem. 
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These expectations are in contrast with current medical views advocating empirical 

treatment and reserving immediate investigation only for elderly patients and those 

with alarm symptoms. This is based on the fact that in most patients with dyspeptic 

symptoms no apparent cause will be found during diagnostic investigations. The 

discrepancy between patient expectations and current medical views regarding the 

treatment of dyspeptic symptoms is important; when patient expectations are not 

fulfilled, this is likely to lead to low patient satisfaction and non-adherence. 

 

Moreover, the focus group participants were afraid that gastro-oesophageal cancer 

would be missed. Usually, the presence of alarm symptoms (e.g. weight loss, signs 

of upper gastrointestinal bleeding, dysphagia, persisting vomiting) is used as an 

indication for a higher risk for upper gastrointestinal cancer. Therefore, the presence 

of alarm symptoms is supposed to lead to immediate endoscopic investigation. 

However, the predictive value of alarm symptoms is by no means clear. In Chapters 

three and four the predictive value of alarm symptoms for upper gastrointestinal 

cancer is further investigated by means of systematical review and meta-analysis of 

the existing literature on the topic. The first study included both case-series and 

cohort studies in a meta-analysis, in the second study the cohort studies were 

analyzed in more detail by means of an individual patient data analysis. Both studies 

showed that the value of alarm symptoms for predicting the presence of upper 

gastrointestinal cancer is limited: approximately a third of the patients diagnosed 

with cancer did not have any alarm symptom, while only a small number of the 

patients with alarm symptoms actually had cancer. This implicates that besides 

alarm symptoms other factors, such as age, should be taken into account in the 

difficult task to find patients with upper gastrointestinal cancer. 

 

The focus group study also showed that several patients thought that their general 

practitioners (GPs) did not take their complaints seriously. To know whether GPs 

score the severity of dyspeptic complaints in the same degree as patients do, the 

interrater agreement between GP and patient on the severity of the patient’s 

dyspeptic complaints was investigated in Chapter five. Both GPs and patients were 

asked to fill out a similar questionnaire measuring the patient’s severity of eight 

upper gastrointestinal complaints on a seven-point Likert scale, at the same moment 

in time, both before and after PPI-treatment. The weighted kappa values indicated 

poor to moderate agreement. Several systematic differences in scoring were found: 

in comparison to patients GPs tended to underestimate the severity of belching, 
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nausea, early satiety, vomiting, upper and lower abdominal pain. Furthermore, GPs 

were more optimistic than patients about the treatment results for belching and lower 

abdominal pain, but less optimistic about the treatment result for nausea. These 

findings implicate that the GP-patient communication on the severity of dyspeptic 

complaints can be improved. Furthermore, when the severity of dyspeptic 

complaints is assessed in research, that it is important to report who is assessing the 

symptoms and/or to assess both perspectives. 

 

Chapter six reports on a prospective study, which aimed to investigate which patient 

related factors determine patient adherence to prescribed acid-suppressants (PPIs) 

for dyspepsia. Chronic users were excluded (i.e. patients who used prescribed acid-

suppressants during the last month). The theoretical framework was used to predict 

self-perceived adherence, which was reported by patients after two weeks of 

treatment. Approximately one quarter of the patients indicated being non-adherent 

(N=347). Multiple linear regression analyses revealed several significant predictors 

that explained 44% of the variance in self-perceived adherence. Patients with a low 

educational level, patients who claimed to regularly forget their medication in 

general, patients with a low self-efficacy, or a low intention were less likely to be 

adherent. These results might indicate targets for interventions aimed at improving 

adherence to medical treatment for dyspepsia. For instance, asking about expected 

difficulties in taking acid-suppressants (e.g. forgetfulness or medication use during 

weekends) and making action plans to overcome these difficulties (e.g. using 

reminders) might result in improved adherence rates. This might improve adherence 

rates in a substantial number of patients, since one out of five patients experienced 

some difficulties in taking medication. 

