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Het nieuwe coronavirus (SARS-CoV-2) zorgt voor veel 
vragen bij zorgverleners, waaronder vragen over het ge-
bruik van geneesmiddelen die het ziektebeloop negatief 
zouden kunnen beïnvloeden. Geneesmiddelen die op 
enige manier in verband zijn gebracht met een negatieve 
invloed op de door het coronavirus veroorzaakte ziek-
te COVID-19 zijn de Angiotensine Converting  Enzyme 
(ACE)-remmers en angiotensine II-antagonisten, 
NSAID’s, pioglitazon en corticosteroïden. Met de huidige 
inzichten hoeven bovenstaande therapieën niet gestaakt 
te worden uit angst voor invloed op de besmettingskans 
en het beloop van COVID-19. De onderbouwing voor 
een negatieve invloed op de kans op besmetting, of het 
verloop van COVID-19 is onvoldoende. Bovendien zou-
den bestaande ziektebeelden kunnen verergeren door 
het staken van met name ACE-remmers, angiotensine 
II-antagonisten en corticosteroïden.

Ge-Bu Plaatsbepaling
•	 Alleen	 een	 vermoeden	 dat	 het	 werkingsmechanisme	

van	bepaalde	geneesmiddelen	een	mogelijk	negatieve	
invloed	heeft	op	de	kans	op	besmetting	en	het	ziekte-
verloop	van	COVID-19,	is	geen	reden	om	een	bestaan-
de	behandeling	te	stoppen.

•	 Het	zonder	meer	staken	van	geneesmiddelen	met	een	
verondersteld,	 maar	 niet	 bewezen	 negatief	 effect	 op	
COVID-19	kan	ernstige	gevolgen	hebben	voor	het	ziek-
tebeeld	waarvoor	deze	middelen	worden	gegeven.

Onrust	over	geneesmiddelengebruik
In een recente publicatie in de Lancet Respiratory Medici-
ne beargumenteren de auteurs een mogelijke relatie tus-
sen COVID-19 en bepaalde geneesmiddelen.1 Ook in de 
 (leken)pers wordt met enige regelmaat geadviseerd geen 
ACE-remmers, angiotensine II-antagonisten, NSAID’s en 
corticosteroïden te gebruiken vanwege het risico op een 
ernstig beloop van COVID-19. Dit advies volgt uit een rede-
nering die bestaat uit meerdere stappen.
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RAAS-remmers en COVID-19
RAAS-remmers (ACE-remmers en angiotensine II- 
antagonisten) zouden volgens de volgende redenering 
een negatief effect op COVID-19 kunnen hebben:

1.  SARS-CoV-2 maakt bij het penetreren van gastheer-
cellen gebruik van ACE-2.

2. Uit dierstudies is er een mogelijke associatie tussen 
het gebruik van RAAS-remmers en een toename van 
de ACE2-expressie.

3. Uit observationeel onderzoek in Wuhan lijken hyper-
tensie en diabetes mellitus geassocieerd met een 
 ernstiger beloop van COVID-19.2,3

4. Bij hypertensie en diabetes worden veelal RAAS- 
remmers gebruikt.

Veiligheid	van	geneesmiddelen	bij	COVID-19
Bij de beoordeling of geneesmiddelen veilig  gebruikt 
kunnen worden, wordt gekeken naar de balans tussen 
werking en bijwerking. Het  positieve effect van de be-
sproken middelen is onderbouwd met officiële registraties 
voor diverse indicaties, professionele richtlijnen en ruime 
klinische ervaring. Een negatief effect van geregistreer-
de geneesmiddelen op zowel het krijgen van, als op het 
beloop van COVID-19 is tot nu toe niet door deugdelijk 
onderzoek onderbouwd. In dierexperimentele studies is 
een mogelijke associatie tussen bepaalde geneesmidde-
len en expressie van ACE2 onderzocht. Er is echter nog 
geen onderbouwing gevonden voor een relatie tussen een 
grotere expressie van ACE2 en de kans op COVID-19, of 
de ernst van de klachten bij COVID-19-besmetting. Ook is 
nog veel onbekend over de relatie tussen geneesmidde-
lengebruik, ACE2- expressie en de kans op (een ongun-
stig beloop van) COVID-19 bij mensen. Op basis van de 
huidige gegevens zijn er onvoldoende overwegingen om 
geneesmiddelen te vermijden bij kans op besmetting met 
SARS-CoV-2, of de behandeling van COVID-19.
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Invloed	van	ACE2
Het vermoeden dat bepaalde  geneesmiddelen  invloed heb-
ben op het ziektebeloop van  COVID-19 is gebaseerd op 
het mechanisme waarmee coronavirussen gastheercellen 
besmetten. Coronavirussen (SARS-CoV en het huidige co-
ronavirus SARS-CoV-2) maken gebruik van ACE2 om bij 
gastheercellen binnen te dringen. De uiteinden van het virus, 
de spikes, binden zich aan ACE2 waarna de gastheercel het 
virus opneemt, gevolgd door actieve, intracellulaire virusrepli-
catie. ACE2 dient zo als een receptor voor coronavirussen.4

