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Afgelopen maanden heeft het Geneesmiddelenbulletin 

(Ge-Bu) een aantal veranderingen ondergaan. 

Er is een nieuwe website met een nieuwe domein-

naam: https://www.ge-bu.nl: denk aan het streepje, want 

anders komt u op een andere ‘site’. Het e-mailadres info@

ge-bu.nl vervangt info@geneesmiddelenbulletin.nl. (De 

oude domeinnaam en e-mailadressen blijven voorlopig 

nog bruikbaar).

Het proces ‘van papier naar bijna digitaal’ heeft zich 

bijna volledig voltrokken. Het centrale medium is onze 

vernieuwde, dynamische website, die wij binnenkort zul-

len introduceren. Een kleine oplage in druk blijft overigens 

bestaan. Ook de ‘lay out’ van de papieren editie is verfrist, 

en is met ingang van nummer 12 van 2017 ingevoerd. Wilt 

u op de hoogte worden gehouden van onze publicaties, 

schrijf u dan in voor de digitale nieuwsbrief.

Per 1 maart zal Hein Janssens mij als hoofdredacteur op-

volgen. Hein is apotheekhoudend huisarts en blijft prak-

tiserend. Hij is gepromoveerd op het onderwerp jicht in 

de huisartspraktijk (diagnostiek, prednisonbehandeling en 

cardiovasculaire prognose)1. Hein komt uit de gelederen 

van onze redactiecommissie (RC).

Uit diezelfde commissie neemt Ad Kerremans, inter-

nist-farmacoloog, na decennia actief geweest te zijn voor 

het Ge-Bu afscheid. Hajo Wildschut, een gynaecoloog die 

recent afscheid heeft genomen van de praktijk, heeft zit-

ting genomen in de RC. Ter versterking van de RC vinden 

gesprekken plaats met kandidaatleden.

Met betrekking tot de Wetenschappelijke Adviesraad 

(WAR) zijn ook enige wijzigingen te melden. Olaf Dek-

kers heeft afscheid genomen als voorzitter van de WAR. 

Hij blijft het Ge-Bu van advies voorzien op het gebied 

van methodologie en epidemiologie. Willem Koch, apo-

theekhoudend huisarts zal hem opvolgen als voorzitter 

van de WAR. Ook Jacques Baart, kaakchirurg, voorheen 

verbonden aan de VUmc en ACTA gaat de WAR verla-

ten. Jarenlang heeft hij het tandheelkundige gedeelte 

van het Ge-Bu ondersteund en gestimuleerd. Laurence 

van Warmerdam, internist, heeft de WAR bijgestaan met 

zijn adviezen sinds 2011 tot heden. De WAR zal zich in 

de komende jaren, meer dan voorheen, gaan bezighou-

den met of inhoudelijk betrokken worden bij het beleid 

in  grote lijnen.

Twee leden van het redactiebureau hebben meer specifi e-

ke functies gekregen: Sandra van Kooten krijgt de  taken 

van een ‘chef de bureau’ en Ingrid Swaneveld die van ‘edi-

torial manager’.

Wij zijn iedereen die afscheid neemt veel dank ver-

schuldigd. Alexander Smakman voor zijn jarenlange inzet 

voor de oude website en zijn onmisbare hulp bij de over-

gang naar de nieuwe. Ad Kerremans voor zijn enthousias-

te en unieke inzet voor de RC (ik verwijs daarvoor naar het 

dankwoord geschreven door Jaap van der Laan, voormalig 

lid van de RC), Olaf Dekkers voor zijn inzet als voorzitter 

van de WAR, en Jacques Baart en Laurence van Warmer-

dam voor hun inspanningen als WAR-lid.

Tenslotte danken wij u, lezer, en onze sponsor, het ministe-

rie van VWS, voor uw vertrouwen en steun.

Het ga Ge-Bu goed. Leve Ge-Bu!

Frans M. Helmerhorst

1. Gout arthritis in general practice https://www.nrc.nl/

nieuws/2010/09/14/verzengende-pijn-in-de-grote-

teen-11943114-a1256302 https://www.radboudumc.nl/

nieuws/2010/jicht-signaal-voor-hartvaatziekten
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Na 31 jaar neemt Ad Kerremans afscheid van het Ge-

neesmiddelenbulletin. 1 mei 1986 kwam hij in de weten-

schappelijke adviesraad van het Ge-Bu en 20 jaar later in 

de redactiecommissie. Al weer enige tijd geleden nam hij 

afscheid van het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond waar hij 

als internist-klinisch farmacoloog werkte. Nu heeft hij per 

1 maart 2018 ook zijn lidmaatschap van de redactiecom-

missie van het Ge-Bu neergelegd.

Ad heeft in de loop van zijn werkzame leven aan vrij-

wel alle commissies op het gebied van farmacotherapie 

in Nederland een bijdrage geleverd. Dat was niet alleen 

omdat hij de eerste klinisch farmacoloog van Nederland 

was maar ook door zijn innemende persoonlijkheid en be-

scheiden opstelling, al kon hij scherp uit de hoek komen 

als claims over geneesmiddelen zijns inziens nergens op 

gebaseerd waren. De rubriek ‘Website van de maand’ in 

het Ge-Bu, waarin promotionele activiteiten tegen het licht 

werden gehouden, was dan ook zijn suggestie.

In de redactiecommissie van het Ge-Bu had hij steeds 

een kritische inbreng gebaseerd op een grote klinische 

ervaring, een fenomenale kennis van de vakliteratuur en 

een uitstekend geheugen. Een artikel kon niet verschijnen 

als Ad het niet bekeken had. Hij schreef zelf ook verschil-

lende (hoofd)artikelen voor het Ge-Bu.

Kenmerkend was dat hij op de maandelijkse redac-

tiecommissievergaderingen steevast een stapeltje ko-

pieën van de meest relevante recente artikelen over het 

te bespreken of over nog op de rol staande hoofdartikel 

inbracht. “Dit had je vast ook al gezien” zei hij dan als hij 

weer een nieuw artikel aan de andere redactieleden door-

schoof. Vaak was het artikel voor iedereen nieuw.

Ad Kerremans leverde in al die jaren bij het Ge-Bu een 

niet te onderschatten bijdrage aan een kritische farmaco-

therapie. We hopen dat hij nog lange tijd van zijn verdiende 

pensioen kan genieten.

Jaap R. van der Laan

mw drs M.A.E. Nieuwhof

Trimbow® is een aerosol met een combinatie van beclo-

metason, formoterol en glycopyrronium in één inhalator. 

Het is geregistreerd voor de ‘onderhoudsbehandeling bij 
volwassen patiënten met matige tot ernstige chronische 
obstructieve longziekte (COPD) die niet voldoende kun-
nen worden behandeld met een combinatie van een in-
halatiecorticosteroïde en een langwerkende 

2
-agonist ’.1

Pilwaardering: - onvoldoende beclometason, for-

moterol, glycopyrronium, Trimbow® (Chiesi)

Aerosol met per afgegeven dosis (de dosis die uit 

het mondstuk komt) 87 μg beclometasondipropionaat, 5 

μg formoterolfumaraatdihydraat en 9 μg glycopyrronium. 

onderhoudsbehandeling van matige tot ernstige 

COPD.

Werkingsmechanisme
Beclometason is een inhalatiecorticosteroïde en werkt 

ontstekingsremmend. Daarnaast bevat deze aerosol twee 

luchtwegverwijders, namelijk het langwerkende 
2
-sympa-

thicomimeticum formoterol en het parasympathicolyticum 

glycopyrronium.

Werkzaamheid
Voor de registratie zijn twee door de industrie gesponsorde 

gerandomiseerde dubbelblinde onderzoeken  uitgevoerd, 

het zogenoemde TRILOGY en TRINITY onderzoek.2 3

Het TRILOGY-onderzoek, gepubliceerd in 2016, was 

een gerandomiseerd dubbelblind onderzoek waarbij 

Trimbow (n=687) werd vergeleken met een combina-

tiepreparaat met beclometason 100 μg en formoterol 6 

μg (n=680), beide tweemaal per dag toegediend.2 In het 

onderzoek werden patiënten ingesloten van 40 jaar en 

 ouder met matige tot ernstige COPD die in de afgelopen  

12 maanden ten minste één exacerbatie hadden gehad. 

Voor aanvang van het onderzoek werden alle patiën-

ten gedurende twee weken behandeld met een com-

binatie van beclometason 100 μg en formoterol 6 μg.  

correctie

Door omstandigheden is er bij de redactie van het 

artikel over rode gist rijst (Gebu 2017; 51: 96) een 

foute omschrijving van rhabdomyolyse in de tekst 

geplaatst. De juiste omschrijving had moeten zijn: 

afbraak van de spieren. De fout is in het artikel op 

onze website inmiddels gecorrigeerd.

Uitleg pilwaardering 

Pilwaardering 'voldoende' houdt in dat dit geneesmid-

del voldoende toegevoegde waarde heeft voor inzet 

bij de behandeling van de aandoening.

Pilwaardering 'matig' houdt in dat dit geneesmiddel 

matige toegevoegde waarde heeft voor inzet bij de 

behandeling van de aandoening, of dat de toege-

voegde waarde van het geneesmiddel nog niet kan 

worden beoordeeld op grond van de huidige onder-

zoeksresultaten.

Pilwaardering 'onvoldoende' houdt in dat dit genees-

middel onvoldoende toegevoegde waarde  heeft 

voor inzet bij de behandeling van de aandoening.
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Het co-primaire eindpunt na 26 weken in de ‘inten-

tion-to-treat’-populatie bestond uit het verschil in de 

 surrogaatparameters FEV
1
 (geforceerd expiratoire volu-

me in 1 seconde) gemeten vlak voor en twee uur na in-

halatie, en de TDI (Transition Dyspnea Index), een score 

uit een gevalideerde vragenlijst die het subjectieve ver-

schil in benauwdheid meet (score -9 tot +9) ten opzichte 

van de uitgangswaarde gemeten aan het begin van het 

onderzoek (zie ook Gebu 2016; 50: 15-22). Het aantal 

exacerbaties was een secundaire uitkomstmaat. De re-

sultaten van het onderzoek lieten een statistisch signifi-

cant verschil zien in de uitkomstmaten FEV
1
 voor inhalatie 

en twee uur na inhalatie in het voordeel van Trimbow. Het 

verschil in TDI-score was niet significant. Het aantal exa-

cerbaties/jaar was kleiner in de Trimbow-groep ten op-

zichte van de beclometason/formoterolgroep, volgens de 

auteurs een statistisch significant verschil. De verschillen 

zijn echter minimaal (tabel 1). De klinische relevantie van 

de verschillen in FEV
1
 is onduidelijk zoals eerder uitgelegd 

in een hoofdartikel over combinatiepreparaten bij COPD 

(Gebu 2016; 50: 15-22).2 Voor enkelvoudige preparaten 

varieert de grens die voor het verschil in FEV
1
 als klinisch 

relevant wordt beschouwd tussen de 100 en de 200 ml. 