 

Chapter seven presents a reflection on designing and conducting a pragmatic 

randomised trial in primary care. This chapter explains the design of the 

DIAMOND-study and the rationale behind the choices made. The primary aim of 

the DIAMOND-study was to investigate the (cost-)effectiveness of two treatment 

strategies for newly diagnosed dyspepsia: ‘step-up’ treatment or ‘step-down’ 

treatment. ‘Step-up’ treatment meant that the patient started with an antacid (four 

times daily) in treatment step 1, and if the complaints persisted or recurred within 

four weeks, treatment step 2 (H2-receptor antagonist, twice daily) was started. 

Subsequently, if the complaints persisted or recurred after this step, treatment step 3 

was started (PPI once daily). In the ‘step-down’ treatment patients started with a 
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PPI, followed if necessary by a H2 receptor antagonist and subsequently an antacid 

in treatment step 3. To blind treatment allocation, placebo pills were added in 

treatment step 1 and 3, resulting in an instruction to take five pills per day (either 

four tablets of antacid pills plus one tablet of placebo PPI or four tablets of placebo 

antacid plus one tablet of PPI). All treatment steps lasted maximally 30 days. In this 

thesis the data from the DIAMOND-study were used to investigate patient 

adherence and the determinants of patient adherence. 

 

Chapter eight describes the patient adherence in the DIAMOND-study (N=653), 

reporting on the completeness (i.e. the number of pills used per day measured by pill 

counts) and on intake fidelity (i.e. how the medication was taken concerning timing, 

way of intake, dosing, etc. measured by self-reports). No relevant differences in 

patient adherence were found between the two treatment arms. In treatment step 1, 

patients used on average 3.9 pills/day (78% of the prescribed dose), in step 2 1.7 

pills/day (84% of the prescribed dose) and in step 3 3.6 pills/day (72% of the 

prescribed dose). For the four times daily pills, half of the patients used less than 

80% of the prescribed pills per day. This was one third for the twice daily pills and 

one quarter for the once daily pills. There were no differences between active or 

placebo medication. 

The completeness for the four times daily pills was significantly lower than for the 

pills to be used once or twice daily. Concerning intake fidelity, 70% of the patients 

made one or more errors in the medication intake. The most common errors were 

made in the frequency of intake and in timing in relation to meals. These results 

implicate that there is room for improvement of adherence rates. To increase the 

chance of optimal adherence one can probably best prescribe once daily pills for a 

short treatment period.  

 

In Chapter nine the theoretical framework was tested in the DIAMOND-population. 

The aim of the prospective study was to determine which patient related factors are 

associated with 1) completeness (i.e. the number of pills used per day), 2) intake 

fidelity (i.e. how the medication was taken concerning timing, way of intake, dosing, 

etc.), and 3) self-perceived adherence (i.e. the patient’s perception of the degree to 

which he/she was adherent). The determinants in the theoretical framework were 

measured before or during treatment and the three adherence outcome measures 

after treatment. The study showed that the three adherence outcomes poorly 

correlated. Intention, self-efficacy, social influence, age, and forgetfulness were 
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significantly correlated with both self-perceived adherence and pill counts in 

univariate analyses. In multiple regression analysis, the theoretical model best 

predicted self-perceived adherence, with an explained variance of 32%. This 

analysis showed that patients with a passive reaction coping style (i.e. reconcile 

oneself to the situation), patients with a palliative coping style (i.e. seek distraction), 

and patients with a low self-efficacy (i.e. presuming not to be able to follow the 

instructions) were less likely to be adherent. Concerning completeness, the results 

showed that younger patients and patients who had more concerns about using 

medication used fewer pills per day. Concerning intake fidelity, men, non-

Caucasians and patients without side effects were less likely to be adherent.  