Het ACE2-enzym, ook wel de ACE2-receptor 
 genoemd, maakt deel uit van het Renine Angiotensine 
Aldosteron Systeem (RAAS), waarop ook veel genees-
middelen ingrijpen. De ACE2-receptoren bevinden zich 
onder andere aan de buitenkant van het longoppervlak, 
maar eveneens in andere lichaamscellen.5,6 De meest 
waarschijnlijke plaats van besmetting is het aan longweef-
sel gebonden ACE2. Hoewel gebonden ACE2-receptoren 
moeizaam zijn te kwantificeren, bestaat er wel interindivi-
duele variatie in de hoeveelheid circulerend ACE2 in het 
plasma. Met name het gebonden ACE2 is betrokken bij de 
opname van viruspartikels in de lichaamscel.

Onderzoek	naar	risicofactoren	voor	ernstig	
beloop	COVID-19
Uit twee recent gepubliceerde onderzoeken over de 
Wuhan-uitbraak blijkt dat het hebben van  hypertensie en 
diabetes mellitus geassocieerd is met een ernstig beloop 
van COVID-19.

Onderzoeksresultaten
In de eerste observationele studie werd gekeken naar 
de karakteristieken van 1.099 Chinese patiënten met 
 COVID-19.2 De gemiddelde leeftijd was 47 jaar en 41,9% 
was vrouw. Van de patiënten had 23,7% ten minste één 
comorbiditeit, waarbij diabetes mellitus en hypertensie 
het meeste voorkwamen. Bij patiënten met een ernstiger 
ziektebeeld kwam een comorbiditeit vaker voor (38,7%) 
dan bij patiënten met een milder verlopende COVID-19- 
infectie (21,0%). De primaire uitkomstmaat was opname 
op de intensive care, mechanische ventilatie of overlij-
den. Dit kwam voor bij 6,1% van de patiënten. Zowel bij 
 patiënten met hypertensie (35,8 versus 13,7%) als bij 

patiënten met diabetes mellitus (26,9 versus 6,1%) werd 
meer sterfte gezien dan bij patiënten zonder comorbiditeit. 

In een tweede observationeel onderzoek, uitgevoerd in 
een ziekenhuis in Wuhan werd bij 191 patiënten gekeken 
naar de associatie tussen het beloop van COVID-19 en 
comorbiditeiten.3 In totaal overleden 54 patiënten op de 
intensive care. Met ischemische hartziekte werd een on-
gecorrigeerde associatie gevonden met overlijden op de 
intensive care met een odds ratio van 21,40 (95% be-
trouwbaarheidsinterval (BI) 4,64 tot 98,76). Bij diabetes 
mellitus was de odds ratio 2,85 ( 95%BI 1,35 tot 6,05) en 
bij hypertensie 3,05 (95%BI 1,57 tot 5,92). 

Beperkingen van het onderzoek
Beide studies kennen als belangrijke beperkingen dat er 
niet werd gecorrigeerd voor het gebruik van geneesmid-
delen, voor het onderliggende ziektebeeld of voor leeftijd. 
Hierdoor is niet te zeggen of de ernstige complicaties bij 
COVID-19 een associatie hebben met de hoge leeftijd, 
met comorbiditeiten of met de geneesmiddelen die de pa-
tiënten gebruikten.

Geneesmiddelen	en	ACE2

ACE-remmers en angiotensine  
II-antagonisten
ACE-remmers en angiotensine II-antagonisten zijn potente 
bloeddrukverlagers en geïndiceerd na onder andere een 
myocardinfarct, hartfalen en ter preventie van nefropathie. 
ACE-remmers en angiotensine II-antagonisten hebben geen 
direct effect op ACE2. Er wordt gesuggereerd dat toename 
van angiotensine I door deze middelen indirect het aantal  
ACE2-receptoren verhoogt. Dierexperimentele studies ge-
ven echter tegenstrijdige resultaten. Er zijn dierstudies die  
een mogelijke relatie tussen ACE2-genexpressie met angio-
tensine II-antagonisten en mogelijk ook ACE-remmers on-
dersteunen7,8,9, maar er zijn ook diverse dierstudies die niet 
op een dergelijke relatie wijzen.10,11 Een studie bij  patiënten 
met atriumfibrilleren en een studie bij mensen met ische-
mische hartziekten lieten geen effect zien van gebruik van 
ACE-remmers of angiotensine II-antagonisten op de hoe-
veelheid circulerend ACE2. Het effect op gebonden ACE2 
aan lichaamscellen is niet beoordeeld.12,13

Figuur	1.	Het	binnendringen	van	het	virus	in	de	cel.
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Pioglitazon 
Er is geen noodzaak de behandeling vanwege COVID-19 
te staken. Bij een infectie is wel extra aandacht nodig voor 
goede regulatie van bloedsuiker, waarbij het soms nodig is 
om tijdelijk over te gaan op alternatieve/aanvullende orale 
antidiabetica of insuline.

