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Bij de introductie van een nieuw geneesmiddel is relatief weinig bekend over de werkzaamheid en bijwerkingen en is een
plaatsbepaling slechts voorlopig. In dit artikel blikken we terug op geneesmiddelen waaraan tien jaar geleden in de
prikbordrubriek ’Nieuwe geneesmiddelen’ een pilwaardering is toegekend. Van deze middelen wordt de balans van
werkzaamheid en bijwerkingen opnieuw opgemaakt. In Gebu 2010; 44: 61-64 is de betekenis van de pilwaarderingen
nader toegelicht.

Nieuwe geneesmiddelen in 2004
In 2004 werden tien nieuwe geneesmiddelen besproken. In 2014 is op verzoek van de fabrikant de handelsvergunning
van nicotinezuur ingetrokken, een geneesmiddel dat op de markt was gekomen voor de behandeling van dyslipidemie.1
De overige middelen worden hieronder besproken.
Aprepitant. Aprepitant werd in 2003 geregistreerd voor de profylaxe van misselijkheid en braken na een hoogemetogene chemotherapie met cisplatine, in combinatie met dexamethason en een serotonine (5-HT) 3-antagonist (
Gebu 2004; 38: 85-86). Aprepitant was destijds en is nog steeds de enige geregistreerde neurokinine (NK)1receptorantagonist.2 Alleen bij een eerste chemotherapiecyclus verminderde aprepitant het aantal patiënten dat
braakte. De toepasbaarheid werd vanwege het grote aantal interacties gering geacht. Aprepitant kreeg de pilwaardering
+/-.
Thans heeft aprepitant twee aanvullende indicaties, namelijk voor de profylaxe van misselijkheid en braken ten gevolge
van matig-emetogene chemotherapie en profylaxe van postoperatieve misselijkheid en braken.3
Twee gerandomiseerde dubbelblinde onderzoeken hebben geleid tot de eerste indicatie-uitbreiding.4 5 In het eerste
onderzoek werden 866 vrouwen met mammacarcinoom gerandomiseerd naar een behandeling met aprepitant (op dag 1
t/m 3, ondansetron en dexamethason op dag 1) of zonder aprepitant (ondansetron op dag 1 t/m 3, dexamethason op
dag 1).4 Het percentage patiënten met een complete respons (niet braken, geen aanvullende medicatie tot dag 5 na
chemotherapie), het primaire eindpunt, was significant groter in de aprepitantgroep (52 vs. 41%).4 Eén van de
secundaire eindpunten was misselijkheid. Het percentage patiënten zonder ernstige misselijkheid (score op een visueel
analoge schaal (VAS) <25 mm) of zonder enige misselijkheid (vas <5 was gelijk in beide groepen.4 In het tweede in
opzet gelijksoortige onderzoek met 848 patiënten (vnl. mammacarcinoom) die verschillende matig-emetogene
chemotherapieën kregen, hoefden significant minder patiënten in de aprepitantgroep te braken gedurende vijf dagen na
de chemotherapie (76 vs. 62%).5 Het percentage patiënten zonder ernstige misselijkheid was significant lager in de
aprepitantgroep (73,6 vs. 66.4%).5 Ondanks kritiek van de European Medicines Agency (EMA) over de suboptimale
standaardtherapie zonder dexamethason op dag twee en drie keurde zij de indicatie-uitbreiding goed.6
Twee gerandomiseerde dubbelblinde onderzoeken vormden de basis voor de tweede indicatie-uitbreiding.7-9 In het
eerste onderzoek was er geen verschil in werkzaamheid tussen aprepitant (40 en 125 mg) en ondansetron (complete
respons resp. 45, 43 en 42%).8 In het tweede onderzoek (922 pat.) werd de werkzaamheid primair getoetst aan de hand
van twee eindpunten, de complete respons en het percentage patiënten dat niet hoefde te braken.9 Misselijkheid was
één van de secundaire eindpunten. In eerste instantie zou alleen de complete respons worden geanalyseerd, maar
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gedurende het onderzoek noopten de resultaten van een eerder uitgevoerd onderzoek, volgens de fabrikant, tot
herziening van het onderzoeksprotocol en de analysemethode. Besloten werd om non-inferioriteit te toetsen (marge van
non-inferioriteit ofwel δ=10%). Het tweede eindpunt behoorde aanvankelijk niet tot het onderzoeksprotocol. De complete
respons bedroeg respectievelijk 64 en 63% in de aprepitantgroepen 40 en 125 mg en 55% in de ondansetrongroep.
