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One of the risk factors influencing crash involvement is the use of medicinal

drugs and in particular the so-called ‘psychoactive drugs’. Psychoactive

medicinal drugs act primarily on the central nervous system and are widely

used for the treatment of a variety of psychiatric and neurological problems.

Among the most frequently prescribed psychoactive medicinal drugs are

GABAergic hypnotics and anxiolytics, for the treatment of insomnia and anxiety

disorders, respectively. Besides therapeutic effects, hypnotics and anxiolytics

often produce side-effects or residual effects. They impair cognitive and

psychomotor functions and negatively affect performance in a variety of tasks,

such as driving.

 To date, the impairing effects on driving of hypnotics and anxiolytics have

been widely established in a large number of experimental studies mainly

conducted with healthy young volunteers. Despite the vast amount of existing

data concerning the effects of hypnotics and anxiolytics on driving, a number of

questions still have remain unanswered. It is still not clear whether the results of

experimental studies conducted with healthy young volunteers translate to

therapeutic use in patients. Furthermore, it has not yet been clarified if residual

effects of hypnotics are manifested differently between female and male users.

To conclude, it has not been studied what the influence of change in formulation

has on the adverse effects of an anxiolytic on driving performance.

 Therefore, the aim of this dissertation is to evaluate to what extent the

effects of hypnotics and anxiolytics on driving performance are modulated by

factors, such as age, gender, disorder or drug formulation.

Chapter 1 - The study described in this chapter assessed the residual effects of

evening and middle-of-night administration of gaboxadol 15 mg, evening

administration of zopiclone 7.5 mg and middle-of-the-night administration of

zolpidem 10mg, on cognitive, psychomotor and driving performance in healthy

young volunteers.
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 A total of 25 young volunteers (12 women; mean age 31.4 years) completed

a double-blind, placebo-controlled, active-referenced five-way cross over study.

Each treatment night subjects ingested one capsule at 23:00 hours and one at

04:00 hours. Treatments were placebo at both times, gaboxadol 15 mg or

zopiclone 7.5 mg followed by placebo, and placebo followed by gaboxadol 15

mg or zolpidem 10 mg. Effects on cognition and psychomotor performance

were assessed between 07:30-08:30 hours, and on driving between 09:00-

10:00 hours.

 Driving performance after evening administration of gaboxadol 15 mg was

not significantly impaired. Evening administration of zopiclone 7.5 mg and

middle-of-the-night administration of gaboxadol 15 mg and zolpidem 10 mg

resulted in significantly impaired driving performance. Evening administration of

gaboxadol had minor effects on divided attention only, whereas middle-of-the-

night administration significantly impaired performance in all tests except

memory. Zolpidem and zopiclone significantly impaired performance in every

test except tracking after zopiclone. Gaboxadol 15 mg can produce minor

residual effects on driving after evening administration. Administration later at

night is associated with moderately impairing residual effects on driving and

psychomotor performance, but not on memory.

Chapter 2 - A limitation of the study described in the former chapter was that

residual effects were established in younger drivers. The majority of users of

hypnotics are older people, however, who may be more sensitive to drug

effects. The aim of this study was to evaluate the residual effects the morning

after evening doses of temazepam 20 mg and zopiclone 7.5 mg on driving

performance in healthy elderly drivers.

 Eighteen healthy elderly drivers (10 female and 8 male; mean age 64.3

years) participated in a double-blind, three-way crossover study. Treatments

were single oral doses of temazepam 20 mg, zopiclone 7.5 mg and placebo

administered at bedtime. Subjects performed a standardized highway driving

test between 10 and 11 hours after hypnotic intake. Before and after the driving

test cognitive performance was assessed.
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 Driving performance did not differ between temazepam and placebo, but

was significantly impaired following zopiclone 7.5 mg (p<0.002). The results of

the laboratory tests were in line with the effects on driving of both hypnotics.

 It was concluded that temazepam 20 mg is unlikely to impair driving 10

hours or more after bedtime administration in healthy elderly aged 75 years or

younger. Zopiclone 7.5 mg moderately impairs driving in elderly at least until 11

hours after administration. The magnitude of impairing effects in elderly was

comparable to those found previously in younger volunteers.