 

The last chapter, the general discussion, summarizes the main findings of this thesis 

and their implications, together with a brief reflection on the limitations and 

strengths of this thesis and recommendations for general practice and future 

research. 
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Samenvatting en conclusies 
 

Dit proefschrift bekijkt verschillende aspecten van dyspepsie (maagklachten) en de 

behandeling van patiënten met nieuwe dyspeptische klachten. ‘Een patiënt met 

nieuwe dyspeptische klachten’ is gedefinieerd als ‘een patiënt met dyspeptische 

klachten die gedurende de laatste drie maanden geen voorgeschreven medicatie voor 

dyspepsia heeft gebruikt en die geen aanvullend onderzoek betreffende zijn 

dyspeptische klachten heeft gehad gedurende het laatste jaar’. De medische 

richtlijnen raden aan zulke patienten leefstijladviezen te geven en te behandelen met 

een korte kuur maagzuurremmende medicijnen, zoals antacida, H2-receptor 

antagonisten (H2RAs) of proton pomp remmers (PPIs). Deze zuurremmende 

medicatie wordt vaak gebruikt als een diagnostisch hulpmiddel: als de klachten goed 

reageren op de behandeling is de kans groter dat de klachten zuurgerelateerd zijn, als 

ze niet goed reageren moet de diagnose worden heroverwogen, hetgeen vaak leidt 

tot aanvullende diagnostiek (meestal d.m.v. gastroscopie). 

Een groot deel van dit proefschrift gaat over het opvolgen van medicatie-instructies 

ofwel therapietrouw met voorgeschreven zuurremmende medicijnen. Als de 

zuurremmende medicijnen worden gebruikt in het kader van diagnostiek en het 

plannen van toekomstige behandeling, is optimale therapietrouw van belang: anders 

is het onzeker als de klachten aanhouden of dit komt door het niet of gedeeltelijk 

opvolgen van medicatie-instructies of doordat de behandeling niet werkt. Helaas 

laten verschillende onderzoeken zien dat de therapietrouw van veel patiënten 

teleurstellend is. Om de therapietrouw te kunnen verbeteren is het belangrijk om 

inzicht te krijgen determinanten van therapietrouw betreffende voorgeschreven 

zuurremmers. In hoofdstuk één staat een theoretisch raamwerk beschreven dat 

gebruikt is in twee studies om in kaart te brengen welke patiënt-gerelateerde 

factoren waarschijnlijk therapietrouw bepalen. Dit theoretische raamwerk is 

ontwikkeld op basis van literatuur en psychosociale modellen zoals het I Change 

Model en de Attributietheorie van Weiner. De kernconcepten in dit raamwerk zijn: 

de intentie om therapietrouw te zijn, de attitude (opvattingen over de voor- en 

nadelen van het gebruik van medicijnen), sociale invloed (bijvoorbeeld verwachte 

steun van omgeving bij medicatiegebruik), en eigen-effectiviteit (vertrouwen dat het 

lukt om medicatie-instructies op te volgen). 

 

In hoofdstuk twee worden de resultaten van een focusgroep studie beschreven. Het 

doel van deze studie was om de verwachtingen en percepties van patiënten 
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betreffende dyspepsie en de behandeling ervan te exploreren. Het betrof patiënten 

met aanhoudende dyspeptische klachten waarvan de oorzaak niet bekend was. De 

studie laat zien dat de geïnterviewde patiënten verwachtten dat de voorgeschreven 

medicatie hun dyspepsia geneest, en niet alleen maar tijdelijk hun klachten zou 

onderdrukken. Bovendien verwachtten ze dat er zou worden gezocht naar de 

oorzaak van hun klachten, en dat die oorzaak ook zou kunnen worden gevonden als 

er maar goed zou worden gezocht. Verder dachten ze dat chronisch gebruik van 

zuurremmers de echte oorzaak van de klachten zou verhullen. 