Het Geneesmiddelenbulletin houdt, zoals uitgelegd in dit 

hoofdartikel, deze laatste grens aan. Het verschil in FEV
1
 

twee uur na inhalatie tussen Trimbow en beclometason 

Tabel 1. Verschil ten opzichte van de uitgangswaarde van de 

coprimaire uitkomstmaten en de secundaire uitkomstmaat 

aantal exacerbaties/jaar voor het TRILOGY-onderzoek.

Trimbow® 

n=687

BDPa/FFb 

n=680

verschil

gemiddelde ‘pre-dose’ 

FEV
1

c (ml)(95% BI)

82 (62-102) 1 (-19-21) 81 (52 -109)

gemiddelde FEV
1
 2 uur 

na inhalatie (ml)(95% BI)

261 (240-283) 145 (123-166) 117 (86-147)

gemiddelde TDId 1,71 1,5 NSe

gemiddeld aantal exacer-

baties/jr

0,41 0,53 0,12

aBDP = beclometasondipropionaat, bFF = formoterolfumaraatdihydraat,  
cFEV

1
 = geforceerd expiratoir volume in één seconde, dTDI = Transition Dyspnea 

Index, eNS = niet significant verschil.

Tabel 2. Verschil ten opzichte van de uitgangswaarde van het 

aantal exacerbaties/jaar (de primaire uitkomstmaat) voor het 

TRINITY-onderzoek.

Trimbow® 

(n=1077)

tiotropium 

(n=1075)

RRa  

(95% BI)

gemiddeld aantal exacerbaties/jr. 0,46  

(0,41-0,51)

0,57  

(0,52-0,63)

0,80  

(0,69-0,92)

aRR = relatief risico: het risico op een bepaalde gebeurtenis in de behandelde groep 

(Y) Ry gedeeld door het risico in de controlegroep (X) Rx.

en formoterol was op grond van de grens van 200 ml niet 

klinisch relevant.

In het gerandomiseerde dubbelblinde TRINITY-on-

derzoek werd de vaste driedubbele combinatie Trimbow 

in een tweemaal daagse dosering (n= 1077) vergeleken 

met het parasympathicolyticum tiotropium (Spiriva®, Ti-

otrus®) 18 μg eenmaal daags (n=1075).3 Dit onderzoek 

had ook een niet-geblindeerde groep waarbij een com-

binatiepreparaat met beclometason en formoterol werd 

gecombineerd met een inhalator met tiotropium. Vanwe-

ge deze open onderzoeksopzet zullen de resultaten van 

deze groep niet worden besproken. In het geblindeerde 

onderzoek werd gebruik gemaakt van placebo-inhalatoren 

om de blindering te kunnen handhaven (in beide groepen 

werden twee inhalatoren gebruikt, waarvan één met een 

placebo). De insluitcriteria waren hetzelfde als die bij het 

TRILOGY-onderzoek. Voor aanvang van het onderzoek 

werden alle patiënten gedurende twee weken behandeld 

met tiotropium 18 μg per dag. De primaire uitkomstmaat in 

dit onderzoek was het aantal exacerbaties gedurende de 

onderzoeksperiode van 52 weken. De resultaten  toonden 

een minimaal maar statistisch significant verschil in het 

gemiddelde aantal exacerbaties per jaar (tabel 2). Om één 

exacerbatie per jaar te voorkomen moeten negen patiën-

ten met Trimbow worden behandeld, in plaats van met ti-

otropium als  monotherapie (NNT=9).3

Behandeldoelen en richtlijnen voor 
 behandeling
De behandeldoelen bij COPD (zowel in de eerste als in 

de tweede lijn) zijn vooral gericht op het beperken van de 

Tabel 3. Stof- en merknamen

Stofnaam merknaam® soort inhalator dosering (μg) (DDD)a kosten per 30 dagen (€)b

beclometason/formoterol/glycopyrronium Trimbow dosisaerosol 348/20/36 66,13

beclometason/ formoterol Foster poederinhalator 800/24 48,18

beclometason merkloos dosisaerosol 800 13,25

QVAR dosisaerosol 800 39,11

QVAR dosisaerosol 800 46,93

merkloos poederinhalator 800 9,42

formoterol Atimos dosisaerosol 24 21,65

Foradil poederinhalator 24 21,11

merkloos poederinhalator 24 15,47-21,11

merkloos poederinhalator 24 21,69

Oxis poederinhalator 24 21,11

glycopyrronium Seebri poederinhalator 44 33,41

a ’Defined Daily Dose’. b Prijzen gebaseerd op de G-standaard van de KNMP van januari 2018. Er is geen rekening gehouden met couvertafspraken tussen zorgverzekeraars 

en fabrikanten.
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 ziektelast en het vertragen van de progressie van de aan-

doening. Patiënten met een lichte tot matig-ernstige 

COPD worden in de eerste lijn behandeld. Niet-medica-

menteuze behandeling speelt een zeer belangrijke rol om-

dat de werkzaamheid van geneesmiddelen beperkt is. Bij 

patiënten met een lichte COPD is, volgens de indeling die 

het NHG hanteert, behandeling met geneesmiddelen niet 

nodig. Eventueel kan een kortwerkende luchtwegverwij-

der worden aangeraden als ‘zo nodig’ behandeling. Bij ma-

tig-ernstige COPD wordt begonnen met een kortwerkende 

luchtwegverwijder (een kortwerkend 
2
-sympathicomime-

ticum of parasympathicolyticum). Als deze onvoldoende 

werkzaam is, kan een kortwerkende luchtwegverwijder 

van de andere soort worden voorgeschreven of worden 

toegevoegd. Bij verergering van de klachten wordt over-

geschakeld naar een langwerkende luchtwegverwijder 

(een langwerkend 
2
-sympathicomimeticum of parasym-

pathicolyticum). Inhalatiecorticosteroïden zijn alleen aan-

gewezen als er gedurende één jaar twee of meer ernstige 

exacerbaties zijn geweest. Volgens de NHG-Standaard 

kan zo nodig een langwerkend 
2
-sympathicomimeticum 

met een langwerkend parasympathicolyticum worden ge-

combineerd, hoewel het bewijs voor de werkzaamheid en 

toegevoegde waarde beperkt is.4

Patiënten met frequente exacerbaties of ernsti-

ge COPD worden verwezen naar de tweede lijn. In de 

CBO-richtlijn ’Diagnostiek en behandeling van COPD’ 

wordt aangegeven dat ondanks het ontbreken van vol-

doende bewijs voor de werkzaamheid er zo nodig een 

tweede langwerkende luchtwegverwijder van het andere 

type aan de behandeling kan worden toegevoegd. Inhala-

tiecorticosteroïden worden toegevoegd (indien de patiënt 

deze nog niet gebruikt) om het aantal exacerbaties te ver-

minderen.5

Bijwerkingen
In de productinformatie wordt vooral een opsomming ge-

geven van alle in de productinformatie van de afzonderlijke 

middelen voorkomende bijwerkingen.1 In beide genoemde 

onderzoeken werden geen opvallende nieuwe bijwerkin-

gen of verschillen in bijwerkingen gevonden.2 3

Plaatsbepaling
• Trimbow is een nieuwe aerosol waarin een inhalatie-

corticosteroïde (beclometason) wordt gecombineerd 

met twee luchtwegverwijders, het langwerkende 

2
-sympathicomimeticum formoterol en het parasym-

pathicolyticum glycopyrronium.

• In twee gerandomiseerde onderzoeken wordt Trim-

bow vergeleken met een combinatiepreparaat met 

een langwerkend 
2
-sympathicomimeticum en een 

corticosteroïde, en met een parasympathicolyticum. 

Deze laatste vergelijking ligt niet voor de hand om-

dat in de praktijk meestal wordt begonnen met een 

langwerkend 
2
-sympathicomimeticum. Als deze on-

voldoende helpt kan volgens de richtlijnen worden 

overgeschakeld op een parasympathicolyticum of kan 

deze aan de behandeling worden toegevoegd.

• Als er regelmatig exacerbaties optreden kan volgens 

de richtlijnen een inhalatiecorticosteroïde worden 

overwogen. Exacerbaties worden niet behandeld 

met een parasympathicolyticum. In dat licht is het 

 opvallend dat er in het TRINITY-onderzoek zo’n klein 

verschil in het gemiddeld aantal exacerbaties per jaar 

wordt gevonden tussen de behandeling met een pa-

rasympathicolyticum en het corticosteroïde bevatten-

de Trimbow.

• De klinische relevante van de in de onderzoeken ge-

vonden resultaten lijkt gering. De resultaten van de 

TDI-score uit het TRILOGY-onderzoek laten zien dat 

er geen verschil in subjectieve benauwdheidsklachten 

wordt gevonden bij toevoeging van glycopyrronium 

aan de therapie. Een statistisch significant verschil 

in FEV
1
 is daarbij van ondergeschikt belang. Ook het 

gemiddeld aantal exacerbaties per jaar neemt nauwe-

lijks af.

• Een combinatiepreparaat met drie geneesmiddelen 

is alleen aangewezen voor die patiënten die precies 

deze combinatie in de geboden dosering nodig heb-

ben. Voor een behandeling op maat zal dit combina-

tieproduct meestal niet voldoen. Het toedienen van 

drie geneesmiddelen via één inhalatie heeft gebruiks-

gemak als voordeel. Wordt echter verkeerd geïnha-

leerd dan geldt dit probleem ook voor meteen alle 

drie de geneesmiddelen.

• Trimbow is goedkoper dan losse inhalatoren (zie ta-

bel 3). De prijs zou voor artsen aanleiding kunnen 

zijn om te kiezen voor dit combinatieproduct met drie 

geneesmiddelen hoewel het geen plaats heeft in de 

standaarden en de patiënt hiermee mogelijk wordt 

overbehandeld.