Bij pioglitazon zijn diverse studies gedaan bij ratten met 
nier- of leveraandoeningen. In deze dierstudies is een ver-
hoogde expressie van het ACE2-eiwit gevonden in  onder 
andere de nieren, lever, vetweefsel en de skeletspieren na 
toediening van pioglitazon.14,15,16 Dit zou toe te schrijven zijn 
aan upregulatie van PPAR-γ.15 Expressie van ACE2 na toe-
diening van pioglitazon in longweefsel is niet  onderzocht of 
beschreven. Bij mensen is geen  onderzoek bekend naar 
de relatie tussen ACE2-expressie en gebruik van piogli-
tazon of andere thiazolidinedionen. Een associatie tussen 
het gebruik van antidiabetica en ACE2-expressie is voor 
de andere orale antidiabetica niet gevonden.

NSAID’s
Er is geen reden om het gebruik van NSAID’s te staken 
bij besmetting met COVID-19. Het algemene advies bij 
koorts en pijnstilling is echter, om als eerstekeuzemiddel 
paracetamol te gebruiken. Paracetamol heeft immers een 
sterker antipyretisch effect en minder (ernstige) bijwerkin-
gen/interacties dan NSAID’s.17 Bij patiënten die vanwege 
een andere indicatie NSAID’s gebruiken is er geen nood-
zaak deze middelen te stoppen. Een associatie tussen 
gebruik van andere NSAID’s en ACE2-expressie is voor 
andere NSAID’s niet gevonden.

In een enkele dierstudie is gevonden dat ACE2 door 
ibuprofen kan worden verhoogd.18 Voor andere NSAID’s 
zijn er geen studies bekend en ontbreekt onderbouwing 
dat deze de expressie van de ACE2-receptor zouden 
kunnen verhogen. Hoewel studies bij mensen ontbreken, 
hebben de brief van Fang1 en uitspraken van de Franse 
minister van volksgezondheid op Twitter19 ervoor gezorgd 
dat onterecht het beeld is ontstaan dat ibuprofen of de 
hele groep NSAID’s in verband wordt gebracht met een 
negatief advies bij COVID-19.

Corticosteroïden
Corticosteroïden zijn, afhankelijk van de indicatie, 
 belangrijke geneesmiddelen die alleen na overleg met 
de behandelaar gewijzigd moeten worden. Bij milde 
 symptomen kunnen corticosteroïden in het algemeen 
zonder  dosiswijziging gebruikt worden. De lage doserin-
gen van inhalatiecorticosteroïden bijvoorbeeld hebben 
weinig invloed op het immuunsysteem, maar zijn wel zeer 
belangrijk voor de behandeling van astma. Onderdruk-
king van het immuunsysteem door corticosteroïden vindt 
vooral plaats bij hogere doseringen. Bij patiënten met 
COVID-19 die corticosteroïden gebruiken, moet per pa-
tiënt een goede afweging worden gemaakt. Daarbij geldt 
dat het direct stoppen van corticosteroïden, die vaak bij 
ernstige ziektebeelden worden gebruikt, zeer ernstige 
gevolgen kan hebben voor de patiënt, zoals een bijnier-
schorsinsufficiëntie.

Corticosteroïden zijn niet in verband gebracht met 
 verhoogde expressie van de ACE2-receptor. Wel wor-
den corticosteroïden in een commentaar besproken als 
middelen bij de behandeling van COVID-19. Er bestaat 
echter geen reden om te veronderstellen dat een po-
sitief effect valt te verwachten, en dus hebben corti-
costeroïden hierbij geen indicatie.20 In het commentaar 
suggereren de auteurs ook dat systemische cortico-
steroïden misschien beter vermeden zouden kunnen 
worden bij mensen met COVID-19. Deze suggestie 
sluit aan bij het feit dat corticosteroïden immunosup-
pressief werken en in verband zijn gebracht met een 
grotere kans op (luchtweg)infecties, bijvoorbeeld bij 
mensen met COPD.21 De associatie corticosteroïden 
en infecties wordt breder getrokken, en er wordt on-
terecht geacht dat het staken van corticosteroïden ver-
standig zou zijn om de kans op (schade bij) COVID-19 
te verkleinen. Corticosteroïden zijn wel geïndiceerd bij 
bijvoorbeeld de behandeling van astma, immuunsup-
pressie na transplantatie of ter bevordering van foetale 
longrijping indien een zwangere vrouw verdacht wordt 
van een dreigende vroegtijdige bevalling, ook als zij een 
 COVID-19 infectie heeft.22