Deze verwachtingen contrasteren bij de huidige medische visie, waarbij veel 

patiënten worden behandeld zonder nader onderzoek, en directe gastroscopie wordt 

gereserveerd voor oudere patiënten en patiënten met alarmsymptomen. Deze 

medische visie is gebaseerd op het feit dat bij nader onderzoek vaak geen duidelijke 

oorzaak gevonden wordt en het merendeel van de patiënten goed reageert op 

maagzuurremmende medicatie. De discrepantie tussen de patiëntenverwachtingen en 

de medische visie is zorgelijk, omdat niet waargemaakte verwachtingen kunnen 

leiden tot een lagere patiënttevredenheid en therapie-ontrouw. 

 

Verder waren de patiënten uit de focusgroep studie bang dat hun klachten 

veroorzaakt werden door kanker van de maag of slokdarm en dat dit over het hoofd 

zou worden gezien. Om patiënten met een hoog risico op maag- of slokdarmkanker 

op te sporen wordt vaak gebruik gemaakt van de zogenaamde alarmsymptomen 

(zoals afvallen, bloedbraken, teerzwarteontlasting, het slecht passeren van voedsel 

door de slokdarm en aanhoudend braken). Als er alarmsymptomen zijn wordt 

verondersteld dat er meteen een gastroscopie moet worden verricht. Echter de 

daadwerkelijke voorspellende waarde van alarmsymptomen is onduidelijk. In 

hoofdstuk drie en vier wordt de voorspellende waarde van alarmsymptomen voor 

maag- en slokdarmkanker onderzocht in meta-analyses van de bestaande studies 

over dit thema. In hoofdstuk drie worden zowel series van patiënten met maag- en 

slokdarmkanker als cohorten endoscopie-patiënten (waarvan slechts een klein deel 

maag- of slokdarmkanker heeft) betrokken in een meta-analyse. In hoofdstuk vier 

worden de cohorten in meer detail onderzocht door meta-analyse van de 

oorspronkelijke gegevens van de individuele patiënten. Beide studies laten zien dat 

de waarde van alarmsymptomen voor het voorspellen van maag- of slokdarmkanker 

beperkt is: ongeveer een derde van de patiënten met kanker van de maag/slokdarm 

heeft geen enkel alarmsymptoom, terwijl van de patiënten met alarmsymptomen 

slechts een enkeling kanker van de maag of slokdarm heeft. Dit impliceert dat naast 
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alarmsymptomen andere factoren zoals leeftijd moeten worden betrokken bij de 

moeilijke taak om de patiënten met maag/slokdarmkanker eruit te pikken. 

 

Uit de focusgroep studie bleek ook dat verscheidene patiënten vonden dat hun 

huisarts hun klachten niet serieus nam. Om uit te zoeken of huisartsen de 

dyspeptische klachten van hun patiënten net zo ernstig inschatten als de patiënten 

zelf, is in hoofdstuk vijf de overeenkomst tussen de scores van huisartsen en de 

scores van patiënten voor de ernst van de symptomen van de patient onderzocht. 

Zowel huisartsen als patiënten werd gevraagd om dezelfde vragenlijst in te vullen 

waarin de ernst van acht dyspeptische symptomen kan worden aangegeven op een 

schaal van 0-6. De vragenlijsten werden op hetzelfde moment ingevuld, zowel voor 

als na behandeling met een proton pomp remmer. De gewogen kappa’s gaven aan 

dat er sprake was van slechte tot matige overeenstemming in symptoomscores. Er 

werden verscheidene systematische verschillen gevonden tussen de scores: zo 

neigden de huisartsen ertoe om de ernst van boeren, misselijkheid, snel een vol 

gevoel hebben, braken, maagpijn en buikpijn lager te scoren. Bovendien waren 

huisartsen optimistischer dan patiënten over het behandelresultaat voor boeren en 

buikpijn, en minder optimistisch over het behandelresultaat voor misselijkheid. Deze 

bevindingen suggereren dat er ruimte is voor verbetering van de huisarts-patiënt 

communicatie over de ernst van dyspeptische klachten. Bovendien geven de 

resultaten aan dat het belangrijk is om in onderzoeken altijd te vermelden wie de 

ernst van de symptomen heeft ingeschat, ofwel de scores van zowel patiënt als 

huisarts te vermelden. 

