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De auteurs hebben in gelijke mate bijgedragen aan de totstandkoming van dit artikel
In de media is veel aandacht geweest voor geneesmiddelen die mogelijk effectief zouden zijn bij de behandeling van
patiënten met COVID-19. Er zijn echter op dit moment nog geen voor COVID-19 geregistreerde geneesmiddelen in
Nederland beschikbaar. Nu meer studies verschijnen, maakt het Ge-Bu de balans op: welke geneesmiddelen zijn
mogelijk werkzaam, wat zijn de hypotheses over het werkingsmechanisme, en wat zijn de effectiviteit en de risico’s van
deze geneesmiddelen? Hoewel de hypotheses over werkingsmechanismes van geneesmiddelen op dit moment
veelbelovend lijken, blijkt voor geen enkele van deze middelen voldoende bewijs voor effectiviteit om ze (buiten
studieverband) voor te schrijven bij patiënten met COVID-19.

Ge-Bu Plaatsbepaling
Er is geen bewijs voor effectiviteit van (hydroxy)chloroquine, azitromycine en zink bij de
behandeling van COVID-19.
Mogelijk is er een verhoogde kans op mortaliteit bij behandeling met
(hydroxy)chloroquine, het risico lijkt nog verder op te lopen door combinatie met
macroliden zoals azitromycine.
Bewijs voor de effectiviteit en veiligheid van remdesivir is nog beperkt, voor andere
antivirale therapieën (lopinavir en ritonavir) ontbreekt bewijs.
Er is nog geen bewijs voor de effectiviteit en de veiligheid van tocilizumab, anakinra,
icatibant, lanadelumab, C1-esteraseremmer en valsartan. Onderzoeken naar deze
middelen worden opgestart of lopen net.
Het is niet rationeel om bovenstaande geneesmiddelen voor te schrijven, met
uitzondering van gebruik binnen studieverband.

Dit artikel speelt zo veel mogelijk in op de actualiteit rondom het
geneesmiddelengebruik bij COVID-19 en is tot vlak voor verschijnen bijgewerkt.
Onderzoeken en berichten die na 18 juni 2020 zijn gepubliceerd konden echter niet
meer worden meegenomen.
De website van het SWAB probeert steeds de actuele stand van zaken rondom bewijs
voor behandelingen bij COVID-19 bij te houden (https://swab.nl/nl/covid-19#to_8).
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