Figuur	2.	Relatie	RAAS	en	ACE2

ACE2 is betrokken bij de omzetting van angiotensine 1 
naar angiotensine 1-9 en angiotensine 2 naar angiotensine 
1-7. Angiotensine 1-7 heeft via de MAS-receptor een 
bloeddrukverlagend en inflammatie-inhiberend effect.
Het coronavirus kan via ACE2 de lichaamscel binnendringen en 
deze aanzetten tot  replicatie van SARS-CoV-2 partikels.
ACE: Angiotensin-converting enzyme
Ang: Angiotensine
AT1-receptor: Angiotensine II-receptortype 1
MAS-receptor: Angiotensine (1-7)-receptor
RAAS: Renine-Angiotensine-Aldosteron-Systeem

ACE2 in het lichaam

Het Renine Angiotensine Aldosteron Systeem (RAAS) is grotendeels verantwoordelijk voor de regulatie van de bloeddruk. De 
fysiologische processen verlopen via angiotensine II, waaronder regulatie van de bloeddruk door vasoconstrictie, activatie 
van de sympathicus (via de AT1-receptor) en afgifte van het mineraalcorticoïd aldosteron. Daarnaast leidt activatie van RAAS 
tot inductie van inflammatie. ACE zet hierbij angiotensine I om in actief angiotensine II. ACE2 heeft hier een tegengestelde rol 
aan ACE. Het carboxypeptidase ACE2 zet angiotensine I om in angiotensine (1-9), en angiotensine II om in angiotensine (1-7). 
Via de MAS-receptor werken angiotensine (1-9) en (1-7) tegenovergesteld aan angiotensine II en zou dit leiden tot verlagen 
van de bloeddruk en remmen van inflammatie.

Figuur 2. Relatie RAAS en ACE2
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bloeddrukverlagend en inflammatie-inhiberend effect.
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lymfklierkaNker door 
borstprotheseN?
21 april 2020  Peter H.Th.J. Slee

Borstimplantaten-geassocieerd grootcellig anaplastisch 
lymfoom (BIA-ALCL) is op dit moment de enige complica-
tie van borstprothesen waarbij een causaal verband waar-
schijnlijk is. Voor borstprothesen met een grove texturering 
is het risico op BIA-ALCL ongeveer 1 op de 3.000. Voor 
andere langetermijncomplicaties ontbreekt bewijs, maar 
ontbreekt ook bewijs voor afwezigheid. Wereldwijde regi-
stratie van gegevens van medische hulpmiddelen, waartoe 
International Consortium of Investigative Journalists een 
duidelijke aanzet gegeven heeft, geeft meer mogelijkhe-
den voor onderzoek naar complicaties. De wetgeving rond 
de markttoelating van medische hulpmiddelen zou vanaf 
mei 2020 binnen de EU worden aangepast. Onder meer 
de eisen aan de klinische bewijslast, met name de post-
marketing surveillance, zijn aangescherpt. De invoering 
van deze  aanpassing is inmiddels met een jaar uitgesteld 
vanwege de coronacrisis. 

Ge-Bu Plaatsbepaling
•	 Breast	 Implant	 Associated	 –	 Anaplastic	 Large	 Cell	

Lymphoma	(BIA-ALCL)	is	zeldzaam,	maar	op	grond	van	
de	Bradford-Hill-criteria	is	het	aannemelijk,	dat	er	een	
causaal	 verband	 is	 tussen	 borstprothesen	 (met	 grof	
	getextureerd	oppervlak)	en	dit	specifieke	lymfoom.

•	 De	 registratie	 van	 bijwerkingen	 of	 complicaties	 van	
medische	hulpmiddelen	(waaronder	borstprothesen)	is	
tot	op	heden	onvoldoende	gebleken,	één	van	de	oorza-
ken	van	het	ontbreken	van	voldoende	onderzoek	van	
goede	kwaliteit.

Borstimplantaten-geassocieerde	
lymfklierkanker
Grootcellig anaplastisch lymfoom (ALCL) is één van de 
minst gebruikelijke lymfomen binnen de hematologie. In 
1997 werd voor het eerst het bestaan van dit type lym-
foom in aanwezigheid van borstprothesen beschreven en 
een verband gesuggereerd (borstimplantaten geassocieerd 
ALCL: BIA-ALCL).1 Langzaam nam het aantal case reports 
en kleinere patiëntenseries toe. In de loop van de tijd werd 
een associatie met de mate van texturering (ruwheid van het 
oppervlak) van borstimplantaten duidelijk. 

Sinds de zestiger jaren worden borstimplantaten op 
steeds ruimere schaal bij patiënten geplaatst.2 Geschat 
wordt dat nu meer dan 35 miljoen vrouwen borstprothesen 
dragen.3 Wereldwijd werden in 2017 ruim 1,5 miljoen in-
grepen verricht waarbij borstprothesen werden geplaatst.4

Risico	op	BIA-ALCL	bij	borstprothesen
Het risico op BIA-ALCL werd aanvankelijk geschat op 
1 per miljoen. Inmiddels is deze schatting 1 op 2.832 
 prothesedraagsters voor borstprothesen met een ruwe 

texturering. De toename is te verklaren doordat deze schat-
ting nu wordt toegespitst op dit specifieke type prothesen. 
Ook wordt BIA-ALCL beter herkend door een toegenomen 
bewustzijn over het verband met borstprothesen.3

Er zijn belangrijke beperkingen bij het schatten van 
het risico op BIA-ALCL. Het aantal mensen met borstpro-
thesen is per land of wereldwijd niet precies bekend en 
hetzelfde geldt ook voor het exacte aantal gevallen van 
BIA-ALCL. Oorzaken hiervoor zijn slechte registratie, on-
derrapportage, gebrek aan bekendheid, cosmetisch toe-
risme en angst voor claims. 