 

In hoofdstuk zes wordt een observationele prospectieve studie beschreven waarin 

onderzocht wordt welke patiëntgerelateerde factoren bepalen of patiënten 

therapietrouw zijn in het gebruik van een PPI bij dyspeptische klachten. Chronische 

gebruikers (patiënten die gedurende de maand voor inclusie al een PPI gebruikten) 

werden geëxcludeerd. Het (eerder genoemde) theoretisch model werd gebruikt om 

de ‘self-perceived adherence’ (d.w.z. de perceptie van de patiënt over in welke mate 

hij/zij de medicatie-instructie gevolgd heeft) te voorspellen: de determinanten 

werden voor de behandeling gemeten en ‘self-perceived adherence’ na 2 weken 

behandeling met een PPI. Ongeveer een kwart van de patiënten gaf aan niet of 

slechts gedeeltlijk therapietrouw te zijn (N=347). Uit de multipele lineaire regressie 

analyse kwamen verscheidene significante voorspellers, die samen 44% van de 

variantie in de ‘self-perceived adherence’ verklaarden. Patiënten met een laag 
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opleidingsniveau, patiënten die beweerden in het algemeen regelmatig hun 

medicijnen te vergeten, met een lage eigen-efectiviteit of een lage intentie bleken 

minder vaak therapietrouw te zijn. Deze resultaten kunnen worden gebruikt om 

interventies gericht op het verbeteren van therapietrouw bij dyspepsie vorm te 

geven. Wellicht zou therapietrouw verbeterd kunnen worden door vóór de 

behandeling te vragen naar door de patiënt verwachte problemen bij het innemen 

van zuurremmers (bijv. vergeetachtigheid, of problemen in de weekenden), zodat 

actieplannen kunnen worden gemaakt om deze problemen te voorkomen (bijv. met 

reminders). Maar liefst een op de vijf mensen gaf aan problemen te ervaren met 

medicatiegebruik, het navragen van verwachte problemen kan dan snel veel mensen 

identificeren die een hogere kans hebben op therapie-ontrouw en mogelijkheden 

geven om dit te voorkomen. 

 

In hoofdstuk zeven worden overwegingen besproken bij het opzetten en uitvoeren 

van praktijkgerichte gerandomiseerde studies in de eerstelijnszorg. In dit hoofdstuk 

wordt het ontwerp van de DIAMOND-studie toegelicht, alsmede de overwegingen 

bij de gemaakte keuzes. Het hoofddoel van de DIAMOND-studie was het 

vergelijken van de (kosten-)effectiviteit van twee behandelstrategieën voor patiënten 

met een nieuwe episode van maagklachten: ‘step-up’ of ‘step-down’ behandeling. 

‘Step-up’ behandeling houdt in dat de patiënt start met een antacidum (4 keer per 

dag; stap 1), als de klachten aanhouden, of binnen vier weken terugkomen gevolgd 

door stap 2 (een H2-receptor antagonist, twee keer daags), zo nodig gevolgd door 

stap 3 (1 keer daags een proton pomp remmer). In de ‘step-down’ behandeling werd 

gestart met de proton pomp remmer, zo nodig gevolgd door de H2-receptor 

antagonist, op zijn beurt zo nodig gevolgd door het antacidum. Om de 

behandelstrategieën te blinderen werden placebo’s toegevoegd aan stap 1 en stap 3, 

waardoor in die stappen in totaal 5 pillen per dag moesten worden ingenomen (ofwel 

4 tabletten antacidum plus tablet 1 placebo-PPI, ofwel 4 tabletten placebo-antacidum 

plus een tablet PPI). Alle behandelstappen duurden maximaal 30 dagen. In dit 

proefschrift worden de gegevens van de DIAMOND-studie gebruikt om 

therapietrouw en de determinanten daarvan te onderzoeken. 