• De resultaten van de gerandomiseerde onderzoeken 

tonen geen nut voor deze driedubbele combinatie. De 

conclusie is dan ook dat Trimbow een middel zonder 

nut en toegevoegde waarde is, en krijgt dus een pil-

waardering van -.
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mw drs M.A.E. Nieuwhof

De registratie-indicatie van het anti-astmamiddel oma-
lizumab in 2007 betrof ernstig allergisch astma bij pati-

enten vanaf 12 jaar. Bewijs voor klinisch relevante exa-

cerbatie-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 ze-

kerheid over de uiteindelijk toegevoegde waarde. Voor de 

tussentijdse extra indicatie van omalizumab, chronische 

idiopathische urticaria, blijft relevant bewijs vooralsnog uit.

Plaatsbepaling
• Omalizumab werd in 2007 geregistreerd voor de be-

handeling van ernstig allergisch astma bij volwasse-

nen en kinderen vanaf 12 jaar. De registratie van oma-

lizumab 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 regi-

stratieonderzoek 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 ge-

corrigeerd werd voor de exacerbatiehistorie aan het 

begin van het onderzoek. 

• Post-registratieonderzoek met als harde uitkomst-

maat het gemiddelde aantal exacerbaties laat zien 

dat dit aantal bij het gebruik van omalizumab statis-

tisch significant afneemt ten opzichte van placebo. In 

deze onderzoeken zijn echter ook patiënten met ma-

tig 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 on-

derzoeken lieten een statistisch significante en nau-

welijks 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 als derde stap toegevoegd aan de be-

staande behandeling.

• In 2007 was de Gebu-pilwaardering van oma -

lizumab bij de behandeling van ernstig allergisch 

astma ‘+/-’ (matig of nog niet te beoordelen). Van-

wege 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 oma-

lizumab bij kinderen bij wie hoog gedoseerde alter-

natieve 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 veilig-

heid op langere termijn nog niet kan worden beoor-

deeld.

• Voor patiënten met ernstige jeuk door chronische 

idiopathische urticaria lijkt omalizumab een aanvul-

ling op de huidige behandelmogelijkheden, als anti-

histaminica onvoldoende werken. Maar vanwege het 

ontbreken van duidelijk bewijs voor klinisch relevante 

werkzaamheid is een Gebu-pilwaardering ‘-’ (‘onvol-

doende’)  voor deze nieuwe geregistreerde toepas-

sing vooralsnog te verdedigen.

Inleiding
In 2007 werd omalizumab op de markt gebracht en 

werd het als nieuw geneesmiddel besproken in Gebu 
2007; 41; 9-10.

Bij de introductie van een geneesmiddel is relatief 

weinig bekend over de werkzaamheid en bijwerkingen 

en is onderzoek naar harde uitkomstmaten nog zelden 

gepubliceerd. Dit gold ook voor omalizumab. Daarom 

kon in die tijd slechts een voorlopige plaatsbepaling 

voor het middel worden gegeven. Op grond van de in 

2007 gepubliceerde resultaten van gerandomiseerd on-

derzoek kreeg omalizumab daarom een Gebu-pilwaar-

dering ‘+/-’. Na tien jaar is het tijd om de balans opnieuw 

op te maken.

Werkingsmechanisme en toepassing
Omalizumab is een met behulp van recombinant-DNA- 

technologie vervaardigd gehumaniseerd monoklonaal 

antilichaam, dat selectief bindt aan humaan IgE. De hoe-

veelheid vrij IgE die beschikbaar is om een allergische 

cascade teweeg te brengen, vermindert.1

Omalizumab werd indertijd geregistreerd voor de 

behandeling van ernstig allergisch astma (Gebu 2007; 
41: 9-10) bij volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar 

met overtuigend immunoglobuline E(IgE)-gemedieerd 

astma. Omdat het middel subcutaan moest worden toe-

gediend en vanwege de nog beperkte ervaring ermee 

in de praktijk was de toediening voorbehouden aan een 

arts of verpleegkundige. In Nederland wordt omalizumab 

uitsluitend toegepast in de tweede lijn.

De registratie van omalizumab is in 2009 uitgebreid 

met de toepassing bij ernstig allergisch astma bij kin-

deren van 6 tot 12 jaar en in 2014 bij chronische idio-

pathische urticaria (chronische spontane urticaria) bij 

volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar.
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Werkzaamheid bij astma

Werkzaamheid bij volwassenen en 
 adolescenten
In Gebu 2007; 41: 9-10 werden vijf gerandomiseerde on-

derzoeken besproken naar de werkzaamheid van omalizu-

mab ten opzichte van placebo.2-4 In vier van de onderzoeken 

werden ook patiënten ingesloten voor wie het geneesmiddel 

volgens de registratie niet bedoeld was, namelijk patiën ten 

met een matig ernstige vorm van astma. In deze vier onder-

zoeken nam het gemiddeld aantal exacerbaties per patiënt 

per jaar statistisch significant af ten opzichte van placebo 

(zie tabel 1). In het vijfde onderzoek werden alleen patiënten 

met ernstig astma ingesloten. Omdat er tussen beide behan-

delgroepen een verschil was in exacerbatiehistorie werd de 

primaire uitkomstmaat aangepast in overleg met de CHMP 

(Committee for Medicinal Products for Human Use). Deze 

aanpassing hield in dat de resultaten werden gecorrigeerd 

voor het verschil in exacerbatiehistorie, hoewel dit niet van 

te voren in het onderzoeksprotocol werd vastgelegd. Pas na 

deze aanpassing was er een statistisch significant verschil 

in het aantal astma-exacerbaties per patiënt. De Nederland-

se Vereniging voor Artsen voor Longziekten en Tuberculose 

(NVALT) beschouwt een afname in het gemiddelde aantal 

exacerbaties van meer dan 30% klinisch relevant.5 Uit tabel 1 

blijkt dat de afname van het gemiddeld aantal exacerbaties in 

het enige onderzoek bij patiënten met ernstig allergisch ast-

ma op basis van het NVALT-criterium niet klinisch relevant is.2

In 2014 is er een systematisch literatuuroverzicht en me-

ta-analyse verschenen waarin in totaal 21 onderzoeken 

met 5.975 patiënten (kinderen, adolescenten en volwasse-

nen) zijn opgenomen.6 Deze onderzoeken vergeleken het 

gebruik van de subcutane toediening van omalizumab met 

placebo bij patiënten met matig tot ernstig allergisch ast-

ma. Een primaire uitkomstmaat was het aantal ernstige ast-

ma-exacerbaties. In de groep met omalizumabgebruikers 

kwam ten minste één exacerbatie voor bij 163 van de 1.000 

gebruikers ten opzichte van 262 van de 1.000 placeboge-

bruikers met een Odds ratio van 0,55 (95% BI 0,46-0,65). 

De gevonden verbetering was 37,8% en is klinisch relevant 

volgens de richtlijn van de NVALT. In een subgroepanaly-

se bleek dat het aantal patiënten met een exacerbatie bij 

patiën ten met ernstig astma (de geregistreerde toepassing) 

die omalizumab gebruikten niet was verminderd ten opzich-

te van patiënten die placebo gebruikten.6

Werkzaamheid bij kinderen
De registratie van omalizumab is in 2009 uitgebreid naar 

de groep kinderen van 6 tot 12 jaar. Deze registratie werd 

verleend op grond van één gerandomiseerd dubbelblind 

Interventieref ernst astma aantal pat. duur (wk.) exacerbaties/pat. 

omalizumab

exacerbaties/pat. 

placebo

verbetering 

(%)

omalizumab/placebo2 ernstig 482 28 0,68/28 wk. 0,91/28 wk. 25,3

omalizumab/placebo (meta-analyse)3 matig ernstig- ernstig 1421 16 0,69/jr. 1,56/jr. 55,8

omalizumab/placebo4 matig ernstig- ernstig 405 28 0,25/28 wk. 0,40/28 wk. 37,5

Tabel 1. Aantal exacerbaties gevonden in onderzoek naar omalizumab.

onderzoek bij kinderen van 6 tot 12 jaar met ernstig al-

lergische astma waarbij omalizumab werd vergeleken met 

placebo, toegevoegd aan de bestaande behandeling.8 De 

primaire uitkomstmaat was het gemiddelde aantal exacer-

baties in de eerste periode van 24 weken.

Soort onderzoek: gerandomiseerd dubbelblind onder-

zoek, uitgevoerd in meerdere onderzoekscentra.

Belangenverstrengeling: Het onderzoek werd gespon-

sord door Novartis.

Powerberekening: niet vermeld.

Insluitingscriteria: Kinderen van 6 tot 12 jaar bij wie 

hoge doseringen inhalatiecorticosteroïden en langwerkende 

-agonisten onvoldoende werkzaam zijn.

Belangrijke uitsluitingscriteria: niet vermeld.

Onderzoeksduur: 52 weken.

Analyse van de resultaten: in de aangepaste ‘intenti-

on-to- treat’ populatie (pat. die 1 of meer doseringen omali-

zumab/placebo hadden ontvangen).

Aantal patiënten: totaal 235, 159 in de placebogroep, 76 

in de omalizumabgroep. Uitval was 12 in de placebogroep en 

25 in de omalizumabgroep.

Patiëntkenmerken: gemiddelde leeftijd 9 jr., 65.5% 

 jongens.

(NCT00079937)

Na 24 weken was het gemiddeld aantal exacerbaties in 

de omalizumabgroep kleiner dan in de placebogroep met 

respectievelijk 0,42 exacerbaties per patiënt per 24 we-

ken en 0,63 exacerbaties per patiënt per 24 weken (NNT 

4,8). Het relatieve risico was 0,66 (0,44 – 0,995) waar-

mee het verschil statistisch significant was.8  De bereikte 

verbetering ten opzichte van placebo was 33,3% en was 

klinisch relevant volgens de richtlijnen van de NVALT.

Werkzaamheid bij urticaria
In 2014 werd de registratie van omalizumab uitgebreid 

met de indicatie chronische idiopathische urticaria.1 De 

goedkeuring voor deze nieuwe indicatie werd verleend op 

grond van twee gerandomiseerde dubbelblinde fase 3- 

onderzoeken.9 10 

In het eerste onderzoek werd omalizumab (75, 150 

en 300 mg subcutaan/4 wk.) vergeleken met placebo, 

toegevoegd aan de bestaande behandeling bij patiënten 

(volwassenen en adolescenten) die onvoldoende reageer-

den op behandeling met een antihistaminicum.9 Het pri-

maire eindpunt was het verschil in jeuk na 12 weken ten 

 opzichte van de score bij het begin van het onderzoek op 

de Itch Severity Scale (ISS). In deze schaal wordt een da-

ling van meer dan 5 punten ten opzichte van de uitgangs-

waarde als klinisch relevant gezien.
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Onderzoeksnaam: ASTERIA II (acroniem niet uitgelegd) 

Soort onderzoek: gerandomiseerd dubbelblind fase 3-on-

derzoek, uitgevoerd in verschillende onderzoekscentra.