Chapter 3 - In many European countries, Canada and Japan, the non-

benzodiazepine zopiclone now is among the most frequently prescribed

hypnotic drugs. This can be explained by the growing view among physicians

that zopiclone is more effective and safer than conventional benzodiazepines. It

has been shown, however, in four studies using similar procedures that

zopiclone 7.5 mg produces moderate to severe impairment on driving

performance. The study described in this chapter aimed to review these studies

and analyze the pooled data to determine whether the severity of effects is

modified by the gender and age of the subjects.

 Results showed that zopiclone 7.5 mg has significant and clinically relevant

impairing effects on driving performance in the morning, until 11 hours after

bedtime ingestion. The effects did not differ between males and females and did

not increase with age, at least until 75 years.

 It was concluded that patients using an evening dose of zopiclone 7.5 mg

should avoid activity in skilled work and participation in traffic the morning after

intake. General practitioners’ beliefs about the beneficial safety profile of

zopiclone may need adjustment and patients using zopiclone 7.5 mg should be

warned accordingly. In addition, there is no need to differentiate warnings about

zopiclone’s residual impairing effects depending on the gender of the patient.

Chapter 4 - It has not yet been clarified to what extent actual driving

performance is affected by insomnia. In addition, it remains to be determined

whether chronic use of hypnotics has deteriorating effects on driving
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performance in patients suffering from insomnia.  Therefore, the aim of the

present study was to explore the effects of insomnia and chronic use of

hypnotics on driving in a one hour standardized driving test in actual traffic.

 A total of 22 elderly insomnia patients chronically using hypnotics, 20 elderly

insomniacs infrequently or not using hypnotics and 21 healthy, age-matched

controls performed a standardized highway driving test between 10 and 11

hours after bedtime. Before the driving test cognitive performance was

assessed.

 Results indicate that driving performance is not impaired in patients suffering

from insomnia, irrespective of use of hypnotics. In addition, driving related

psychomotor and cognitive performance appeared not to be affected in

medicated and unmedicated insomnia patients.

 Insomnia patients appear to be able to successfully perform a one hour

driving task that requires prolonged attentional demands. Chronic use of

hypnotic does not seem to change driving performance.

Chapter 5 - As mentioned in the previous chapters, residual effects of hypnotics

on actual driving performance have been mainly determined in studies using a

standardized driving test with healthy good sleepers. Responses to these

effects may differ, however, between insomniacs and healthy volunteers due to

the underlying sleep disorder. Performance in insomniacs is expected to

improve due to the sleep improving effects of hypnotics and may attenuate the

impairing effects. In addition, a majority of insomniacs uses hypnotics

chronically resulting in the development of tolerance to impairing effects.

Impaired driving performance in healthy volunteers may then be an

overestimation of the actual effects in insomniacs.

 The study described in this chapter aimed to compare the residual effects of

the frequently prescribed hypnotic zopiclone 7.5 mg on driving performance of

16 elderly insomniacs chronically using hypnotics (frequent users), 16 elderly

insomniacs not or infrequently using hypnotics (infrequent users) and 16

healthy, age matched, good sleepers (controls).



SUMMARY

6

 The study was conducted according to a 3x2 double-blind, placebo

controlled crossover design, with three groups and two treatment conditions.

Treatments were single oral doses of zopiclone 7.5 mg and placebo

administered immediately before retiring to bed at 23:30 hours. Between 10 and

11 hours after administration subjects performed a standardized highway

driving test.

 Results indicated that zopiclone 7.5 mg significantly impaired driving

performance in both insomnia groups and healthy controls. The magnitude of

impairment was, however, significantly less in the frequent users group as

compared with the controls. Effects found in the infrequent users were in line

with previous studies, suggesting that these studies are able to validly predict

the residual effects of hypnotics in insomnia patients who do not or infrequently

use hypnotics. Chronic use of hypnotics seems to attenuate the severity of

effects of zopiclone 7.5 mg. Nevertheless, this reduction does not result in an

absence of impairing effects in insomnia patients chronically using hypnotics.

Chapter 6 - Alprazolam extended-release (XR) is approved for the treatment of

panic disorder. This sustained formulation is absorbed in a delayed manner and

is therefore expected to produce fewer and less severe side effects than its

immediate release equivalent (alprazolam IR). The effect of alprazolam XR on

potentially dangerous daily activities, such as driving a car, is expected to be

less as compared to alprazolam IR.