Omdat de ondergrens van het éénzijdige 95%-betrouwbaarheidsinterval van beide doseringen aprepitant groter was dan
0,65, stelden de onderzoekers vast dat aprepitant niet minder werkzaam (non-inferieur) was. Significant minder
patiënten die met aprepitant werden behandeld, hoefden te braken (resp. 84, 86 en 71%).9
In onderzoeken met een hoog-emetogene chemotherapie werden bijwerkingen, zoals hik, asthenie, obstipatie, hoofdpijn
en anorexie, vaker gerapporteerd bij het gebruik van aprepitant. In de hierboven beschreven onderzoeken bleek dat
aprepitant even goed werd verdragen als de controlebehandeling.4 5 8 9
Door de marktintroductie van aprepitant is het behandelarsenaal uitgebreid. Er is sinds Gebu 2004; 38: 85-86 geen
gerandomiseerd onderzoek gepubliceerd naar de anti-emetische werkzaamheid bij hoog-emetogene chemotherapie en
er zijn sindsdien geen aanwijzingen gekomen over ernstige bijwerkingen. Nog steeds ontbreekt een vergelijking met
metoclopramide in gerandomiseerd dubbelblind onderzoek en geldt dat er rekening moet worden gehouden met
interacties.2 3 Het oordeel +/- voor die indicatie is daarom nog steeds gerechtvaardigd. De twee indicatie-uitbreidingen
worden beoordeeld als een -.
Dutasteride. Dutasteride was de tweede 5-α-reductaseremmer die werd geregistreerd voor de behandeling van
symptomen van benigne prostaathyperplasie (BPH), thans aspecifieke mictieklachten of ’Lower Urinary Tract Symptoms’
(LUTS) genoemd. In Gebu 2004; 38: 25-26 kon geen plaatsbepaling worden opgemaakt omdat vergelijkend onderzoek
met finasteride ontbrak (+/-). Vanwege de beperkte ervaring ging de voorkeur uit naar finasteride. In 2013 waren er in
Nederland meer gebruikers van dutasteride dan finasteride (ca. 35.000 vs. 28.000).10
In gerandomiseerd onderzoek is aangetoond dat 5-α-reductaseremmers (vnl. finasteride) de klachten verminderen ten
opzichte van placebo, maar of dit verschil voor de patiënt merkbaar is, is twijfelachtig (Gebu 2013; 47: 39-46).11 In één
gerandomiseerd dubbelblind onderzoek (4.325 pat.) bleek dat dutasteride significant werkzamer was dan placebo
(afname Internationale Prostaat Symptoom Score (IPSS) na 2 jr. 4,5 vs. 2,3 in placebogroep).12 De IPSS wordt
internationaal beschouwd als de standaardvragenlijst voor mictieklachten. De vragenlijst bestaat uit zeven vragen (0-5
pt.) waarmee een totaalscore tot 35 wordt berekend (1-7 pt.: lichte klachten, 8-19 pt.: matige klachten, en 20-35 pt.:
ernstige klachten). In één gerandomiseerd dubbelblind onderzoek (1.630 pat.) werd gevonden dat dutasteride en
finasteride in gelijke mate de klachten konden verminderen na één jaar (afname IPSS 5,8 en 5,5 pt.).13 De resultaten
van één gerandomiseerd dubbelblind onderzoek (4.844 pat.) toonden dat de combinatie van dutasteride met de αblokker tamsulosine significant werkzamer is dan de afzonderlijke middelen na drie (afname IPSS-score 4,9, 4,3 en 6,2
pt. bij resp. dutasteride, tamsulosine en combinatie) en vier jaar (3.195 pat., 5,3, 3,8 en 6,3 pt.).14 Nadien zijn geen
gerandomiseerde dubbelblinde onderzoeken naar de werkzaamheid van dutasteride bij aspecifieke mictieklachten