Belangenverstrengeling: het onderzoek werd gespon-

sord door Genentech en Novartis.

Powerberekening: uitgaande van een verschil van ne-

gen punten in de omalizumab groepen en 3,5 punten in de 

placebo groep, een standaard deviatie van 6 punten en een 

uitval van 15%, waren in totaal 300 patiënten nodig voor een 

 power van 98%.

Insluitingscriteria: patiënten van 12 tot 75 jaar, CIU  

≥ 6 maanden, jeukklachten ≥ 8 achtereenvolgende weken, 

gebruik van een H1-antihistaminicum.

Belangrijke uitsluitingscriteria: urticaria met een be-

kende oorzaak, chronisch gebruik van andere ontstekings-

remmers zoals corticosteroïden of immunoglobulinen. 

Onderzoeksduur: 28 weken, waarvan 12 weken behan-

deling en 16 weken follow-up.

Analyse van de resultaten: in de aangepaste ‘intenti-

on-to- treat’ populatie (pat. die 1 of meer doseringen om-

alizumab/placebo hadden ontvangen), met ‘last-observati-

on-carried-forward’ bij ontbrekende gegevens.

Aantal patiënten: totaal 323, 79 in de placebogroep, 244 

in de omalizumabgroep (82, 83, 79 pat. kregen resp. 75, 150 

of 300 mg omalizumab subcutaan per vier weken).

Patiëntkenmerken: gemiddelde leeftijd 42,5 jr., 76% 

vrouwen.

(NCT01292473)

Na 12 weken was de gemiddelde ISS-score in de om-

alizumab 150 en 300 mg groep statistisch significant 

gedaald ten opzichte van de placebogroep (zie tabel 

2). Deze verschillen waren niet klinisch relevant. Het 

verschil tussen de omalizumab 75 mg en placebo was 

niet-significant.9

In het tweede onderzoek werd omalizumab (75, 150 

en 300 mg subcutaan/4 wk.) vergeleken met placebo, 

toegevoegd aan de bestaande behandeling bij patiën-

ten (volwassenen en adolescenten) die onvoldoende 

reageerden op behandeling met een antihistaminicum.10 

Het primaire eindpunt was het verschil in jeuk na  

12  weken ten  opzichte van de score bij het begin van het 

onderzoek op de ISS.

placebo  

(n=80)

omalizumab 75 mg 

(n= 78)

omalizumab 150 mg 

(n= 80)

omalizumab 300 mg 

(n= 81)

gemiddelde daling ISS-score (punten) -3,6 -6,5 -6,7 -9,4

afname ten opzichte van placebo (punten [95%BI]) – -3,0 (-4,7 - -1,2) -3,0 (-4,7 - -1,2) -5,8 (-7,5 - -4,1)

placebo  

(n=79)

omalizumab 75 mg 

(n= 82)

omalizumab 150 mg 

(n= 83)

omalizumab 300 mg 

(n= 79)

gemiddelde daling ISS-score (punten) -5,1 -5,9 -8,1 -9,8

afname ten opzichte van placebo (punten [95%BI]) – -0,7 (NS) -3,0 (-4,9 - -1,2) -4,80 (-6,5 - -3,1)

Tabel 3. Verschil in ISS-scores na 12 weken ten opzichte van de uitgangswaarde in week 0.10

Tabel 2. Verschil in ISS-scores na 12 weken ten opzichte van de uitgangswaarde in week 0.9

Onderzoeksnaam: ASTERIA I (acroniem niet uitgelegd) 

Soort onderzoek: gerandomiseerd dubbelblind fase 3-on-

derzoek, uitgevoerd in verschillende onderzoekscentra.

Belangenverstrengeling: het onderzoek werd gespon-

sord door Genentech en Novartis.

Powerberekening: uitgaande van een verschil van negen 

punten in de omalizumab groepen en 3,5 punten in de place-

bo groep, een standaard deviatie van 6 punten en een uitval 

van 15%, waren in totaal 300 patiënten nodig voor een po-

wer van 98%.

Insluitingscriteria: patiënten van 12 tot 75 jaar, CIU ≥ 6 

maanden, jeukklachten ≥ 8 achtereenvolgende weken, ge-

bruik van een H
1
-antihistaminicum.

Belangrijke uitsluitingscriteria: urticaria met een be-

kende oorzaak, chronisch gebruik van andere ontstekings-

remmers zoals corticosteroïden of immunoglobulinen.

Onderzoeksduur: 42 weken, waarvan 24 weken behan-

deling en 16 weken follow-up.

Analyse van de resultaten: in de aangepaste ‘intenti-

on-to- treat’ populatie (pat. die 1 of meer doseringen om-

alizumab/placebo hadden ontvangen), met ‘last-observati-

on-carried-forward’ bij ontbrekende gegevens.

Aantal patiënten: totaal 319, 80 in de placebogroep, 239 

in de omalizumabgroep (78, 80, 81 pat. kregen resp. 75, 150 

of 300 mg omalizumab subcutaan per vier weken).

Patiëntkenmerken: gemiddelde leeftijd 41,2 jr., 72,6% 

vrouwen.

(NCT01287117)

Na 12 weken was de gemiddelde ISS-score in alle omali-

zumabgroepen statistisch significant gedaald ten  opzichte 

van placebo (zie tabel 3), maar alleen voor de hoogste 

 dosering van 300 mg was dit verschil klinisch relevant.10

Bijwerkingen
In een in 2014 gepubliceerd prospectief observationeel 

onderzoek werd gekeken naar de incidentie van malig-

niteiten bij omalizumab vergeleken met patiënten zonder 

omalizumab.11 Dit onderzoek werd gedaan omdat in een 

van de registratieonderzoeken een verhoogd aantal ma-

ligniteiten werd gevonden in de  omalizumabgroep. In het 

observationele onderzoek werden patiënten met matig 

tot ernstig allergisch astma vanaf 12 jaar  ingesloten. 

Deze patiënten werden gedurende vijf jaar gevolgd. 
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 Primaire uitkomstmaat was de bevestigde maligniteiten 

die tijdens het onderzoek bij navragen door de patiënt 

zelf werden gerapporteerd, weergegeven in aantal per 

1.000  persoonsjaren. In totaal werden 5.007 patiënten 

ingesloten in de omalizumabgroep, in het onderzoek wer-

den 2.829 patiënten ingesloten die geen omalizumab 

gebruikten. 2.696 patiënten uit de omalizumabgroep 

werden gevolgd tot het einde van het onderzoek en 

1.698 van de niet-omalizumabgebruikers. In de omalizu-

mabgroep kwamen in totaal 16 maligniteiten per 1.000 

persoonsjaren voor ten opzichte van 19,1 bij niet-omali-

zumabgebruikers, een niet-significant verschil.11

Bij Bijwerkingencentrum Lareb zijn tot op heden 127 

meldingen van bijwerkingen bij omalizumab binnengeko-

men waaronder 95 meldingen van ernstige bijwerkingen. 

De meeste meldingen werden gedaan in de groepen 

ademhalingstelstel (76) en huid en onderhuid (67).12

Richtlijnen en gebruikscijfers

Astma
Omalizumab wordt in de NHG-Standaard ‘astma bij kin-

deren’ niet geadviseerd of besproken als tweedelijnsbe-

handeling. In de NHG-Standaard ‘astma bij volwassenen’ 

wordt aangegeven dat omalizumab één van de moge-

lijkheden is voor de tweedelijnsbehandeling bij ernstig 

 allergische astma.13 14 In de richtlijn van de Nederlandse 

Vereniging voor Artsen voor Longziekten en  Tuberculose 

(NVALT) staat dat behandeling met omalizumab kan wor-

den overwogen bij patiënten met ernstig allergisch ast-

ma, die ondanks optimale medicamenteuze behandeling 

twee of meer exacerbaties per jaar hebben.5

Omalizumab komt niet voor in de richtlijn ‘Astma bij 

kinderen’ van de Nederlandse Vereniging voor Kinderge-

neeskunde van 2013.15 

Urticaria
De farmacotherapeutische richtlijn ‘Urticaria’ van het NHG 

dateert uit 2007 toen omalizumab nog niet als behande-

ling voor urticaria geregistreerd was.16 In de richtlijn ‘Chro-

nische spontane urticaria’ van de NVDV uit 2015 werd 

omalizumab als derde stap toegevoegd aan de behande-

ling van urticaria (stap 1: antihistaminica, stap 2: dosisver-

hoging aanvulling met montelukast of corticosteroïden of 

wisselen van antihistaminicum). De auteurs geven hierbij 

aan dat het bewijs voor de werkzaamheid van omalizumab 

van hoge kwaliteit is en het middel een goed veiligheids-

profiel heeft op korte termijn. Als nadeel wordt de hoge 

prijs genoemd.17

Gebruikscijfers

Genees-

middel

merk® aantal gebrui-

kers 2016*

vergoedingsprijs 

150mg/ml in wegwerp-

spuit.** (€)

omalizumab Xolair 1.733 350,82

*  GIP-databank. Voorlopige cijfers Zvw, overige add-ons 2016. Via: www.gipdata-

bank.nl.

** Vergoedingsprijs  G-standaard februari 2018.

Tabel 4: gebruikscijfers van omalizumab

Pilwaardering
Omalizumab kreeg in 2007 een pilwaardering ‘+/-’ (matig 

of kan nog niet worden beoordeeld) omdat er onvoldoende 

onderzoek bekend was naar de werkzaamheid in de groep 

patiënten met ernstig astma, de enige indicatie waarvoor 

het middel toen geregistreerd was. Helaas kwam hierover 

in de afgelopen tien jaar weinig meer duidelijkheid. Wel 

verscheen in 2014 een meta-analyse wederom van alleen 

onderzoeken uitgevoerd bij patiënten (volwassenen en 

kinderen) met matig ernstig tot ernstig allergisch astma en 

niet bij de specifieke patiëntengroep waarvoor dit genees-

middel is geregistreerd. In de totale patiëntengroep werden 

significante en klinisch relevante verbeteringen gevonden, 

maar bij een subgroepanalyse van patiënten met ernstig 

astma was het aantal ernstige exacerbaties niet verminderd 

ten opzichte van patiënten die placebo kregen. 