Onderzoek in Nederland
In 2006 verscheen een eerste Nederlands patiëntcontro-
le-onderzoek waarin een associatie tussen het ontstaan 
van BIA-ALCL en borstprothesen werd vastgesteld.5 In 
een  periode van 12 jaar (1994 tot 2006) werd bij 389 
vrouwen de diagnose primair non-Hodgkin-lymfoom van 
de borst  gesteld. Elf van deze vrouwen hadden een groot-
cellig anaplastisch lymfoom (ALCL) en vijf van deze vrou-
wen met dit type lymfoom hadden een borstprothese. De 
auteurs  berekenden een odds ratio van 18,2 (95%BI 2,1 
tot 1.456,8) voor het ontstaan van dit type lymfoom bij pa-
tiënten met een borstprothese ten opzichte van patiënten 
zonder borstprothese. 

Nederlandse cijfers
In 2018 werden de Nederlandse gegevens van 1989 tot 
2016 gepubliceerd.6 De Nederlandse situatie is vrij uniek: 
in het Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd 
Archief (PALGA) zijn vanaf 1989 alle PA-diagnoses, dus 
ook die van lymfomen, geregistreerd. Dit maakte het moge-
lijk de associatie te onderzoeken.

Tussen 1990 en 2016 waren er 189 vrouwelijke pa-
tiënten met een primair non-Hodgkin-lymfoom van de 
borst. Hiervan hadden 43 vrouwen een grootcellig anaplas-
tisch lymfoom (ALCL). 32 van deze 43 vrouwen hadden 
borstprothesen, 11 van de 43 hadden geen prothesen. Dit 
resulteerde in een odds ratio van 421,8 (95%BI 52,6 tot 
3.385,2). Deze patiënten kregen een BIA-ALCL na een 
mediaan interval van 13 jaar (1 tot 39 jaar) na plaatsing 
van de prothesen. Van de 28 patiënten, van wie het type 
prothese bekend was, hadden 23 (82%) een prothese 
met een ruwe textuur en vijf hadden prothesen met mi-
crotextuur. In deze serie kwamen geen prothesen met een 
glad oppervlak voor. Het marktaandeel van de prothesen 
met een ruwe textuur was 45%. 

De geschatte prevalentie van borstprothesen bij 20- 
tot 70-jarige vrouwen in Nederland was 3,3%. De preva-
lentie nam toe met de leeftijd. Het cumulatieve algemene 
risico op een ALCL in de borst was op 75-jarige leeftijd 
0,35 per miljoen vrouwen. Onder vrouwen met één borst-
prothese was het cumulatieve algemene risico 82 per mil-
joen op 70-jarige leeftijd. Daaruit kan berekend worden 
dat per 6.920 vrouwen tot 75 jaar met een borstprothese 
een dergelijk lymfoom ontstaat.7 De auteurs baseerden 
de prevalentie van borstprothesen op X-thoraxbevindin-
gen bij 3.000 vrouwen in twee verschillende regio’s in een 
jaar, op gegevens over de regionale variatie van de pre-
valentie van borstprothesen bij het Nationale Borstkanker 
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Wereldwijd
In een Amerikaans onderzoek werd een risico op BIA-AL-
CL gevonden van 1 op de 30.000 voor alle prothesety-
pen.9 Dit is duidelijk lager dan de eerdere cijfers, maar ook 
minder betrouwbaar. De gegevens van de Amerikaanse 
FDA zijn én uit de Verenigde Staten (VS) én uit de rest van 
de wereld.9 Inmiddels zijn vele series patiënten beoordeeld 
en zijn gegevens gerapporteerd uit Frankrijk13, Italië14, Ne-
derland, Engeland15, Australië en de VS. 
Het is opvallend, dat weinig casussen met BIA-ALCL van-
uit Latijns-Amerika (namelijk 7) zijn gerapporteerd.16 Ook 
bij vrouwen van Aziatische en Afrikaanse afkomst is het 
voorkomen zeer zeldzaam.17 Verschillende oorzaken zijn 
mogelijk: onvoldoende bekendheid met de ziekte, inade-
quate rapportage, verschillen in etniciteit en genetische 
predispositie. 