 The study presented in this chapter was designed to compare the effects of

alprazolam XR (1 mg) and alprazolam IR (1 mg) on actual driving ability and

cognitive function.

 Eighteen healthy volunteers (aged 20-45 years) participated in a double

blind, placebo-controlled, three-way crossover study. At 4 hours post dose,

subjects performed a standardized driving test on a primary highway in normal

traffic. Cognitive and psychomotor tests were assessed 1, 2.5 and 5.5 hours

post dose. Memory functioning was measured only 1 hour after administration.

 Results showed that both formulations severely impaired driving

performance between 4 and 5 hours after administration. The magnitude of
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impairment in the driving test observed with alprazolam XR was about half that

observed with alprazolam IR. Laboratory test results were in line with the driving

data.

 It was concluded that the acute impairing effects of alprazolam XR 1 mg on

driving and psychomotor functions were generally less as compared to its

immediate release equivalent, but still of sufficient magnitude to increase the

risk of becoming involved in traffic accidents.

Chapter 7 - This chapter summarizes and discusses the results from the studies

described in the previous chapters. Results showed that performance of the

driving test after administration of hypnotics was not differentially affected by

age, gender or insomnia. It was therefore concluded that studies investigating

the residual effects of hypnotics on driving performance in young, healthy

volunteers validly predict the effects of hypnotics in elderly, insomnia patients.

 Lastly, the effects of an extended release formulation of a benzodiazepine

anxiolytic on highway driving appeared to be significantly reduced when

compared to its immediate release equivalent. Yet, it was concluded that the

sedative effects of the extended release version were still of significant

magnitude, resulting in an increased risk of becoming involved in a car accident.
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SAMENVATTING

Eén van de risicofactoren die de betrokkenheid bij een verkeersongeval

beïnvloeden is het gebruik van medicijnen, en daarbij in het bijzonder de

zogenaamde ‘psychoactieve medicijnen’. Psychoactieve medicijnen werken

primair op het centrale zenuwstelsel en worden veelvuldig gebruikt voor de

behandeling van een verscheidenheid van psychiatrische en neurologische

problemen. Een frequent voorgeschreven groep psychoactieve medicijnen is de

groep van de GABAerge hypnotica en anxiolytica. GABAerge hypnotica en

anxiolytica worden voorgeschreven voor de behandeling van, respectievelijk,

slaap- en angststoornissen. Naast therapeutische effecten produceren deze

medicijnen echter ook bijwerkingen of residueffecten. Ze verslechteren

cognitieve en psychomotore functies en beïnvloeden daardoor de prestatie in

activiteiten, zoals autorijden.

 De effecten van hypnotica en anxiolytica op de rijvaardigheid zijn de laatste

jaren uitgebreid onderzocht in een groot aantal experimentele studies. De

proefpersonen in deze studies waren voornamelijk jonge, gezonde vrijwilligers.

Hoewel deze studies relevante data hebben opgeleverd over de effecten van

hypnotica en anxiolytica, zijn er nog een aantal vragen onbeantwoord gebleven.

Het is bijvoorbeeld nog niet duidelijk of the resultaten van de experimentele

studies met jonge vrijwilligers vertaald kunnen worden naar effecten bij

therapeutisch gebruik door patiënten. Verder is er nog geen antwoord

gevonden op de vraag of de residueffecten verschillend tot uiting komen bij

vrouwelijke en mannelijke gebruikers. Tot slot is er nog geen onderzoek gedaan

naar de invloed van een verandering in formulering van een anxiolyticum op de

rijvaardigheid.

 Het doel van dit proefschrift is daarom om na te gaan in hoeverre the

effecten van hypnotica en anxiolytica op de rijprestatie worden gemoduleerd

door factoren, zoals leeftijd, geslacht, stoornis of formulering van het middel.

Hoofdstuk 1 - In de studie die beschreven is in dit hoofdstuk zijn de

residueffecten onderzocht na inname van avond- en nachtdoseringen van
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gaboxadol 15 mg, avonddosering van zopiclon 7.5 mg en nachtdosering van

zolpidem 10 mg op cognitie, psychomotore functies en rijvaardigheid van

gezonde, jonge vrijwilligers.