gepubliceerd. Evenals voor de andere middelen die worden gebruikt bij de behandeling van mictieklachten geldt dat
dutasteride een statistisch significante afname van de klachten geeft ten opzichte van placebo, maar de klinische
relevantie daarvan is twijfelachtig. Voorts duurt het enkele maanden voordat het effect van een 5-α-reductaseremmer
intreedt.2 Daarbij moeten de bijwerkingen van 5-α-reductaseremmers, zoals een verminderde libido, ejaculatiestoornis,
gynaecomastie en impotentie (Gebu 2013; 47: 39-46), worden meegewogen. De pilwaardering is bijgesteld van +/- naar . Escitalopram. In Gebu 2004; 38: 89-90 werd escitalopram gezien als een middel zonder toegevoegde waarde, een -.
De linksdraaiende enantiomeer van citalopram was niet werkzamer, had niet minder bijwerkingen, maar was wel duurder
dan de destijds beschikbare antidepressiva. Selectieve serotonine-heropnameremmers (SSRI’s) zijn in Nederland de
frequentst voorgeschreven antidepressiva met circa 525.000 gebruikers in 2013.10 Escitalopram werd in dat jaar door
bijna 59.000 patiënten gebruikt.10
Ofschoon de auteurs van een netwerkmeta-analyse, die in 2009 werd gepubliceerd, concludeerden dat escitalopram en
sertraline, op de korte termijn (tot 8 wk.) werkzamer zijn dan andere antidepressiva,15 moeten de resultaten met
voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. In ingezonden brieven wordt de meta-analyse bekritiseerd, onder meer
vanwege de korte duur van de onderzoeken,16 het uitsluiten van placebogecontroleerd onderzoek,17 18 problemen
met de generaliseerbaarheid omdat de ingesloten onderzoeken zijn uitgevoerd bij patiënten uit de tweede lijn,19 en het
toepassen van een ongebruikelijke maat voor de werkzaamheid20. Een netwerkmeta-analyse maakt het mogelijk om
indirecte vergelijkingen te maken, maar de berekeningen zijn complex (Gebu 2011; 45: 57-58). Indirecte vergelijkingen
worden gedaan op basis van aannamen die niet controleerbaar zijn en de uitkomsten zijn daarom minder betrouwbaar.21
Voorts wordt aangegeven dat publicatiebias mogelijk heeft geleid tot te positieve resultaten.18
In twee hoofdartikelen is de werkzaamheid van SSRI’s besproken bij de behandeling van angststoornissen en werd
geconcludeerd dat de werkzaamheid van onder meer escitalopram in vergelijking met placebo klein of hooguit matig is
en dat deze effecten werden bereikt door het toepassen van methodologische kunstgrepen (Gebu 2014; 48: 83-90 en
Gebu 2014; 48: 110-116).
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Voor de toepassing bij een depressieve stoornis geldt voor antidepressiva, waaronder SSRI’s, eveneens een geringe
werkzaamheid ten opzichte van placebo (Gebu 2002; 36: 51-59, Gebu 2008; 42: 26-27 en Gebu 2008; 42: 45-46) en de
werkzaamheid is het meest uitgesproken bij de ernstiger vormen van een depressieve stoornis (Gebu 2010; 44: 46-47).
Het gebruik van escitalopram kan gepaard gaan met bijwerkingen, zoals maag-darmstoornissen, hoofdpijn, anorexie,
agitatie, slapeloosheid en seksuele functiestoornissen. Het oordeel van het Geneesmiddelenbulletin is ongewijzigd.