Is	de	associatie	borstprothesen	en	BIA-
ALCL	causaal?
De Bradford-Hill-criteria, toegepast op resultaten uit on-
derzoek naar de associatie tussen borstprothesen en lym-
foom (tabel 1), onderbouwen de aanname dat BIA-ALCL 
wordt veroorzaakt door specifieke borstprothesen.18 De 
uit negen punten bestaande criteria worden gebruikt om 
te onderzoeken of aspecten van een associatie aanwijzin-
gen geven voor een causaliteit.19

Punt 1: Sterkte van het verband
In verschillende onderzoeken is een verband gelegd tus-
sen borstprothesen en BIA-ALCL. Aanvankelijk gold dit 
voor alle typen prothesen, maar later werd dit toegespitst 
op de ruw getextureerde en nog later op subgroepen 
binnen de groep van deze borstprothesen (tabel 1). Wan-
neer de resultaten worden beperkt tot die gevallen waar-
bij de chirurgische voorgeschiedenis volledig bekend is, 
blijkt geen enkele casus met BIA-ALCL voor te komen 
bij een gladde prothese.9 Punt 1 van de Bradford-Hill-cri-
teria stelt dat hoe sterker de associatie is, hoe groter 
de kans op causaliteit. Een ruwe schatting op basis van 

 screeningsprogramma en de verkoopcijfers over de peri-
ode 2010 tot 2015.7 Dit waren de enige cijfers die in Ne-
derland over de verkoop van borstprothesen beschikbaar 
waren. 

Post-marketing onderzoek 
In 2011 waren er volgens een schatting van de ‘Food 
and Drug Administration’ (FDA) 100 tot 250 gevallen van 
BIA-ALCL. De FDA concludeerde dat uit onderzoek blijkt 
dat het absolute risico op BIA-ALCL bij borstprothesen 
weliswaar zeer laag is, maar toch verhoogd ten opzichte 
van vrouwen zonder borstprothesen.8

Inmiddels zijn er verschillende onderzoeken gepubliceerd 
naar de associatie tussen borstprothesen en BIA-ALCL. 
Een samenvatting van deze onderzoeken staat in tabel 1.

Australië en Nieuw-Zeeland
Uit deze landen zijn nauwkeurige gegevens bekend, waar-
over in 2017 voor het eerst werd gerapporteerd.10 Recent 
rapporteerde deze groep een update. Tussen 2007 en 
2018 werd dit lymfoom in combinatie met verschillende 
 typen borstprothesen bij 81 patiënten vastgesteld.11 De 
 gemiddelde leeftijd ten tijde van het lymfoom was 48 jaar. 
De gemiddelde blootstellingstijd aan prothesen was 7,6 
jaar. Prothesen met een ruwere texturering hadden een 
hoger risico op dit type lymfoom. 16 patiënten waren aan 
meer dan een prothese blootgesteld voor zich een lym-
foom ontwikkelde. In totaal waren in deze groep 45 pro-
thesen geïmplanteerd. 65 patiënten hadden slechts een-
malig prothesen gekregen. 

Op basis van de verkoopcijfers van 1999 tot 2015, aan-
geleverd door de industrie, werd het prothese- specifieke 
risico berekend. Voor micropolyurethaan  gecoate prothe-
sen (zeer ruwe texturering)(graad 4) was dat 1 op 2.832 
(95%BI 1.582 tot 5.673) prothesedragers, voor prothesen 
met een ruwe texturering was dit (Biocell, Allergan)(graad 
3) 1 op 3.345 (95%BI 2.475 tot 4.642), en voor minder ruw 
getextureerde borstprothesen (Siltex, Mentor)(graad2), 
was dat 1 op 86.029 (95%BI 15.440 tot 1.301.759).11

Tabel	1.	Samenvatting	van	onderzoek	naar	associatie	borstprothesen	en	BIA-ALCL.

Auteurs	en	
publicatiejaar

Periode Met	
prothese/	

zonder

Gemiddelde	
leeftijd	(jaar)

Blootstelling	
prothese	

(jaar)

Soorten	
prothesen

BIA-ALCL	per	
aantal	prothesen

Odds	ratio	
BIA-ALCL	met/	

zonder	prothese

de Jong et al. 
20085

1990 - 2006 5/6 40 (24-68) 1, 3, 4, 13 en 23 niet vermeld niet gegeven 18,2

de Boer et al. 
20186

1990 - 2016 32/11 56 (29-73) 13 (1-39) 28/32 soort 
bekend;  
23 = 82% macro-
getextureerd

1: 6.920 over alle 
soorten prothesen

421,8

Doren et al. 20179 1996 - 2015 100 53,2 ± 12,3 10,7 ± 4,6 alleen 
getextureerd, 
geen gladde

1: 30.000 67,6

Anna Loch 
et al. 201710;  
Magnusson et al. 
201911

2007 - 2018 81 48 (22,4 - 78,5) 7,58 (0,5 - 25) 65/81 slechts 
één prothese; 
16/81 patiënten 
45 prothesen

zeer ruw: 1 : 2.832;  
ruw: 1 : 3.345;  
minder ruw: 1 : 86.029

FDA per 
06/07/2019;  
VS + global12

tot half 2019 573 53 (27-90) 8 (0-34) 411/573 bekend; 
385/411 = 94% 
getextureerd

mogelijk 
onderrapportage, 
dubbelrapportage, totaal 
aantal patiënten met 
prothesen onbekend
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 epidemiologische gegevens en verkoopcijfers in deVS, 
Nederland en Australië van het risico op BIA-ALCL ligt 
tussen 1 op de 1.000 en 1 op de 30.000 prothesedraag-
sters bij getextureerde prothesen. 