Er zijn geen nieuwe ernstige bijwerkingen geconsta-

teerd en in een onderzoek naar maligniteiten werd geen 

verband met het gebruik van omalizumab gevonden. De 

werkzaamheid bij patiënten bij de geregistreerde indica-

tie, ernstig allergische astma, blijft na tien jaar onduide-

lijk. Vanwege deze aanhoudende onduidelijkheid zou de 

Gebu-pilwaardering naar beneden moeten worden bijge-

steld naar ‘onvoldoende’: ‘-’.

Voor klinisch relevante werkzaamheid van omalizumab 

bij kinderen bij wie hoog gedoseerde alternatieve behan-

delingen met inhalatiecorticosteroïden en langwerkende 

-agonisten onvoldoende werkzaam zijn is eerste bewijs 

gekomen. Voor deze toepassing is een Gebu- pilwaardering 

van ‘+/-’ op zijn plaats, ook omdat de werkzaamheid en vei-

ligheid op langere termijn nog niet kan worden beoordeeld.

Voor patiënten met ernstige jeuk door chronische 

idiopathische urticaria lijkt omalizumab in potentie een 

aanvulling op de huidige behandelmogelijkheden, als 

antihistaminica onvoldoende werken. Maar vanwege 

het ontbreken van duidelijk bewijs voor klinisch rele-

vante werkzaamheid van omalizumab bij urticaria is een 

 Gebu-pilwaardering ‘-’ (‘onvoldoende’)  voor deze nieuwe 

geregistreerde toepassing te verdedigen.

Uitleg pilwaardering 

Pilwaardering 'voldoende' houdt in dat dit geneesmid-

del voldoende toegevoegde waarde heeft voor inzet 

bij de behandeling van de aandoening.

Pilwaardering 'matig' houdt in dat dit geneesmiddel 

matige toegevoegde waarde heeft voor inzet bij de 

behandeling van de aandoening, of dat de toege-

voegde waarde van het geneesmiddel nog niet kan 

worden beoordeeld op grond van de huidige onder-

zoeksresultaten.

Pilwaardering 'onvoldoende' houdt in dat dit genees-

middel onvoldoende toegevoegde waarde  heeft 

voor inzet bij de behandeling van de aandoening.

Literatuurreferenties

deze zijn te vinden op de website www.ge-bu.nl
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Jicht is een veel voorkomende reumatische ziekte met een 

geschatte prevalentie van 3% in de totale bevolking (oplo-

pend naar 7-8% bij personen van 65 jaar en ouder).1 Jicht 

treedt in aanvallen op met een hevig pijnlijke kortstondige ar-

tritis en leidt in zeldzame gevallen tot gewrichtschade. Jicht-

patiënten zijn vaak bekend met of hebben een hoog risico op 

hypertensie, slechte nierfunctie en cardiovasculaire ziekten.2 3

Urinezuurverlagende therapie
In januari 2017 verscheen de richtlijn van de American Colle-

ge of Physicians (ACP) voor de behandeling van acute en re-

cidiverende jicht.4 De ACP is wereldwijd één van de grootste 

artsenorganisaties met voornamelijk internisten, huisartsen 

en algemene artsen als leden. De richtlijn bevat aanbevelin-

gen, die door veel reumatologen, wijzend naar eigen nationa-

le en internationale richtlijnen, als controversieel worden be-

schouwd. De belangrijkste controverse betreft het moment 

waarop gestart zou moeten worden met urinezuurverlagende 

middelen (allopurinol, benzbromaron en febuxostat) als profy-

lactische behandeling om het herhalen van jichtaanvallen te 

voorkomen. De richtlijnen van het American College of Rheu-

matology (ACR)5, de European League Against Rheumatism 

(EULAR)6, en de British Society for Rheumatology (BSR)7 

adviseren om bij de eerste jichtdiagnose meteen te starten 

met urinezuurverlagende medicatie of in elk geval na één of 

twee gerecidiveerde aanvallen binnen één jaar. Deze aanbe-

veling houdt ook in om met deze ‘profylaxe’ door te gaan, zo 

nodig in steeds hogere dosering, totdat een serumurinezuur-

concentratie bereikt is van 0,35 mmol/l of zelfs 0,30 mmol/l 

(‘treat-to-target-serumurate-strategy’). De veronderstelling is 

dat daarmee jichtaanvallen niet meer voor hoeven te komen, 

eventuele jichtknobbels of tofi definitief zullen verdwijnen en 

mogelijke gewrichtschade wordt voorkomen. Met levenslang 

urinezuurverlagende medicatie zou jicht zo een ‘te genezen’ 

ziekte zijn.8 De richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor 

Reumatologie (NVR) is niet duidelijk over deze strategie, 

alhoewel hierin wel urinezuurverlagende medicatie wordt 

aanbevolen bij minder dan twee aanvallen als de patiënt een 
verhoogd risico heeft op hartvaatziekten op basis van traditi-
onele risicofactoren.9

Terughoudendheid
De ACP pleit voor de meeste patiënten met jicht tegen 

urinezuurverlagende medicatie na een eerste aanval of in 

het geval van weinig frequente aanvallen. Zij adviseert art-

sen om met patiënten die vaker een jichtaanval krijgen de 

voor- en nadelen van een intensieve levenslange behande-

ling te bespreken, evenals de persoonlijke ideeën over een 

therapeutisch resultaat wat acceptabel is met betrekking 

tot de klachten, voordat begonnen wordt met levenslange 

urinezuurverlagende therapie (treat-to-avoid-symptoms-ap-

proach).4 De terughoudendheid van de auteurs van de ACP 

ten aanzien van urinezuurverlagende medicatie als profy-

laxe komt voort uit het minimale bewijs dat er feitelijk is 

voor een ‘treat-to-target-serumurate-strategy’ om aanvallen 

en eventueel erop volgende gewrichtschade te voorkomen. 

De auteurs baseren zich hierbij op de resultaten van een 

systematisch literatuuronderzoek, dat voor de ACP-richt-

lijn werd uitgevoerd en eveneens, tegelijk met de richtlijn 

zelf, in januari 2017 werd gepubliceerd.10 Dit gebrekkige 

bewijs bleek eerder in 2010 ook al in een hoofdartikel van 

het Geneesmiddelenbulletin over de behandeling van jicht 

(Gebu 2010; 44: 109-115), uit de bevindingen van een 

Cochrane review in 201411, in een artikel over febuxostat in 

2015 (Gebu 2015; 49: 46-48) en na het systematisch lite-

ratuuronderzoek, waarop de aanbevelingen van de recent in 

2017 geüpdate NHG-Standaard ‘Artritis’ zijn gebaseerd.12 

Ook de NHG-Standaard kent om die reden een terughou-

dendheid ten aanzien van urinezuurverlagende medicatie, 

die overeenkomt met de ACP-richtlijn.

Tabel 1. Bijwerkingen allopurinol en mogelijke interacties met andere geneesmiddelen (bron Farmacotherapeutisch Kompas).

Bijwerkingen

•  Vaak (1–10%): allergische huidreacties

•  Soms (0,1–1%): huidreacties (jeuk); maag-darmstoornissen (misselijkheid, braken, diarree)

•  Zelden (0,01–0,1%): AHS (allopurinol-hypersensitivity-syndrome: koorts, ernstige huidreacties met vervelling, eosinofilie, leverstoornissen, acute nierinsufficiëntie, 

maagdarmbloeding); alopecia; haarverkleuring; vasculitis; leverfunctiestoornissen; hepatitis; levernecrose; urolithiasis

•  Zeer zelden (< 0,01%): algemeen (anafylactische shock; angio-immunoblastische lymfadenopathie, oedeem); cardiovasculair (angina pectoris, bradycardie, hypertensie); 

neurologisch (hoofdpijn, duizelig, perifere neuropathie, neuritis, coma, verlammingsverschijnselen, paresthesie, ataxie, slaperigheid, epilepsie, depressie); oogheelkundig 

(cataract, visusklachten, maculaveranderingen); gastro-enterologisch (granulomateuze hepatitis, haematemesis, steatorroe, veranderde stoelgang, stomatitis, smaakver-

andering; metabool (diabetes mellitus, hyperlipemie); hematologisch (anemie, agranulocytose, trombocytopenie)

Bij gelijktijdig gebruik

•  Noodzaak aanpassing dosering van azathioprine (immunosuppressivum)

•  Zo nodig aanpassing van dosering van orale anticoagulantia (informeren trombosedienst), didanosine (anti-HIV-middel), theofylline en ciclosporine, en bij slechte 

nierfunctie

Meer risico op bijwerking bij

•  amoxiciline (huiduitslag)

•  ACE-remmers (huidreacties, leucopenie)

•  slechte nierfunctie
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Conclusie
Nog steeds ontbreekt deugdelijk bewijs voor de noodzaak 

van verlagen van serumurinezuurspiegels tot een bepaald 

niveau (beneden 0.35mmol/l of zelfs 0.30mmol/l) om 

jichtaanvallen volledig te voorkomen of in aantal te vermin-

deren, eventuele jichttofi te doen verdwijnen of (zeldzaam 

voorkomende) gewrichtschade te vermijden. Daarom is 

het terecht dat de ACP en daarmee ook de NHG-Stan-

daard ‘Artritis’ pleiten voor een ‘treat-to-avoid-symptoms-

approach’ en voor een terughoudend gebruik van urine-

zuurverlagende geneesmiddelen.4 

Het bestaan van de controverse ‘treat-to-avoid-symp-

toms-approach’  versus de ‘treat-to-target-serumurate- 

strategy’ kan ten koste gaan van een eenduidige zorg 

voor jichtpatiënten, omdat te verwachten is dat de eerste  

benadering meer door niet-reumatologen en huisartsen, en 

de tweede meer door reumatologen toegepast zal worden.

Belangenverstrengeling
Er zou in richtlijnen meer plaats moeten zijn voor aanbe-

velingen als ‘het natuurlijke beloop van een ziekte met de 

patiënt bespreken’ in plaats van behandelingen adviseren, 

die alleen gebaseerd zijn op ‘expert opinion’ of ‘ervaring’, 

zonder dat werkzaamheid bewezen is. Het is daarom op-

merkelijk dat makers van jichtrichtlijnen de ‘treat-to-tar-

get-serumurate-strategy’ blijven aanbevelen ondanks dat 

deugdelijk bewijs ervoor (vooralsnog) ontbreekt. Maar ook 

is het opmerkelijk dat juist deze strategie terug te vinden 

is in richtlijnen als die van de EULAR en de Britse BSR, 

waarbij veel van de auteurs banden hebben met één of 

meerdere farmaceutische bedrijven die (urinezuurverla-

gende) jichtgeneesmiddelen produceren, waaronder het 

recent op de Nederlandse markt verschenen febuxostat 

en een aantal nieuwe middelen, zoals lesinurad, pegloti-

case (beide niet in Nederland op de markt) of rasbirucase. 

