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In deze rubriek worden geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht, of als er sprake is van een
uitbreiding van de indicatie. De plaatsbepaling kan meestal slechts voorlopig zijn, omdat nog relatief weinig bekend is
over de veiligheid en effectiviteit. Wanneer nieuwe gegevens daartoe aanleiding geven, komen wij op de eerste
bespreking terug.
De pictogrammen betekenen: ++: een belangrijke uitbreiding van het farmacotherapeutische arsenaal, +: een nuttig
geneesmiddel, +-: een middel met twijfelachtig nut, of een middel waarvan de waarde nog niet goed kan worden
beoordeeld, -: een middel zonder toegevoegde waarde, --: een middel met extra risico's dat niets toevoegt aan de
behandelmogelijkheden.
De prijzen zijn berekend aan de hand van de G-Standaard van de Z-Index van april 2007, vergoedingsprijzen excl. BTW
(), tenzij anders wordt vermeld.
Pilwaardering: Miconazol 0,25%
Zimycan® (Barrier Therapeutics nv)
Pasta, miconazolnitraat 2,5 mg/g in zinkoxide en vaseline
behandeling luierdermatitis
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Miconazol 0,25% pasta voor cutaan gebruik is geregistreerd voor de 'behandeling van luierdermatitis bij zuigelingen en
kleuters die gepaard gaat met een microbiologisch gedocumenteerde superinfectie door Candida soorten'.1 Miconazol
0,25% pasta bevat 15% zinkoxide en dient na elke luierwisseling te worden aangebracht. Miconazol is als crème en
strooipoeder (beide 2%) beschikbaar als zelfzorgmiddel. Ook zinkoxide is als zelfzorgmiddel beschikbaar. Voorts is er een
FNA-preparaat van miconazol 2% in zinkoxide beschikbaar.
Klinisch onderzoek. Er zijn twee gerandomiseerde dubbelblinde onderzoeken gepubliceerd waarin miconazol 0,25%
pasta met zinkoxide is vergeleken met het vehiculum als placebo (pasta met zinkoxide).2 3 In het ene onderzoek zijn202
kinderen (2-13 mnd.) met luierdermatitis gedurende een week onderzocht.2 De ernst van de luierdermatitis werd
aangegeven op een schaal van 0-4 die gemeten werd op elf plekken (max. score 44) waarin het lichaam werd verdeeld.
Na een week hadden kinderen die miconazol (gem. score van 6,5 naar 1,6) gebruikten statistisch significant minder
plekken met uitslag en een lagere dermatitisscore dan de zinkoxidegroep (gem. score van 6,7 naar 4,0).2 In het andere
onderzoek zijn 330 kinderen (tot vier jaar) met luierdermatitis met een Candida-infectie gedurende twee weken
onderzocht, waarvan alleen de eerste week met medicatie.3 In een gemodificeerde 'intention to treat'-analyse bij 236
kinderen bleek dat significant meer kinderen in de miconazolgroep (23%) microbiologisch waren genezen dan in de
zinkoxidegroep (10%).3
Er is geen vergelijkend onderzoek verricht van miconazol 0,25% pasta en miconazol 2% crème of miconazolzinkoxidesmeersel 2% FNA.
Bijwerkingen. De belangrijkste bijwerkingen van miconazol zijn branderig gevoel, roodheid en irritatie.
Kruissensibilisatie met verwante antimycotica en allergische reacties kunnen optreden. Er bestaan geen belangrijke
verschillen in bijwerkingen tussen de verschillende imidazoolderivaten. Van zinkoxide zijn geen bijwerkingen bekend.
Contra-indicaties en interacties. Behalve bestaande overgevoeligheid voor verwante imidazoolderivaten zijn er geen
absolute contra-indicaties. De toepasbaarheid van de meeste imidazoolderivaten is vergelijkbaar. Dit geldt echter niet
voor sulconazol, waarvan de veiligheid en werkzaamheid niet zijn onderzocht bij kinderen jonger dan zes jaar.
Plaatsbepaling
Miconazol 0,25% is werkzaam bij luierdermatitis die gepaard gaat met een microbiologisch gedocumenteerde
superinfectie door Candida-soorten, bij zuigelingen en peuters. De werkzaamheid bij andere gist- en schimmelinfecties is
niet aangetoond, zoals dat wel het geval is voor miconazol 2% en de overige imidazoolderivaten.4 Het
toepassingsgebied van miconazol 0,25% pasta is beperkt, omdat het in de huisartsenpraktijk niet gebruikelijk is om bij
luierdermatitis eerst een microbiologische kweek te verrichten alvorens tot behandeling over te gaan. Hoe de
werkzaamheid en het gebruiksgemak van miconazol 0,25% zich verhouden tot die van miconazol-zinkoxidesmeersel 2%
FNA (dat 60% zinkoxide bevat) is niet onderzocht. Miconazol 0,25% bevat 15% zinkoxide hetgeen een beschermende en
indrogende werking van de pasta geeft.
Van miconazol 0,25% is geen voordeel aangetoond in vergelijking met andere lokaal toepasbare antimycotica. Vanwege
het ontbreken van klinisch relevante verschillen tussen de verschillende imidazoolderivaten, is de prijs een belangrijk
keuzecriterium. Zelfzorgmiddelen worden meestal niet vergoed en de middelen die uitsluitend op recept (UR)
verkrijgbaar zijn worden meestal wel vergoed. Van de vijf UR-middelen ligt de prijs van miconazol 0,25% ongeveer in het
midden. Miconazol 2%, dat frequent wordt voorgeschreven, wordt niet vergoed, hetzelfde geldt voor miconazolzinkoxidesmeersel 2% FNA. Vooralsnog wordt miconazol 0,25% niet vergoed. Hoewel de prijs per gram overeenkomt met
die van andere imidazoolpreparaten, moet miconazol 0,25% pasta wel vaker per dag worden aangebracht: miconazol 2%
één tot twee maal per dag, miconazol 0,25% pasta na elke luierwisseling, veelal tot zes tot acht maal per dag.
?
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stofnaam

merknaam®

prijs (verpakking in g)

prijs per g

status*

bifonazol 1% crème

Mycospor

3,41 (15)

0,227

UR

clotrimazol 1% crème

merkloos

4,27 (20)

0,214

OTC

Canesten

6,10 (30)

0,203

OTC

Parvemaxol

4,52 (20)

0,226

OTC

econazol 1% crème

Pevaryl

6,82 (30)

0,227

OTC

ketoconazol 2% crème

merkloos

6,82 (30)

0,227

UR

Nizoral

6,82 (30)

0,227

UR

merkloos

4,07 (30)

0,136

OTC

Daktarin

5,17 (30)

0,172

OTC

Dermacure

4,29 (30)

0,286

OTC

merkloos

3,10 (15)

0,207

OTC

Daktarin

4,92 (20)

0,246

OTC

Dermacure

4,29 (15)

0,286

OTC

miconazol 2%, ZOK zalf FNA

merkloos

12,36 (100)

0,124

UR

miconazol 0,25% pasta

Zimycan

9,20 (60)

0,153

UR

miconazol-zinkoxidesmeersel 2%

merkloos

8,02 (100)

0,080

UR

sulconazol 1% crème

Myk 1

5,46 (30)

0,227

OTC

miconazol 2% crème

miconazol 2% strooipoeder

*: UR = uitsluitend op recept; OTC = zelfzorgmiddel
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