Punt 2: Consistentie
Wanneer een observatie herhaaldelijk wordt gezien bij ver-
schillende populaties en onder verschillende omstandig-
heden, is dit een aanwijzing voor een causaal verband. In 
 verschillende landen en leeftijdsgroepen komen BIA- ALCL’s 
voor en met name bij de hoogste graad van texturering. Wel 
valt op, dat tot nu toe weinig gevallen zijn gerapporteerd van-
uit Zuid-Amerika, Azië en Afrika. 

Punt 3: Specificiteit
Dit type lymfoom komt ook voor bij vrouwen zonder 
borstprothese, maar dat is zeer zeldzaam. Het lijkt er 
dus op dat ALCL vooral voorkomt bij vrouwen met borst-
prothesen. In de VS is in één onderzoek een odds ratio 
 gevonden van 67,6 bij getextureerde borstprothesen. 
Deze odds ratio is gebaseerd op een geschatte inciden-
tie van niet-borstprothese geassocieerde ALCL van de 
borst van 3 op de 100 miljoen. De incidentie van BIA- 
ALCL is 2 op de 1 miljoen persoonsjaren.9 In Nederland 
werd in een onderzoek voor alle typen prothesen een 
odds ratio gevonden van 18,2 (95%BI 2, tot -156,8).5 
In een later onderzoek werd een nog grotere odds ratio 
 gevonden, namelijk 421,8 (95%BI 52,6 tot 3.385,2).6

Punt 4: Relatie in de tijd
Als een BIA-ALCL optreedt, is dat in het algemeen 8-10 
jaar na het plaatsen van een prothese (tabel 1). Het 
 gevolg vindt dus plaats na de oorzaak, een voorwaarde 
voor een causaal verband. Wanneer een patiënt meer-
dere prothesen heeft gehad (in het Australische onder-
zoek 16/81 = 20%) is het moeilijker het nauwkeurige 
interval aan te geven.

Punt 5: Dosisresponsrelatie
Naarmate de texturering en het oppervlak van de prothesen 
toenamen, nam het aantal BIA-ALCL’s toe. Dit is met name 
duidelijk in het Australische onderzoek.11

Punt 6 en 7: Plausibiliteit en coherentie
Causaliteit is aannemelijker als er een biologische verklaring 
is voor een effect, en als deze verklaring in lijn ligt met de 
algemene kennis over het onderwerp. BIA-ALCL ontstaat 
waarschijnlijk door een chronische ontsteking in de borst 
waardoor het immuunsysteem, en daarmee de T-lymfo-
cyten, wordt gestimuleerd. Mogelijke triggers hiervoor zijn 
siliconenpartikels of antigene prikkels van bacteriën groei-
end in een biofilm op borstprothesen. Het ontstaan van 
deze biofilm is aangetoond bij borstprothesen. Aangetoond 
is ook dat siliconen kunnen migreren uit de prothese naar 
buiten. Er zijn zelfs door het hele lichaam siliconenpartikels 
gevonden.20 Aangenomen wordt, dat ruwe en grote opper-
vlakten meer gelegenheid bieden voor bacteriën zich te 
nestelen dan gladde oppervlakken. Chronische stimulering 
van de antilichamen over een langere periode kan leiden 
tot een transformatie van T-lymfocyten en ontwikkeling van 

BIA-ALCL. Er zijn daarbij ook aanwijzingen voor een geneti-
sche predispositie.21

Punt 8: Experimenteel bewijs
Uit onderzoek blijkt dat de getextureerde prothesen met 
grotere oppervlakten een grotere mate van bacteriële ver-
ontreiniging en lymfocytenactivering hebben. Tussen de 
bacterielast en het aantal geactiveerde lymfocyten bestaat 
een lineaire relatie.22 Dit maakt een causale relatie tussen 
borstprothesen en BIA-ALCL aannemelijker. 

Punt 9: Analogie
Er zijn meerdere vergelijkbare cases beschreven van ALCL 
bij andere implantaten, zoals bij dentale implantaten23, een 
metalen plaat bij een tibiafractuur24, en bij getextureerde 
gluteale prothesen25, 26.