 In totaal deden 25 jonge vrijwilligers (12 vrouwen en 13 mannen;

gemiddelde leeftijd 31.4 jaar) mee aan een dubbelblind, placebogecontroleerd,

vijf-wegs, gekruist onderzoek. In iedere behandelingsconditie namen de

proefpersonen één capsule in om 23:00 uur en één om 04:00 uur. De capsules

bevatten placebo op beide tijdstippen, gaboxadol 15 mg of zopiclon 7.5 mg

gevolgd door placebo, en placebo gevolgd door gaboxadol 15 mg of zolpidem

10 mg. De effecten op cognitie en psychomotore functies werden gemeten

tussen 07:30 en 08:30 uur en de effecten op de rijvaardigheid tussen 09:00 en

10:00 uur.

 Na avondinname van gaboxadol 15 mg bleek de rijvaardigheid niet

significant verslechterd te zijn. Avondinname van zopiclon 7.5 mg en

nachtinname van gaboxadol 15 mg en zolpidem 10 mg resulteerde wel in een

significante achteruitgang in de rijvaardigheid. Avondinname van gaboxadol

produceerde alleen lichte effecten op verdeelde aandacht, maar de

nachtinname van gaboxadol verslechterde de prestatie significant in alle testen

behalve de geheugentest. Prestaties in alle cognitieve en psychomotore taken

waren significant verslechterd na inname van zolpidem en zopiclon, met

uitzondering van de zogenaamde ‘tracking’ taak. Gaboxadol 15 mg veroorzaakt

milde residueffecten op rijvaardigheid na avondinname. Nachtinname van

gaboxadol veroorzaakt matige residueffecten op rijvaardigheid en

psychomotore functies, maar niet op geheugen.

Hoofdstuk 2 - Een beperking van het onderzoek dat beschreven staat in het

vorige hoofdstuk was dat de residueffecten werden onderzocht bij jonge

automobilisten. De meerderheid van hypnoticagebruikers is echter ouder dan

45 jaar en kan gevoeliger zijn voor de bijwerkingen van geneesmiddelen. Het

doel van het onderzoek beschreven in dit hoofdstuk was dan ook om na te gaan

wat de residueffecten op de rijprestatie zijn in de ochtend na avondinname van

temazepam 20 mg en zopiclon 7.5 mg in gezonde, oudere automobilisten.
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 Achttien gezonde, oudere vrijwilligers (10 vrouwelijk en 8 mannelijk;

gemiddelde leeftijd 64.3 jaar) namen deel aan een dubbelblind, drie-wegs,

gekruist onderzoek. De behandelingen waren eenmalige doseringen van

temazepam 20 mg, zopiclon 7.5 mg en placebo ingenomen vóór het slapen.

Tussen 10 en 11 uur na inname voerden de proefpersonen een

gestandaardiseerde rijtest uit op de autosnelweg. Voorafgaand en na de rijtest

werden hun cognitieve functies gemeten.

 De rijvaardigheid verschilde niet tussen de temazepam en placebo conditie,

maar was significant verslechterd na inname van zopiclon 7.5 mg (p<0.002). De

resultaten van de cognitieve testen waren vergelijkbaar met de effecten die

gevonden waren in de rijtest.

 Geconcludeerd werd dat het onwaarschijnlijk is dat de rijvaardigheid bij

gezonde oudere rijders verslechterd is 10 uur of langer na inname van

temazepam 20 mg. De rijvaardigheid van oudere automobilisten wordt wel

significant verslechterd tot 11 uur na inname van zopiclon 7.5 mg. De mate van

de verslechtering bij ouderen was vergelijkbaar met die bij jongeren, zoals

gemeten in vorig onderzoek.

Hoofdstuk 3 - In een groot aantal Europese landen, Canada en Japan is

zopiclon één van de meest voorgeschreven slaapmiddelen. Dit is waarschijnlijk

te wijten aan het feit dat artsen van mening zijn dat zopiclon effectiever en

veiliger is dan de conventionele benzodiazepines. Echter, vier studies, waarin

gebruik gemaakt werd van vergelijkbare procedures, hebben aangetoond dat

zopiclon 7.5 mg de rijvaardigheid matig tot ernstig kan verslechteren. Het

onderzoek dat beschreven staat in dit hoofdstuk had als doel een overzicht te

geven van deze studies en om de data daarvan samen te voegen om te kunnen

bepalen of de ernst van de effecten varieert met leeftijd en geslacht.