 

In hoofdstuk acht wordt therapietrouw in de DIAMOND-studie beschreven (N=653) 

door middel van twee maten voor therapietrouw: ‘completeness’ (het aantal pillen 

genomen per dag) en ‘intake fidelity’ (hoe de medicatie werd genomen: wanneer, 

manier van inname, dosering, enz.). Er werden geen belangrijke verschillen 
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gevonden in therapietrouw tussen de twee behandelstrategieën. In behandelstap 1 

werden gemiddeld 3.9 tabletten per dag ingenomen (dit is 78% van het 

voorgeschreven aantal per dag), in stap 2 1.7 tabletten/dag (84% van het 

voorgeschreven aantal), en in stap 3 3.6 pillen/dag (72% van het voorgeschreven 

aantal). De helft van de patiënten nam minder dan 80% per dag in van de 4 keer 

daags voorgeschreven pillen. Dit was een derde voor de tabletten die twee keer 

daags werden voorgeschreven en een kwart voor de pillen die 1 keer daags moesten 

worden gebruikt. The ‘completeness’ was voor de vier keer daags te gebruiken 

pillen significant slechter dan voor de een of twee keer daags te gebruiken pillen. 

Wat betreft ‘intake fidelity’ maakte 70% van de patiënten een of meer fouten bij het 

innemen van de medicijnen. De meest fouten werden gemaakt bij de tijdstip van 

inname in relatie tot de maaltijd (voor of na het eten) en het aantal pillen per dag. 

Deze studie laat zien dat therapietrouw met voorgeschreven maagzurremers voor 

een eerste episode van dyspeptische klachten laag is. Om therapietrouw te 

verbeteren kan men het best pillen voorschrijven die slechts één keer daags hoeven 

te worden gebruikt gedurende een korte periode. 

 

In hoofdstuk negen is het theoretisch model gebruikt in de DIAMOND-populatie om 

te onderzoeken welke patiënt-gerelateerde factoren geassocieerd zijn therapietrouw. 

De patient-gerelateerde factoren werden gemeten voor de behandeling, en 

therapietrouw werd gemeten tijdens en na behandelingstap 1. Het model werd drie 

keer gebruikt namelijk met drie verschillende afhankelijke variabelen: 1) 

‘completeness’, 2) ‘intake fidelity’ en 3) ‘self-perceived adherence’. Deze drie 

maten voor therapietrouw bleken onderling slecht te correleren. Intentie, eigen-

effectiviteit, sociale invloed, leeftijd en vergeetachtigheid correleerden significant 

met zowel ‘self-perceived adherence’ als ‘completeness’ in univariate analyse. In 

multipele regressie analyse voorspelde het theoretisch model het best de ‘self-

perceived adherence’ (met een verklaarde variantie van 32%). Deze analyse liet zien 

dat patiënten met een passief reactieve copingstijl (d.w.z. zich neerleggen bij de 

situatie), met een palliatieve copingstijl (d.w.z. afleiding zoeken) en met een lage 

eigen-effectiviteit minder vaak therapietrouw waren. Wat betreft ‘completeness’ 

bleek dat jongere patiënten en patiënten die bezorgder waren over het gebruik van 

medicijnen minder pillen per dag hadden ingenomen. Wat betreft ‘intake fidelity’ 

bleek dat mannen, allochtonen en patiënten die geen last hadden van bijwerkingen 

minder vaak therapietrouw waren. 
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In het laatste hoofdstuk, de algemene discussie, worden de belangrijkste 

bevindingen uit dit proefschrift en hun implicaties op een rij gezet, gevolgd door een 

beschrijving van de sterke punten en beperkingen van dit proefschrift, alsmede 

aanbevelingen voor de praktijk en voor toekomstig onderzoek. 

 