Evenals in 2004 wordt escitalopram beoordeeld met een -.
Ezetimib. Van ezetimib was ten tijde van de registratie geen werkzaamheid op harde eindpunten bij secundaire
preventie van cardiovasculaire aandoeningen aangetoond. De bijwerkingen op de lange termijn waren niet bekend. Het
middel werd daarom beoordeeld met een +/- (Gebu 2004; 38: 12-13). In Gebu 2009; 43: 3 werd het nut van ezetimib
betwijfeld, omdat er nog steeds geen bewijs van werkzaamheid op harde eindpunten beschikbaar was. Dat is ook in
2014 het geval. De resultaten van het door Merck gefinancierde ’IMProved Reduction of Outcomes: Vytorin Efficacy
International Trial’ (IMPROVE-IT)-onderzoek, waarin de werkzaamheid van ezetimib/simvastatine op harde eindpunten is
onderzocht, worden binnenkort gepubliceerd. Deze zullen in het bulletin worden besproken. Er kan vooralsnog niet
anders worden geconcludeerd dat het klinische nut van ezetimib in monotherapie of in combinatie met een statine niet is
bewezen.
De productinformatie is in 2006 aangevuld met waarschuwingen over rabdomyolyse en myopathie, verhoogde
creatinefosfokinase (CPK)-waarden, hepatitis, cholelithiasis, cholecystitis en trombocytopenie (Gebu 2005; 39: 106 en
Gebu 2006; 40: 27). Bij het Australische bijwerkingenbureau ’Adverse Drug Reactions Advisory Committee’ (ADRAC)
waren na de registratie meldingen gedaan van een sombere stemming en depressie bij het gebruik van ezetimib (Gebu
2007; 41: 2). Bij het Nederlandse Bijwerkingen Centrum Lareb zijn thans 32 meldingen van psychische bijwerkingen
bekend bij het gebruik van ezetimib, waaronder zes van depressie (soort stoornis niet gespecificeerd) en drie van een
depressieve stemming.22 In 2008 waarschuwde de Amerikaanse registratieautoriteit Food and Drug Administration
(FDA) over de mogelijke relatie tussen het gebruik van ezetimib/simvastatine en kanker (Gebu 2008; 42: 91-92),23 24
maar zij kwam daar op terug nadat de gegevens van twee aanvullende gerandomiseerde onderzoeken waren
geanalyseerd.25 26
Ezetimib heeft een effect op de serumcholesterolconcentratie, maar niet op de prognose. Desondanks gebruikten ruim
127.00 patiënten in 2013 ezetimib, waarvan meer dan 45.000 in een combinatiepreparaat met simvastatine.10 Vanwege
de onbewezen werkzaamheid op harde eindpunten en de twijfels omtrent de veiligheid is de pilwaardering van ezetimib
verlaagd van +/- naar -.
Insuline detemir en glargine. In 2004 zijn twee langwerkende insulinen besproken, insuline glargine en later insuline
detemir. Van insuline glargine werd aangegeven dat het gelijkwaardig was aan isofane insuline, ofwel ’Neutral Protamine
Hagedorn’ (NPH)-insuline bij zowel patiënten met diabetes mellitus type 1 als 2, maar dat het bij een zorgvuldige titratie
minder nachtelijke hypoglykemieën geeft (Gebu 2004; 38: 26-28). Insuline detemir had alleen een plaats bij de
behandeling van patiënten met diabetes mellitus type 1 die last hadden van nachtelijke hypoglykemieën (Gebu 2004;
38: 86-87). Van beide insulinen waren de langetermijnbijwerkingen nog niet volledig bekend. Zowel insuline glargine als
insuline detemir werden in 2004 beoordeeld met een +/-.
