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In 2016 is calcipotriol/betamethason schuimspray 0,05mg/g en 0,5 mg/g (Enstilar®) geregistreerd voor 'lokale
behandeling van psoriasis vulgaris bij volwassenen'. De combinatie calcipotriol/betamethason wordt in de eerste lijn als
zalf of gel al jarenlang toegepast bij de behandeling van milde vormen van psoriasis. Uit onderzoek blijkt dat de
schuimspray beter werkt dan de zalf en de gel, maar de verschillen zijn klein. Het is niet duidelijk of deze verschillen
klinisch relevant zijn. Opvallend is dat Enstilar® op de markt is gekomen op het moment dat calcipotriol/betamethason
merkzalf uit patent gaat en er een merkloze zalf beschikbaar is gekomen.

Pilwaardering: +/- matig

Ge-Bu Plaatsbepaling
Uit onderzoek blijkt dat calcipotriol/betamethason schuimspray beter werkt dan
calcipotriol/betamethason zalf of gel.
De verschillen tussen de schuimspray en de zalf/gel zijn klein en de schuimspray is
duurder. Het is de vraag of dit verschil in werkzaamheid, met onduidelijke klinische
relevantie, de hogere kosten rechtvaardigt.
De fabrikant meldt dat schuimspray meer gebruiksgemak biedt aan de patiënt maar dit
is niet aangetoond in onderzoek.
Vanwege het kleine verschil in werkzaamheid en de onduidelijke klinische relevantie is
de pilwaardering van dit geneesmiddel ‘+/-‘.
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