Bij de Eular-richtlijn6 was dit het geval bij 14 (allen reu-

matoloog) van de 24 auteurs. De auteurs die geen be-

langenverstrengeling aangaven waren reumatoloog (2), 

radioloog (1), epidemioloog (3), huisarts (2) of patiënt(2) 

in behandeling bij één van de reumatoloogauteurs met 

conflicts of interest. Bij de Britse richtlijn hadden mini-

maal zes van de 14 auteurs belangenverstrengeling.7 De 

Amerikaanse ACR-richtlijn en de NVR-richtlijn rapporte-

ren niets over eventuele belangenverstrengeling van de 

auteurs5 9, maar een snelle review van andere artikelen 

waarbij deze auteurs betrokken waren laat verstren-

geling zien bij een groot deel van hen. Auteurs van de 

Amerikaanse ACP-richtlijn en de NHG-Standaard ‘Artritis’ 

(beide met een ‘treat-to-avoid-symptoms-approach’) ver-

klaarden geen conflict of interests te hebben.4 12

Dat farmaceutische bedrijven direct en indirect in-

vloed zouden hebben op de inhoud van medische richt-

lijnen via experts en auteurs die met deze bedrijven een 

belangenverstrengelende relatie hebben, is zorgwekkend 

en daarom terecht voortdurend onderwerp van onderzoek 

en debat.13 Het gevaar van sponsorshipbias in klinische 

onderzoeken geldt des te meer voor farmacotherapeuti-

sche richtlijnen (Gebu 2015; 49: 123-130). Alleen met 

maximale transparantie is voor patiënten, artsen, apothe-

kers en beleidsmakers de best mogelijk zorg te bepalen.13

De praktijk
De patiënt met jicht, die in Nederland overigens voor-

namelijk door huisartsen wordt behandeld en niet door 

reumatologen, lijkt voorlopig niets tekort te komen als de 

behandeling gebaseerd is op het ‘treat-to-avoid-symp-

toms-principe’. Dit is conform de aanbevelingen van de 

recente NHG-Standaard ‘Artritis’. De jichtpatiënt kan in 

dat geval met een gerust hart en in overleg met zijn of 

haar behandelaar zelf bepalen om wel of niet een bepaal-

de aanvalsfrequentie te accepteren, mits een korte be-

handeling met prednison, NSAID of colchicine, gericht op 

snelle bestrijding van de heftige pijn en ontsteking, voor 

handen is. Zijn jichtklachten of symptomen onaanvaard-

baar voor de patiënt dan kan deze altijd alsnog besluiten 

tot medicamenteuze urinezuurverlagende behandeling. 

Deze levenslange profylaxe is overigens niet gevrijwaard 

van bijwerkingen of klinische relevante interacties met 

andere medicatie.
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mw drs M.A.E. Nieuwhof

De eerste registratie van het anti-diabeticum sitagliptine 

(DPP-4-type) in 2007 (alleen in combinatie met metformine 

of pioglitazon) is inmiddels verder uitgebreid: als monothera-

pie bij metformine-contra-indicatie en in verschillende com-

binatietherapieën met andere antidiabetica. Hoewel er in 

tien jaar meer statistisch significante aanwijzingen kwamen 

voor werkzaamheid wat betreft daling van de surrogaatuit-

komstmaat HbA
1c

, is er bewijs gekomen van ‘geen-effect’ op 

harde cardiovasculaire uitkomstmaten en mortaliteit. Werk-

zaamheid ten aanzien van diabetes gerelateerde morbiditeit 

bleef onbewezen. Vanwege het uitblijven van klinisch rele-

vante werkzaamheid, tien jaar na de Nederlandse registratie, 

krijgt sitagliptine de Gebu-pilwaardering ‘onvoldoende toe-

gevoegde waarde’ bij de behandeling van diabetes?

Plaatsbepaling
• Sitagliptine is een oraal bloedsuikerverlagend genees-

middel van het DPP-4-type bedoeld voor patiënten 

met diabetes type 2. Naast de combinatiebehandeling 

met metformine of met pioglitazon, is de registratie 

uitgebreid met sitagliptine als monotherapie als met-

formine gecontraïndiceerd is. Ook werd het middel ge-

registreerd als combinatiebehandeling met sulfonyl-

ureumderivaten en/of insuline en als tripletherapie in 

de combinatie sitagliptine en metformine met pioglita-

zon, sulfonylureumderivaten of insuline.

• Gerandomiseerd onderzoek naar daling in de surro-

gaatuitkomstmaat HbA
1c

-waarde laat een statistisch 

significant lagere waarde van sitagliptine ten opzichte 

van placebo zien. De daling is echter bescheiden en 

de klinische relevantie is onduidelijk en onbewezen.

• Na registratie is het nut van sitagliptine op microvas-

culaire en macrovasculaire eindpunten niet aange-

toond in gerandomiseerd onderzoek. Het enige on-

derzoek dat naar de cardiovasculaire uitkomsten is 

gedaan tien jaar nadat het middel werd geregistreerd, 

laat zien dat sitagliptine niet beter werkt dan placebo.

• Na de registratie is acute pancreatitis als ernstige 

bijwerking met onbekende frequentie aan de pro-

ductinformatie van sitagliptine toegevoegd, hoewel 

daarvoor in onderzoek tot nu toe geen aanwijzingen 

werden gevonden.

• Het aantal gebruikers van sitagliptine ten opzichte van 

de meest gebruikte orale bloedglucoseverlagende ge-

neesmiddelen, waaronder metformine, is beperkt.

• Sitagliptine heeft op dit moment geen plaats in de 

NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 en de be-

sproken onderzoeksresultaten vormen geen aanlei-

ding dit te heroverwegen. 

• Na het na tien jaar opnieuw wegen van de balans van 

werkzaamheid en bijwerkingen van sitagliptine wordt 

de Gebu-pilwaardering van het middel bijgesteld van 

‘matig of niet te beoordelen’ (pilwaardering destijds 

‘+/-’) naar een waardering  van ‘onvoldoende’ nu: pil-

waardering ‘-’.

Inleiding
In 2007 werd het antidiabeticum sitagliptine op de markt 

gebracht en werd het als nieuw geneesmiddel besproken 

in Gebu 2007; 41; 117-119. Bij de introductie van een 

geneesmiddel is relatief weinig bekend over de werk-

zaamheid en bijwerkingen en is onderzoek naar harde uit-

komstmaten nog zelden gepubliceerd. Daarom kon in die 

tijd slechts een voorlopige plaatsbepaling worden gege-

ven en op grond van de in 2007 gepubliceerde resultaten 

van gerandomiseerd onderzoek kreeg sitagliptine een Ge-

bu-pilwaardering ‘+/-’. Na tien jaar is het tijd om de balans 

opnieuw op te maken.

Werkzaamheid
Sitagliptine is een oraal bloedglucoseverlagend genees-

middel van het dipeptidylpeptidase(DPP)-4-remmer- type. 

Door remming van het DPP-4-enzym vermindert de af-

braak van incretinehormonen. Deze hormonen worden door 

de darmen afgegeven en de concentraties stijgen na een 

maaltijd. Incretinehormonen verhogen de gevoeligheid van 

de -cellen van de pancreas voor glucose waardoor de 

insuline-afgifte verbetert. Ook wordt de glucagonafgifte ge-

remd waardoor de glucoseafgifte door de lever vermindert.1

Sitagliptine is tien jaar op de markt en dan mag men 

verwachten dat er inmiddels  ook onderzoek met har-

de uitkomstmaten beschikbaar moet zijn. Hieronder zal 

eerst het (gedeeltelijk eerder door het Gebu besproken) 

registratieonderzoek met de surrogaatuitkomstmaat 

HbA
1c

-waarden worden besproken. Daarna wordt geke-

ken naar het gepubliceerde gerandomiseerde onderzoek 

met cardiovasculaire of microvasculaire uitkomstmaten.

Maten voor werkzaamheid van 
bloedglucose verlagende middelen in  
gerandomiseerd  onderzoek
De behandeling van diabetes mellitus type 2 is primair 

gericht op de reductie van morbiditeit (microvasculaire 

(retinopathie, neuropathie en nefropathie) en macrovas-

culaire complicaties) en voortijdige mortaliteit. In klinisch 

onderzoek wordt vaak als belangrijkste maat voor de 

werkzaamheid van bloedglucoseverlagende middelen het 

geglycolyseerde hemoglobine (HbA
1c

)-gehalte gebruikt. 

Dit is een maat voor de bloedglucosewaarden van de 
 patiënt gedurende de afgelopen zes tot acht weken. 

Er zijn verscheidene grote onderzoeken uitgevoerd 

naar de associatie tussen het HbA
1c

-gehalte bij patiënten 

met diabetes mellitus type 2 en morbiditeit en mortaliteit.

Een scherpe HbA
1c

-instelling verlaagt het risico op 

microvasculaire complicaties.2-6 In tegenstelling tot het 

verlagen van het risico op microvasculaire complicaties, 

geven onderzoeken uiteenlopende resultaten wat betreft 

de risicoreductie van cardiovasculaire aandoeningen en 

mortaliteit. 

Bovendien worden micro- en macrovasculaire compli-

caties bij diabetes mellitus type 2 niet alleen veroorzaakt 

door een verstoord glucosemetabolisme, maar ook door 

hypertensie en een verstoord lipidenmetabolisme. Er is 

een duidelijke relatie aangetoond tussen cholesterol- en 

bloeddrukverlaging en verminderde morbiditeit en mortali-

teit bij patiënten met diabetes mellitus.7 8
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Wanneer de waarde van een antidiabeticum op de lan-

gere termijn niet kan worden bewezen met resultaten 

van gepubliceerd gerandomiseerd onderzoek naar harde 

eindpunten, dan zijn de resultaten van het na registra-

tie gepubliceerde onderzoek met als uitkomstmaat de 

HbA
1c

-waarden van ondergeschikt belang. Het bewijs van 

werkzaamheid ten aanzien van het primaire behandeldoel, 

reductie van morbiditeit en mortaliteit, is met deze laatste 

uitkomstmaat niet geleverd.