In 2007 verscheen een meta-analyse in de Cochrane-bibliotheek waarin de werkzaamheid en bijwerkingen van
langwerkende insulinen (detemir en glargine) en isofane insuline werden vergeleken.27 De resultaten van zes
gerandomiseerde niet-geblindeerde onderzoeken met insuline glargine (2.902 pat.) en twee met insuline detemir (967
pat.) werden samengevat. Er werd geen significant verschil in de daling van het geglycolyseerde hemoglobine (HbA1c)gehalte, een surrogaatparameter (Gebu 2014; 48: 71-78) en het aantal ernstige hypoglykemieën gevonden. Het risico op
symptomatische nachtelijke hypoglykemieën was significant lager bij het gebruik van insuline glargine (relatief risico RR
0,66 [95%BI=0,55-0,80], 3 ond., 1.458 pat.) in vergelijking met isofane insuline. Dat geldt ook voor insuline detemir (RR
0,63 [0,52-0,76], 2 ond., 980 pat.). De auteurs van de meta-analyse benadrukken dat deze resultaten met
voorzichtigheid moeten worden geïnterpreteerd, omdat het vaststellen van een hypoglykemie op basis van symptomen,
zeker in niet-geblindeerd onderzoek, de resultaten kan hebben vertekend.27
In een meta-analyse die in 2011 in de Cochrane-bibliotheek is verschenen, werd op basis van vier niet-geblindeerde
onderzoeken (24-52 wk.) met 2.250 patiënten met diabetes mellitus type 2 vastgesteld dat de afname van het HbA1cgehalte niet-significant verschilde tussen insuline detemir en glargine. Het risico op ten minste één (nachtelijke)
hypoglykemie verschilde niet-significant.28
In januari 2009 berichtte de FDA over het mogelijke risico op kanker bij het gebruik van insuline glargine.29 Zij baseerde
zich daarbij op vier observationele onderzoeken waarvan drie het risico aannemelijk maakten.30-33 Twee jaar later, na
de analyse van een vijf jaar durend gerandomiseerd onderzoek (glargine vs. isofaan),34 kwam de FDA hierop terug en
gaf zij aan dat er onvoldoende bewijs was voor de associatie met kanker.35 Dit niet-geblindeerde onderzoek had echter
onvoldoende statistische zeggingskracht (power) om te bewijzen dat er geen associatie is tussen het gebruik van

3/9

insuline glargine en kanker. Ook de fabrikant gaf op basis van een meta-analyse van 31 gerandomiseerde onderzoeken
aan dat er geen bewijs was voor een verhoogd kankerrisico.36 Deze meta-analyse is door onafhankelijke onderzoekers
bekritiseerd wat betreft de analyse, het ontbreken van een beoordeling van de onderzoekskwaliteit, de (te) korte looptijd
van de afzonderlijke onderzoeken en onvoldoende statistische zeggingskracht ofwel power.37 Ons Duitse zusterblad
Arznei-Telegramm adviseerde artsen daarom om patiënten over te zetten van insuline glargine naar isofane insuline. Zij
meent dat een intrekking van de handelsvergunning is gerechtvaardigd totdat alle twijfels omtrent het risico op kanker
zijn weggenomen. Ook pleit Arznei-Telegramm voor nader onderzoek van insuline detemir.38
Insuline glargine en detemir behoren tot de frequentst gebruikte insulinen in Nederland (in 2013 bijna 165.000
gebruikers).10 Gezien het ontbreken van een therapeutische meerwaarde en de onzekerheid over de
langetermijnbijwerkingen wordt de pilwaardering verlaagd van +/- naar -.
Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) beschouwt deze insulinen als tweedekeuzemiddelen.39
Pimecrolimus. Pimecrolimus was na tacrolimus de tweede calcineurineremmer die een handelsvergunning kreeg voor
de behandeling van matig-ernstig constitutioneel eczeem bij patiënten ouder dan twee jaar bij wie een behandeling met
corticosteroïden niet mogelijk is of wordt afgeraden. Vanwege het ontbreken van vergelijkend onderzoek met
corticosteroïden en tacrolimus kon de waarde van het middel in Gebu 2004; 38: 66-67 nog niet worden bepaald (+/-).
