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De registratie-indicatie van het anti-astmamiddel omalizumab in 2007 betrof ernstig allergisch astma bij patiënten vanaf
12 jaar. Bewijs voor klinisch relevante exacerbatie-afname volgens algemeen aanvaarde criteria was er toen nog
nauwelijks. Voor patiënten die voldeden aan de oorspronkelijke registratie-indicatie is dit bewijs in tien jaar niet méér
geworden. Vandaar nu bijstelling van de Gebu-pilwaardering naar ‘onvoldoende toegevoegde waarde’. Inmiddels geldt
dezelfde indicatie voor kinderen van 6-12 jaar. Bij hen zijn eerste aanwijzingen gevonden voor relevante werkzaamheid,
zonder nog voldoende zekerheid over de uiteindelijk toegevoegde waarde. Voor de tussentijdse extra indicatie van
omalizumab, chronische idiopathische urticaria, blijft relevant bewijs vooralsnog uit.
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Omalizumab werd in 2007 geregistreerd voor de behandeling van ernstig allergisch
astma bij volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar. De registratie van omalizumab is
inmiddels uitgebreid met de toepassing bij ernstig allergisch astma bij kinderen van 6
tot 12 jaar en bij chronische idiopathische urticaria (chronische spontane urticaria) bij
volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar.
In 2007 werd slechts één placebo gecontroleerd registratieonderzoek met de juiste
doelgroep (patiënten met ernstig allergisch astma) uitgevoerd. De afname van het
aantal exacerbaties bleek alleen statistisch significant (niet klinisch relevant), nadat
achteraf gecorrigeerd werd voor de exacerbatiehistorie aan het begin van het
onderzoek.
Post-registratieonderzoek met als harde uitkomstmaat het gemiddelde aantal
exacerbaties laat zien dat dit aantal bij het gebruik van omalizumab statistisch
significant afneemt ten opzichte van placebo. In deze onderzoeken zijn echter ook
patiënten met matig astma ingesloten.
De uitbreiding met de toepassing bij kinderen werd door de registratieautoriteiten
goedgekeurd op basis van een onderzoek bij kinderen met ernstig allergisch astma. Dit
onderzoek liet een statistisch significante en klinisch relevante verbetering zien van het
aantal exacerbaties.
De registratie van omalizumab bij de toepassing bij urticaria is gebaseerd op twee
onderzoeken. Deze onderzoeken lieten een statistisch significante en nauwelijks of geen
klinisch relevante verbetering zien van jeukklachten.
Uit het post-marketingonderzoek naar omalizumab zijn geen opvallende nieuwe
bijwerkingen gekomen.
Omalizumab wordt genoemd in de richtlijnen van de longartsen, echter niet als
geneesmiddel van eerste keuze. In de richtlijn ‘Urticaria’ van de NVDV wordt omalizumab
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als derde stap toegevoegd aan de bestaande behandeling.
In 2007 was de Gebu-pilwaardering van omalizumab bij de behandeling van ernstig
allergisch astma ‘+/-‘ (matig of nog niet te beoordelen). Vanwege de na 10 jaar
aanhoudende onduidelijkheid over de werkzaamheid bij deze oorspronkelijk
geregistreerde indicatie zou de pilwaardering naar beneden moeten worden bijgesteld
naar ‘-‘ (‘onvoldoende’).
Voor de klinisch relevante werkzaamheid van omalizumab bij kinderen bij wie hoog
gedoseerde alternatieve behandelingen onvoldoende werkzaam zijn is eerste bewijs
gekomen. Een Gebu-pilwaardering van ‘+/-‘ (‘matig of nog niet te beoordelen’) is op zijn
plaats, ook omdat de werkzaamheid en veiligheid op langere termijn nog niet kan
worden beoordeeld.
Voor patiënten met ernstige jeuk door chronische idiopathische urticaria lijkt
omalizumab een aanvulling op de huidige behandelmogelijkheden, als antihistaminica
onvoldoende werken. Maar vanwege het ontbreken van duidelijk bewijs voor klinisch
relevante werkzaamheid is een Gebu-pilwaardering ‘-‘ (‘onvoldoende’) voor deze nieuwe
geregistreerde toepassing vooralsnog te verdedigen.
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