 De resultaten toonden aan dat zopiclon 7.5 mg significante en klinisch

relevante verslechterende effecten heeft op de rijvaardigheid ’s ochtends tot 11

uur na avondinname. De effecten bleken niet te verschillen tussen mannen en

vrouwen en waren niet groter naarmate de leeftijd toeneemt, tenminste tot 75

jaar.
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 Geconcludeerd werd dat patiënten die ’s avonds zopiclon 7.5 mg innemen,

’s ochtends niet zouden moeten deelnemen aan het verkeer. De mening van

artsen ten aanzien van de effecten van zopiclon verdient bijstelling in zoverre

dat patiënten dienen te worden geadviseerd en gewaarschuwd over de

residueffecten van het gebruik van zopiclon 7.5 mg op rijvaardigheid. De

adviezen en waarschuwingen gelden in gelijke mate voor mannen en vrouwen.

Hoofdstuk 4 - Het is nog niet onderzocht in welke mate rijvaardigheid wordt

beïnvloed door insomnie. Daarnaast is het nog niet duidelijk of chronisch

gebruik van slaapmiddelen negatieve effecten heeft op rijvaardigheid van

insomniepatiënten. Het doel van het onderzoek dat beschreven staat in dit

hoofdstuk was om de effecten van insomnie en chronisch gebruik van hypnotica

op rijvaardigheid te onderzoeken met een gestandaardiseerde rijtest.

 In totaal voerden 22 oudere insomniepatiënten die chronisch slaapmiddelen

gebruiken, 20 oudere insomniepatiënten die niet of nauwelijks slaapmiddelen

gebruiken, en 21 gezonde, leeftijdsgecontroleerde controle proefpersonen, een

gestandaardiseerde rijtest uit op de autosnelweg tussen 10 en 11 uur na bedtijd

uit. Voorafgaand aan de rijtest werden de cognitieve functies gemeten.

 De resultaten lieten zien dat de rijvaardigheid niet verslechterd was bij

patiënten met insomnie, ongeacht het gebruik van hypnotica. Bovendien bleek

ook de prestatie in testen van psychomotore en cognitieve functies niet anders

te zijn in beide insomniegroepen in vergelijking met controles.

 Insomniepatiënten blijken de één uur durende rijtest adequaat te kunnen

uitvoeren. Rijvaardigheid, zoals gemeten met deze test, bleek niet te

veranderen bij chronisch gebruik van slaapmiddelen.

Hoofdstuk 5 - Zoals blijkt uit de vorige hoofdstukken zijn de residueffecten van

hypnotica op de rijvaardigheid voornamelijk onderzocht in gezonde, goede

slapers. De onderliggende slaapstoornis bij insomniepatiënten zou er echter

voor kunnen zorgen dat de veranderingen in gedrag ten gevolge van de

residueffecten kan verschillen tussen patiënten en gezonde vrijwilligers.

Verwacht kan worden dat de prestatie verbetert bij insomniepatiënten door de
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therapeutische effecten van hypnotica op de slaap en dat daardoor de

verslechterende effecten, zoals ze zijn gevonden in gezonde vrijwilligers,

afgezwakt worden. Verder gebruikt de meerderheid van de insomniepatiënten

hypnotica op een chronische manier, wat kan resulteren in de ontwikkeling van

tolerantie voor de verslechterende effecten van hypnotica. De gevonden

achteruitgang in rijvaardigheid in gezonde vrijwilligers zou dan een

overschatting kunnen zijn van de werkelijke effecten bij insomniepatiënten.

 Het onderzoek dat beschreven staat in dit hoofdstuk had als doel om de

residueffecten van het frequent voorgeschreven hypnoticum zopiclon 7.5 mg op

rijvaardigheid te vergelijken tussen 16 oudere insomniepatiënten die chronisch

hypnotica gebruiken (frequente gebruikers), 16 oudere insomniepatiënten die

niet of nauwelijks hypnotica gebruiken (infrequente gebruikers), en 16 gezonde,

goede slapers van dezelfde leeftijd (controles).