Nog steeds kan de waarde van pimecrolimus niet worden beoordeeld door het ontbreken van vergelijkend onderzoek.
Een meta-analyse uit 2007 had als doel die plaatsbepaling te verduidelijken.40 Behalve placebogecontroleerd onderzoek
(3 ond., 589 pat.), waaruit bleek dat pimecrolimus de kans op (bijna) geen klachten van eczeem significant verhoogde
ten opzichte van een crème zonder werkzame stof (vehikel) (RR 2,03 [1,50-2,74]), werd maar één dubbelblind onderzoek
ingesloten waarin met het corticosteroïde triamcinolon werd vergeleken. Dit onderzoek was primair ontworpen om de
bijwerkingen te onderzoeken. Vier onderzoeken waarin werd vergeleken met tacrolimus hadden een enkelblinde opzet
en blijven daarom buiten beschouwing.40
Vanwege het mogelijke risico op kanker (non-Hodgkinlymfoom), gebaseerd op proefdieronderzoek en casuïstische
mededelingen, adviseerde de FDA calcineurineremmers alleen toe te passen volgens de geregistreerde indicatie als
tweedelijnsmiddelen.41 Een jaar later werd de balans van werkzaamheid en bijwerkingen nog wel positief bevonden,
maar werd een waarschuwing (boxed warning) in de productinformatie opgenomen.42 Ook de EMA en het College ter
Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) maanden tot voorzichtigheid met het gebruik.43 44 In 2010 maakte de FDA
bekend dat tussen 2004 en 2009 46 maligniteiten (lymfomen (17 maal), leukemie (13), huidkanker (8), en andere
maligniteiten (8)) waren gemeld bij kinderen tot 16 jaar die pimecrolimus en/of tacrolimus hadden gebruikt, waarvan vier
met een fatale afloop.45 Tevens waren 71 gevallen van een infectie bekend bij het gebruik van calcineurineremmers,
voornamelijk van de huid (43 maal).45 In 2011 waren er 72 gevallen van maligniteiten gemeld bij de FDA.46 Bij Lareb
zijn van tacrolimus negen meldingen van maligniteiten bekend bij het gebruik van tacrolimus, maar geen meldingen bij
het gebruik van pimecrolimus.22 In observationele onderzoeken, voornamelijk door de fabrikant gefinancierd, is
gevonden dat er geen verhoogd risico is,47-50 behalve op T-cellymfoom.51
De verwachting dat pimecrolimus een zinvolle uitbreiding van het therapeutische arsenaal bij de behandeling van
eczeem zou zijn, is niet uitgekomen. De werkzaamheid ten opzichte van corticosteroïden is onvoldoende bewezen en er
bestaat onduidelijkheid over eventueel fatale bijwerkingen. De pilwaardering wordt bijgesteld van +/- naar -.
Teriparatide. Teriparatide is in 2003 geregistreerd voor de behandeling van bevestigde osteoporose bij
postmenopauzale vrouwen. In Gebu 2004; 38: 28-29 werd dit middel beoordeeld met een +/-. Er kon geen
plaatsbepaling worden opgemaakt vanwege het ontbreken van vergelijkend onderzoek met bisfosfonaten bij vrouwen
met osteoporose die al fracturen hadden. Ook was niet aannemelijk gemaakt dat teriparatide een therapeutische
meerwaarde had bij postmenopauzale vrouwen met osteoporose en een verhoogd fractuurrisico.
In 2012 werd een meta-analyse van gerandomiseerd onderzoek gepubliceerd waarin werd gevonden dat teriparatide de
botmineraaldichtheid van de wervels (8 ond., waarvan 2 dubbelblind, 3 niet-geblindeerd, en 3 onduidelijk over
blindering, 2.206 pat.) en de heup (7 ond., 1.303 pat.) verhoogde en het risico op vertebrale (3 ond. 1.452 pat.) en nietvertebrale fracturen (3 ond. 1.842 pat.) significant verminderde vergeleken met placebo.52 De resultaten van deze metaanalyse veranderen niets aan de conclusie uit Gebu 2007; 41: 25-33, waarin werd vastgesteld dat vergelijkend
onderzoek op harde eindpunten ontbrak.