HbA
1c

-waarden
Sitagliptine was in 2007 geregistreerd bij diabetes mel-

litus type 2 in combinatie met metformine of met een 

PPAR -agonist (thiazolidinedion, in Nederland alleen piog-

litazon). Inmiddels is de registratie uitgebreid met sitaglip-

tine als monotherapie als metformine gecontraïndiceerd is 

of als combinatietherapie met metformine, sulfonylureum-

derivaten, PPAR -agonisten en/of insuline, en als triplethe-

rapie in de combinatie sitagliptine en metformine met pi-

oglitazon, sulfonylureumderivaten of insuline.9 Van oudsher 

wordt de HbA
1c

-waarde uitgedrukt in %. Een andere ma-

nier van weergeven is mmol/mol, waarbij een daling van 1 

mmol/mol overeenkomt met een daling ongeveer 0,1%.9

Ten tijde van de registratie van sitagliptine werden drie 

placebogecontroleerde onderzoeken in Gebu 2007; 41: 
117-119 besproken met in totaal 1.883 patiënten met di-

abetes mellitus type 2.10-12 Het primaire eindpunt van deze 

onderzoeken was de verandering van de HbA
1c

-waarde na 

18 tot 24 weken. In het eerste onderzoek werden sitaglipti-

ne of placebo toegevoegd aan een behandeling met metfor-

mine. De andere twee placebogecontroleerde onderzoeken 

onderzochten sitagliptine in monotherapie, hoewel sitaglipti-

ne indertijd niet als zodanig was geregistreerd. Bij aanvang 

van de onderzoeken was de gemiddelde HbA
1c

-waarde 8,0-

8,1% (64-65 mmol/mol). De gevonden HbA
1c

 dalingen wa-

ren alle statistisch significant ten opzichte van placebo. 

In een hoofdartikel in Gebu 2010; 44: 49-55 werd eerder 

uitgebreid aandacht besteed aan de werkzaamheid en bij-

werkingen van de incretinen waaronder de DPP-4- remmers.  

Interventieref aantal 

pat.

onderzoeksduur 

(wk)

HbA
1c

* verschil (%) 

placebo

HbA
1c

* verschil (%) 

sitagliptine 100 mg

HbA
1c

* verschil (%) 

sitagliptine 200 mg

metformine + sitagliptine vs. 

metformine + placebo10

677 24 -0,02 -0,67 (-0,77- -0,57) niet onderzocht

sitagliptine vs. placebo11 711 24 -0,18 -0,61 (-0,74- -0,49) -0,76 (-0,88- -0,64)

sitagliptine vs. placebo12 495 18 0,12 -0,48 (-0,61- -0,35) -0,36 (-0,48- -0,23)

* Verschil in HbA1c 0-18 wk.

Tabel 1. Gevonden HbA
1c

-dalingen in de drie tijdens registratie gepubliceerde gerandomiseerde onderzoeken.

De werkzaamheid van sitagliptine werd besproken aan de 

hand van de resultaten van twee meta-analysen van gerando-

miseerde dubbelblinde placebogecontroleerde onderzoeken 

met inbegrip ook van onderzoeken met PPAR -agonisten.13 14  

De eerste Cochrane meta-analyse vatte zes onderzoeken 

samen14 en de tweede meta-analyse zeven onderzoeken.13 

In zes onderzoeken werd sitagliptine in combinatie met an-

dere antidiabetica vergeleken met deze combinatiethera-

pieën zonder sitagliptine.14 Sitagliptine bewerkstelligde in 

alle onderzoeken een statistisch significante daling van het 

HbA
1c

 in vergelijking met placebo (tabel 1).

Na het verschijnen van de twee meta-analysen in 2010 zijn 

diverse onderzoeken met sitagliptine met de primaire uit-

komstmaat HbA
1c

-waarden verschenen. Hieronder worden 

alleen de twee gerandomiseerde dubbelblinde onderzoeken 

besproken die de superioriteit van sitagliptine ten opzichte 

van placebo-onderzoeken voor de nieuw geregistreerde 

behandelcombinaties.15 16 Onderzoeken met een uitsluitend 

Aziatische patiëntenpopulatie zijn buiten beschouwing ge-

laten, omdat het onduidelijk is of de resultaten hiervan zijn 

te extrapoleren naar de Nederlandse bevolking.

Het eerste  onderzoek gepubliceerd in 2013 onderzocht 

de werkzaamheid van sitagliptine ten opzichte van placebo, 

beide toegevoegd aan een behandeling van metformine en 

pioglitazon.15 De primaire uitkomstmaat was het verschil in 

de HbA
1c

-waarden na 26 weken  behandeling ten opzichte 

van de uitgangswaarden aan het begin van het onderzoek.

Soort onderzoek: gerandomiseerd dubbelblind superi-

oriteitsonderzoek (Fase 3), uitgevoerd in meerdere onder-

zoekscentra.

Belangenverstrengeling: het onderzoek werd gespon-

sord door de MSD.

Powerberekening: niet vermeld.

Insluitingscriteria: volwassen (18-78 jaar)  met diabetes 

mellitus type 2 en een HbA
1c

 uitgangswaarde ≥ 7,5%  / ≤ 11%.  

Patiënten gebruikten of een PPAR -agonist of een sulfony-

lureumderivaat gecombineerd met metformine.

Belangrijke uitsluitingscriteria: eerder gebruik van DPP-

4-remmers of GLP-1-agonisten, ernstige leverproblemen, 

Tabel 2. Overzicht van de resultaten van meta-analysen van onderzoeken met sitagliptine.

Interventieref aantal patiënten duur (wk.) uitgangswaarde HbA
1c

 (%) 

(mmol/mol)

HbA
1c

* verschil (%) 

sitagliptine t.o.v. placebo

sitagliptine 10-200 mg/dag vs. placebo14 1.714 12-24 7,5-8,8 (58-73) -0,77 (-0,85- -0,68)**

sitagliptine 10-200 mg/dag vs. placebo13 2.404 12-24 7,6-8,1 (60-65) -0,74 (-0.85- -0.62)**

sitagliptine 1 dd 100 mg in combinatietherapie vs. 

combinatietherapie zonder sitagliptine14

2.890 18-52 7,5-8,8 (59-73) -0,40 (-0.47- -0.33)***

* Verschil in HbA1c 0 wk tot eindpunt ** Significant werkzamer dan placebo. *** Significant werkzamer dan combinatietherapie zonder sitagliptine.
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hartfalen of een perifeer arterieel vaatlijden, BMI <20 of >43 

kg/m2.

Onderzoeksduur: 36-42 weken, voor de te onderzoeken 

behandeling 26 weken.

Analyse van de resultaten: in de ‘intention-to-tre-

at’-groep, met ‘last-observation-carried-forward’ bij ontbre-

kende gegevens.

Aantal patiënten: totaal 313: 157 in de sitagliptinegroep 

(100 mg/dag), 156 in de placebogroep. De uitval was 8 in 

de sitagliptinegroep, 20 in de placebogroep. 

Patiëntkenmerken: gemiddelde leeftijd 56,1 jaar, 62,3% 

mannen. Gemiddelde uitgangswaarde HbA
1c

 8,8% met een 

range van 6,8 tot 11,5.

(NCT00885352)

Het tweede onderzoek uit 2016 onderzocht de werk-

zaamheid van sitagliptine ten opzichte van placebo, beide 

toegevoegd aan een combinatie van metformine en een 

sulfonylureumderivaat (glimepiride of gliclazide).16 De pri-

maire uitkomstmaat was het verschil in de HbA
1c

-waarden 

na 24 weken behandeling ten opzichte van de uitgangs-

waarden aan het begin van het onderzoek.

Soort onderzoek: gerandomiseerd dubbelblind supe-

rioriteitsonderzoek, uitgevoerd in meerdere onderzoekscentra.

Belangenverstrengeling: het onderzoek werd gespon-

sord door Merck&Co.

Powerberekening: om een verschil van minimaal 0,37% 

met een power van 90% vast te kunnen stellen uitgaande 

van een standaarddeviatie van 1,1%, waren per groep mini-

maal 190 patiënten voor de eindanalyse nodig.

Insluitingscriteria: volwassen (18-78 jaar) met diabetes 

mellitus type 2 en een HbA
1c

 uitgangswaarde ≥ 7,5% /  

≤ 10,5%. Patiënten gebruikten of gliclazide of glimepiride 

gecombineerd met metformine gedurende ten minste tien 

weken voor het onderzoek.

Belangrijke uitsluitingscriteria: eerder gebruik van 

DPP-4-remmers of GLP-1-agonisten, insulinegebruik in de 

12 weken voor het onderzoek, eerder opgetreden ketoaci-

dose, en een ernstige cardiovasculaire aandoening in de drie 

maanden voor het onderzoek.

Onderzoeksduur: de onderzoeksduur voor de primaire uit-

komstmaat was 28 weken.

Analyse van de resultaten: in de ‘intention-to-tre-

at’-groep, met ‘last-observation-carried-forward’ bij ontbre-

kende gegevens.

Aantal patiënten: totaal 427: 213 in de sitagliptinegroep 

(100 mg/dag), 214 in de placebogroep. De uitval was 14 in 

de sitagliptinegroep, 25 in de placebogroep. 

Patiëntkenmerken: gemiddelde leeftijd 54,9 jaar, 45,7% 

mannen. Gemiddelde uitgangswaarde HbA
1c 

8,4% met een 

range van 6,2 tot 11,7.

(NCT01076075)

De resultaten van beide onderzoeken zijn weergegeven 

in tabel 3.

De resultaten uit deze onderzoeken komen overeen met 

de eerder gevonden onderzoeksresultaten. De verschillen 

in HbA
1c

-waarden zijn statistisch significant ten opzichte 

van placebo.

Cardiovasculaire en microvasculaire 
 uitkomstmaten
In Gebu 2016; 50: 23-24 werd het eerste onderzoek 

naar sitagliptine met cardiovasculaire uitkomstmaten be-

sproken. Dit zogenoemde TECOS-onderzoek is een ge-

randomiseerd dubbelblind en placebogecontroleerd on-

derzoek.17 18 Behalve op non-inferioriteit (Gebu 2015; 49: 
27-34) werd indien non-inferioriteit kon worden aange-

toond, ook op superioriteit getoetst. De primaire uitkomst-

maat was een samengestelde en bestond uit overlijden 

door cardiovasculaire oorzaken, niet-fataal myocardinfarct, 

niet-fataal CVA of instabiele angina pectoris die tot zie-

kenhuisopname leidde.

Onderzoeksnaam: TECOS - Trial Evaluating Cardiovascu-

lar Outcomes with Sitagliptin.