 Het onderzoek werd uitgevoerd volgens een 3x2 dubbelblind,

placebogecontroleerd, gekruist design. De behandelingen waren eenmalige

doseringen van zopiclon 7.5 mg en placebo ingenomen direct voorafgaand aan

het slapen om 23:30 uur. Tussen 10 en 11 uur na inname voerden de

proefpersonen een gestandaardiseerde rijtest uit op de autosnelweg.

 De resultaten lieten zien dat zopiclon 7.5 mg de rijvaardigheid significant

verslechterde in beide insomniegroepen en in de gezonde controle groep. De

mate van verslechtering was echter significant kleiner in de frequente

gebruikers groep vergeleken met de controle groep. De effecten die gevonden

werden in de infrequente gebruikers waren vergelijkbaar met de effecten

gevonden in gezonde vrijwilligers van vorige onderzoeken. Het lijkt dat de

residueffecten van hypnotica gemeten in studies met gezonde vrijwilligers een

valide afspiegeling zijn van de effecten in insomniepatiënten die niet of

nauwelijks hypnotica gebruiken. Chronisch gebruik van hypnotica lijkt de ernst

van effecten af te zwakken. Echter, deze vermindering resulteerde niet in een

afwezigheid van de verslechterende effecten van zopiclon 7.5 mg in

insomniepatiënten die chronisch hypnotica gebruiken en kan beïnvloed zijn

door ontwenningsverschijnselen in de placeboconditie.
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Hoofdstuk 6 - Alprazolam extended-release (XR) wordt voorgeschreven voor de

behandeling van paniekstoornissen. De formulering van het middel zorgt voor

een vertraagde afgifte en opname en veroorzaakt daardoor mogelijk minder

frequente en minder ernstige bijwerkingen dan de directe afgifte formulering

(alprazolam immediate release; IR). Het effect van alprazolam XR op mogelijk

risicovolle dagelijkse activiteiten, zoals autorijden, zou dan ook minder ernstig

kunnen zijn dan alprazolam IR.

 Het onderzoek dat gepresenteerd wordt in dit hoofdstuk was opgezet om de

effecten van alprazolam XR (1 mg) en alprazolam IR (1 mg) op rijvaardigheid

en cognitief functioneren te vergelijken.

 Achttien gezonde vrijwilligers (tussen 21 en 45 jaar oud) namen deel aan

een dubbelblind, placebogecontroleerd, drie-wegs, gekruist onderzoek. Vier uur

na inname voerden de proefpersonen een gestandaardiseerde rijtest uit op de

autosnelweg. De effecten op cognitie en psychomotore functies werden

gemeten op 1, 2.5 en 5.5 uur na inname. Een verbale geheugentest werd alleen

1 uur na inname afgenomen.

 De resultaten toonden aan dat beide formuleringen de rijvaardigheid ernstig

verslechterde tussen 4 en 5 uur na inname. De mate van achteruitgang in de

rijtest na inname van alprazolam XR was ongeveer de helft van dat na inname

van alprazolam IR. De resultaten van de laboratoriumtesten waren vergelijkbaar

met de resultaten van de rijtest.

 Geconcludeerd werd dat de acute verslechterende effecten van alprazolam

XR 1 mg op rijvaardigheid en psychomotore functies over het algemeen kleiner

waren dan van alprazolam IR 1 mg. Echter, de mate van achteruitgang was nog

steeds van dien aard dat de kans betrokken te raken bij een verkeersongeluk

verhoogd is.

Hoofdstuk 7 - In dit hoofdstuk worden de resultaten van de onderzoeken die

beschreven staan in de vorige hoofdstukken samengevat en besproken. De

resultaten toonden aan dat de prestatie op de rijtest na inname van hypnotica

niet verschillend beïnvloed werd door leeftijd, geslacht of insomnie.

Geconcludeerd werd daarom dat studies waarin de residueffecten van
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hypnotica op rijvaardigheid worden onderzocht in jonge, gezonde vrijwilligers,

de effecten op een valide manier kunnen voorspellen in oudere,

insomniepatiënten.

 Tot slot, de effecten op rijvaardigheid van een anxiolyticum met een

vertraagde afgifte formulering bleken significant te zijn afgenomen vergeleken

met de directe afgifte formulering. Echter, geconcludeerd werd dat de sedatieve

effecten van de vertraagde afgifte formulering nog steeds van dien aard waren

dat gebruik van het middel de kans betrokken te raken bij een auto-ongeluk

verhoogd.