Teriparatide is thans ook geregistreerd voor de behandeling van osteoporose door het gebruik van corticosteroïden.53 In
2007 is een gerandomiseerd dubbelblind onderzoek gepubliceerd, gefinancierd door de fabrikant van teriparatide,
waarin de werkzaamheid van teriparatide is vergeleken met alendroninezuur bij 428 mannen en vrouwen met
osteoporose door corticosteroïden.54 Patiënten werden ingesloten als zij een verleden hadden van langdurig
corticosteroïdegebruik, namelijk als zij gedurende tenminste drie maanden een equivalente dagdosis van 5 mg of meer
prednison gebruikten. 134 (32,7%) patiënten staakten vroegtijdig deelname aan het onderzoek. Het primaire eindpunt
was de botmineraaldichtheid in de wervels en deze was na 18 maanden significant meer toegenomen in de
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teriparatidegroep (7,2 vs. 3,4%). De incidentie van fracturen was één van de secundaire eindpunten. Vertebrale
fracturen kwamen significant minder voor in de teriparatidegroep (0,6 vs. 6,1%).54 Soortgelijke resultaten werden ook
gevonden na 36 maanden.55 Teriparatide gaf echter vaker aanleiding tot bijwerkingen, zoals reacties op de
injectieplaats, hoofdpijn en duizeligheid.55 In een commentaar wordt kritiek geuit op het ontbreken van gegevens over
het gebruik van corticosteroïden tijdens het onderzoek.56 Vanwege de kosten in vergelijking met alendroninezuur, de
toediening per injectie en de bijwerkingen wordt in een ander commentaar teriparatide niet geschikt geacht als
eerstekeuzemiddel.57 De FDA berichtte artsen in 2008 dat het gebruik van teriparatide in proefdieronderzoek was
geassocieerd met osteosarcoom.58 Omdat de werkzaamheid en veiligheid van het gebruik langer dan twee jaar niet is
onderzocht, adviseerde de FDA om teriparatide niet langer dan twee jaar voor te schrijven.58 In Nederland geldt
hetzelfde advies.2
Dat tien jaar na de eerste bespreking nog steeds geen vergelijkend onderzoek is gepubliceerd, primair ontworpen voor
een vergelijking op harde eindpunten, is opmerkelijk. Teriparatide is daarom nog steeds geen eerstekeuzemiddel bij
osteoporose, maar een middel zonder toegevoegde waarde. De pilwaardering is naar beneden bijgesteld van +/- naar -.
IJzerdextrancomplex. Voor de behandeling van ferriprieve anemie kwam ongeveer tien jaar geleden
ijzerdextrancomplex in de handel. De meerwaarde van het middel (in Gebu 2004; 38: 65-66 als + beoordeeld) was dat
het destijds het enige intramusculaire ijzerpreparaat was. Vergelijkend onderzoek met andere ijzerpreparaten ontbrak. Er
zijn meerdere parenterale (intraveneuze) middelen beschikbaar voor dezelfde indicatie.2
Ferriprieve anemie wordt bij voorkeur met orale ijzerpreparaten behandeld.59 Nog steeds ontbreekt bewijs uit
gerandomiseerd dubbelblind onderzoek dat een ijzergebrek met ijzerdextrancomplex of een ander parenteraal middel
sneller wordt opgeheven dan met orale preparaten. Overgevoeligheidsreacties, waaronder ook fatale, komen vaker voor
met ijzerdextrancomplex dan met andere ijzerpreparaten. De EMA gaf in 2013 aan dat alle parenterale ijzerpreparaten
een positieve balans van werkzaamheid en bijwerkingen hebben.60 Voor een kleine groep patiënten bij wie orale
toediening van ijzer niet mogelijk is, bijvoorbeeld vanwege slikproblemen, of niet wordt verdragen, kan
ijzerdextrancomplex een voordeel bieden. Intraveneuze toediening moet plaatsvinden door een internist of kinderarts
vanwege het risico op anafylactische reacties.59 Bij intramusculaire toediening is dat risico lager en deze kan ook door
de huisarts worden gedaan.