Soort onderzoek: gerandomiseerd dubbelblind ‘event-dri-

ven’ non-inferioriteitsonderzoek, uitgevoerd in meerdere on-

derzoekscentra. Bij aantonen non- inferioriteit werd ook op 

superioriteit getoetst.

Belangenverstrengeling: het onderzoek werd gespon-

sord door MSD.

Non-inferioriteitsmarge: naar de maatstaven van de 

Amerikaanse en Europese registratieautoriteiten voor car-

diovasculair onderzoek naar de veiligheid van nieuwe orale 

bloedglucoseverlagende middelen, waarbij non-inferioriteit 

wordt aangetoond als het benaderde relatieve risico (RR) 

vergeleken met placebo lager dan 1,30 blijft.19 20 

Powerberekening: er werd berekend dat minimaal 1300 

gebeurtenissen nodig waren voor 90% power op de non-in-

ferioriteitstest en 81% power op de superioriteitstest (uit-

gaande van een risico ratio van 0,85). In totaal moesten 

14.000 patiënten voor worden  ingesloten.

Insluitingscriteria: volwassen >50 jr. met diabetes melli-

tus type 2 en een cardiovasculaire aandoening en een HbA
1c

 

uitgangswaarde ≥ 6,5% / ≤ 8,0% tijdens behandeling met 

één of twee orale antidiabetica of insuline.

Belangrijke uitsluitingscriteria: gebruik van DPP-4-

remmers of GLP-1-agonisten of een ander thiazolinedi-

onderivaat dan pioglitazon binnen drie maanden voor het 

 onderzoek, één of meer episoden van ernstige hypoglykemie 

12 maanden voorafgaand aan het onderzoek.

Onderzoeksduur: mediane vervolgduur drie jaar.

Analyse van de resultaten: in de ‘per-protocol’-groep.

Tabel 3. Overzicht van de resultaten van onderzoeken met sitagliptine in combinatietherapie.

Interventieref aantal  

patiënten

duur  

(wkn.)

uitgangswaarde HbA
1c

 (%) 

(mmol/mol)

HbA
1c

* verschil (%) 

sitagliptine t.o.v. placebo

sitagliptine + metf./piogl. vs. placebo + metf./piogl.15 313 26 8,7 (72) -0,7 (-0,9- -0,5)**

sitagliptine + metf./sulfon. vs.placebo + metf./sulfon16 427 24 8,4 (68) -0,68 (-0,87- -0,50)**

* Verschil in HbA
1c

 0 wk tot eindpunt ** Significant werkzamer dan placebo.
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Aantal patiënten: totaal 14.671: 7.332 in de sitagliptine-

groep (100 mg/dag), 7.339 in de placebogroep. Uitval in 

was 360 in de sitagliptinegroep en 434 in de placebogroep. 

In de sitagliptinegroep stopten 1650 patiënten voortijdig met 

het geneesmiddel, in de placebogroep was dit 1706.

Patiëntkenmerken: gemiddelde leeftijd 65,59 jaar, 70,7% 

mannen. Gemiddelde uitgangswaarde HbA
1c

 was 7,2%.

(NCT00790205)

Het primaire samengestelde eindpunt kwam in de per-pro-

tocolanalyse in beide groepen in gelijke mate voor name-

lijk bij 9,6% van de patiënten (benaderd RR 0,98 [0,88-

1,09]). Hiermee werd non-inferioriteit van sitagliptine ten 

opzichte van placebo aangetoond. De superioriteit van si-

tagliptine ten opzichte van placebo werd met dit onderzoek 

niet bewezen. Ziekenhuisopnamen voor hartfalen kwamen 

in beide groepen bij 3,1% van de patiënten voor.17 18

Na dit onderzoek zijn er geen gerandomiseerde dub-

belblinde onderzoeken meer gepubliceerd waarin de 

werkzaamheid van sitagliptine op harde eindpunten (mi-

crovasculaire eindpunten, cardiovasculaire complicaties, 

mortaliteit) werd onderzocht.

Bijwerkingen
Na registratie is een aantal onderzoeken naar de bijwer-

kingen van sitagliptine gepubliceerd. In het hoofdartikel 

over de incretinen (Gebu 2010; 44: 49-55) werden de 

tot dan toe bekende onderzoeken op een rij gezet. In 

een systematisch literatuuroverzicht dat verscheen in 

de Cochrane-bibliotheek was bij gebruik van sitaglipti-

ne het relatieve risico op infecties door alle oorzaken, 

gebaseerd op acht onderzoeken bij 3.589 patiënten, 

significant verhoogd (RR 1,29 [1,09-1,52]).14 In een 

meta-analyse van onderzoeken met sitagliptine was het 

risico op nasofaryngitis significant verhoogd bij sitaglip-

tine (RR 1,38 [1,06-1,18]).13

Op grond van meldingen uit de praktijk is in 2009 

de bijwerking pancreatitis aan de SPC toegevoegd 

( frequentie onbekend).21 Tot en met 2009 waren 108 

gevallen van acute pancreatitis bij de EMA gemeld. 

In een observationeel retrospectief cohortonderzoek uit 

2016 met gezondheidsgegevens van patiënten uit de Ver-

enigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk, werd de 

associatie van het gebruik van DPP-4-remmers met het ont-

staan van acute pancreatitis onderzocht.22 In totaal werden 

1.532.513 patiënten met diabetes type 2 ingesloten die tus-

sen 2007 en 2013 voor het eerst een bloedglucoseverla-

gend middel kregen voorgeschreven. Deze patiënten werden 

tot 2014 gevolgd. In deze periode werden 5.165 patiënten 

opgenomen met acute pancreatitis (1,49 per 1000 per-

soonsjaren). Deze patiënten werden elk gekoppeld aan 20 

controlepatiënten met overeenkomende kenmerken. Bij pa-

tiënten die een DPP-4-remmer kregen voorgeschreven was 

de Hazard Ratio (HR) voor het krijgen van acute pancreatitis 

1,09 (0,86-1,22) een niet statistisch significant verschil met 

de controlegroep. Op grond van dit onderzoek kan worden 

geconcludeerd dat er geen aanwijzingen zijn dat het gebruik 

van DPP-4-remmers een groter risico geeft op pancreatitis.22

In het eerder genoemde TECOS onderzoek waarin de 

werkzaamheid van sitagliptine werd vergeleken met 

placebo op cardiovasculaire uitkomstmaten werden ook 

de bijwerkingen onderzocht.17 18 De incidentie van kan-

ker, infectie, nierfalen en ernstige hypoglykemie was in 

beide groepen gelijk. Alleen bij acute pancreatitis was 

het relatieve risico van sitagliptine groter ten opzichte 

van placebo (RR 1,80 [0,86-3,76]), maar het verschil 

was niet significant (20 in de sitagliptinegroep, 11 in de 

placebogroep). Bij de incidentie van alvleesklierkanker 

(9 bij sitagliptine en 14 bij placebo) en ernstige hypog-

lykemie (resp. 160 en 143) werd de vooraf vastgestelde 

veiligheidsmarge van 1,30 (RR) overschreden, maar het 

verschil was niet significant. De nierfunctie verschilde 

significant, met een licht verlaagde glomerulaire filtra-

tiesnelheid (eGFR) in de sitagliptinegroep (eGFR -1,34/

min./1,73m2).17 18

Bij Bijwerkingencentrum Lareb zijn tot op heden 118 

meldingen van bijwerkingen bij sitagliptine binnengeko-

men waaronder 25 meldingen van ernstige bijwerkin-

gen. De meeste meldingen werden gedaan in de groe-

pen maagdarmstelsel (54) en zenuwstelsel (25).23

Richtlijnen en gebruikscijfers
Volgens de NHG-Standaard ‘Diabetes mellitus type 2’ uit 

2013 is de eerste keuze bij de behandeling van diabe-

tes type 2 metformine.24 Bij onvoldoende werkzaamheid 

wordt als tweede stap aanbevolen een sulfonylureum-

derivaat aan de behandeling toe te voegen en als der-

de stap insuline. De nieuwere orale glucoseverlagende 

middelen zoals de DPP-4-remmers hebben tot op heden 

geen plaats in de standaardbehandeling in deze richtlijn 

voor Nederlandse huisartsen.

De verspreiding van sitagliptine in de loop van 2007 tot 

2015 kan worden bekeken in de volgende animatie van IVM: 

https://medicijnbalans.nl/medicijngroepen/dpp-4- 

remmers/MOVIE/51043

Glucoseverlagend geneesmiddel Merk® aantal DDD’s 2016* aantal gebruikers 2016* vergoedingsprijs/30 dg.** (€)

sitagliptine Januvia 5.631.300 21.250 38,87

metformine merkloos 153.757.300 641.490 1,56-2,70

gliclazide merkloos 88.314.800 172.780 0,83-0,95

* GIP-databank. Raming Zvw-populatie 2016. Via: www.gipdatabank.nl.

** Vergoedingsprijs G-standaard december 2017

Tabel 4: gebruikscijfers van sitagliptine vergeleken met de meest gebruikte andere orale bloedglucoseverlagende geneesmiddelen.25
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Pilwaardering
In 2007 kreeg sitagliptine een pilwaardering ‘+/-’ mede 

vanwege gebrek aan onderzoek naar werkzaamheid op 

harde eindpunten. Inmiddels is meer bekend geworden 

over de werkzaamheid van sitagliptine op zowel suro-

gaatuitkomstmaten als harde uitkomstmaten. De HbA
1c

- 

dalingen die met sitagliptine ten opzichte van placebo en 

andere orale glucoseverlagende middelen worden bereikt 

blijven bescheiden. Op cardiovasculaire uitkomstmaten 

werkt sitagliptine niet beter dan placebo en de werkzaam-

heid op microvasculaire uitkomstmaten is nog onbewe-

zen. Bij het gebruik in de praktijk zijn een aantal nieuwe 

bijwerkingen naar voren gekomen, waarbij het risico op 

acute pancreatitis mee lijkt te vallen. Samengevat is na 

tien jaar de balans tussen werkzaamheid en bijwerkingen 

meer duidelijk geworden en vooralsnog niet verbeterd ten 

opzichte van 2007. Sitagliptine blijkt in de loop der jaren 

weinig of geen toegevoegde waarde te hebben gekregen 

ten opzichte van de al bestaande behandelingen van dia-

betes type 2. Nieuwe pilwaardering: ‘-’.

Pilwaardering: - (Uitleg over de pilwaarderingen zijn te  

vinden op de website www.ge-bu.nl)
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