Aangezien ijzerdextrancomplex niet werkzamer is dan een oraal ijzerpreparaat, maar wel fatale bijwerkingen kan
veroorzaken, wordt de pilwaardering verlaagd van + in 2004 naar een - in 2014.
Image not found or type unknown
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Na het opnieuw wegen van de balans van werkzaamheid en bijwerkingen moet evenals in Gebu
2013; 47: 11-14 en Gebu 2014; 48: 10-14 worden vastgesteld dat van de meeste geneesmiddelen
het oordeel naar beneden moet worden bijgesteld.
Voor dutasteride is de pilwaardering gewijzigd in een -, omdat het statistisch significante
voordeel ten opzichte van placebo niet-klinisch relevant wordt geacht. Ezetimib wordt
eveneens met een - beoordeeld vanwege het nog steeds ontbreken van bewijs van
werkzaamheid op harde eindpunten en twijfels over de veiligheid. Omdat de therapeutische
meerwaarde van insuline glargine en detemir ten opzichte van isofane insuline niet is
aangetoond, zijn beide pilwaarderingen ook teruggebracht van +/- naar -. Er bestaan
bovendien twijfels over een mogelijk verhoogd risico op kanker bij het gebruik van insuline
glargine en dit risico zou ook moeten worden onderzocht voor insuline detemir. Van
pimecrolimus kon in 2004 geen plaatsbepaling worden opgemaakt omdat vergelijkend
onderzoek ontbrak. Die conclusie is nog steeds actueel. Het blijft een middel van tweede
keuze. Er zijn inmiddels wel aanwijzingen over een mogelijk risico op lymfoom, zodat
pimecrolimus nu een - krijgt. Van teriparatide is nog steeds geen onderzoek gepubliceerd
waarin primair de werkzaamheid op harde eindpunten wordt vergeleken met een bisfosfonaat
(-). Evenmin is er bewijs uit gerandomiseerd onderzoek beschikbaar dat een ijzergebrek met
ijzerdextrancomplex sneller wordt opgeheven dan met orale preparaten. Tegelijkertijd kan het
middel fatale overgevoeligheidsreacties veroorzaken. De positieve pilwaardering is daarom
bijgesteld naar -.
Van aprepitant is het oordeel voor de indicatie profylaxe van misselijkheid en braken na een
hoog-emetogene chemotherapie hetzelfde gebleven, een +/-. Aprepitant kent inmiddels een
groter indicatiegebied. De indicatie-uitbreidingen worden beoordeeld met een -. Het oordeel
over escitalopram blijft een -.
Dit vernieuwde overzicht heeft dezelfde conclusie als de vorige terugblik, namelijk dat bij de
introductie van een geneesmiddel relatief weinig bekend is over de werkzaamheid en
bijwerkingen en dat terughoudendheid gepast blijft bij het voorschrijven van nieuwe middelen.
Van verschillende middelen blijkt dat tien jaar na de introductie nog steeds geen
langetermijnonderzoek is gepubliceerd. Het valt de autoriteiten aan te rekenen dat zij
dergelijk onderzoek niet als voorwaarde voor de registratie hebben opgenomen. Van een
aantal middelen zijn er aanwijzingen over (zeldzame) ernstige bijwerkingen. Bij relatief
onschuldige en niet-levensbedreigende aandoeningen moeten die middelen in ieder geval
worden vermeden.
Trefwoorden: nieuwe geneesmiddelen 2004, terugblik, pilwaarderingen
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