Gevolgen	voor	de	praktijk

Bepaalde typen borstprothesen van de 
markt
Op basis van de zogenoemde ‘Implant files’ (zie Achter-
grondinformatie) adviseerden de Franse gezondheidsautori-
teiten eind november 2018 als eerste om de getextureerde 
borstprothesen te vervangen door gladde vanwege het risi-
co op BIA-ALCL.27,28 De implant files zijn gepubliceerd door 
het ‘International Consortium of Investigative Journalists’ 
(ICIJ) en bevatten gegevens over de schade die door me-
dische implantaten wordt veroorzaakt29. Naar aanleiding van 
het advies van de Franse gezondheidsautoriteiten haalde de 
fabrikant dit type in Frankrijk en uiteindelijk wereldwijd van 
de markt. De FDA vroeg in juli 2019 als laatste de fabrikant 
de zeer ruw getextureerde borstprothesen uit de handel te 
nemen. Als reden gaven zij dat van de 573 gevallen met 
BIA/ALCL 481 een zeer ruw getextureerde prothese be-
trof. Van de 33 sterfgevallen van BIA-ALCL was bij 13 het 
type prothese bekend en daarvan hadden 12 een zeer ruw 
getextureerde prothese. In de VS is het marktaandeel van 
ruwe borstprothesen nu 10%, in Europa en de rest van de 
wereld is dat meer dan 80%.30

Mede op grond van de gerezen problemen rondom de 
borstimplantaten is inmiddels de wetgeving rondom me-
dische hulpmiddelen aangepast. De strengere eisen die 
met deze zogenoemde ‘Medical Devices Regulation’ wor-
den doorgevoerd zullen binnenkort uitgebreid worden be-
sproken in een Ge-Bu-artikel. Met name de eisen aan de 
klinische bewijslast, zoals de postmarketing surveillance, 
zijn aangescherpt.

Informatie voor patiënten
Inmiddels heeft in de VS de FDA strikte eisen gesteld aan 
de informatie die met patiënten die een prothese overwe-
gen, besproken moet worden. Dit betreft onder andere 
een gestandaardiseerde checklist als onderdeel van het 
proces voor geïnformeerde toestemming. De actuele ri-
sicocijfers voor BIA-ALCL, overall en voor specifieke pro-
thesen, gebaseerd op literatuur, registers en rapportages, 
vormen een onderdeel van deze patiënteninformatie.31 In 
Nederland gebruiken plastisch chirurgen een vergelijkba-
re patiënteninformatie.32
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Geen	informatie	over	andere	effecten
Vanaf de late jaren zeventig wordt over de veiligheid 
van borstprothesen gediscussieerd, en met name over 
het  risico op systemische aandoeningen, zoals auto- 
immuunziekten en kanker. De veiligheid van borstpro-
thesen is tot nu toe niet adequaat onderzocht.33,34,35,36  
Ook zijn er van de verschillende typen prothesen geen 
betrouwbare gegevens over frequentie en aard van lo-
kale complicaties, zoals lekken, scheuren en kapselvor-
ming. Over de klinische effectiviteit van de verschillende 
typen borstprothesen, zoals slagingspercentage bij een 
eerste plaatsing, levensduur en revisiepercentage, is 
eveneens weinig bekend.

PIP-schandaal
Tussen 1990 en 2006 werden borstprothesen van de 
Franse fabrikant PIP gebruikt, gevuld met niet voor me-
dische toepassingen bedoelde, industriële siliconengel. 
De indruk bestond dat deze prothesen vaker dan ande-
re moderne siliconenborstprothesen scheurden en lek-
ten met onder meer irritatie en ontsteking als gevolg. 
Deze borstprothesen werden zowel in de cosmetische 
als in de reconstructieve chirurgie toegepast en wer-
den ook door gerenommeerde klinieken gebruikt. Het 
schandaal legde de fundamentele zwakheden van het 
Europese systeem van markttoezicht bloot.37

Tijdelijke stop op plaatsing 
siliconengelprothesen
Het ontbreken van nauwkeurige cijfers over de veiligheid en 
effectiviteit resulteerde tussen 1992 en 2006 in een tijdelijk 
verbod op de cosmetische toepassing van siliconengelpro-
thesen door de FDA (zie Achtergrondinformatie). Op basis 
van de beschikbare gegevens liet de FDA in 2006 borst-
prothesen weer op de markt toe, zij stelden echter de eis 
dat grotere postmarketingonderzoeken zouden worden uit-
gevoerd. Deze onderzoeken moesten ongeveer 100.000 
patiënten insluiten en een follow-up hebben van ten minste 
10 jaar.38

Onderzoek naar langetermijneffecten
Vanaf 1999 concluderen verschillende auteurs, dat er geen 
associatie is tussen borstprothesen en systemische aandoe-

ningen. In geen enkele conclusie wordt BIA-ALCL genoemd 
(tabel 2). Vanwege het ontbreken van voldoende gegevens 
kunnen chirurgen vrouwen geen betrouwbare informatie 
geven over de langetermijncomplicaties van de verschillen-
de borstprothesen.

Review van Bondurant et al39

In 1999 verscheen een samenvatting van alle literatuur 
(1.078 artikelen) met de conclusie dat bewijs ontbrak 
dat systemische aandoeningen vaker voorkwamen bij 
vrouwen met borstprothesen.39 Bij deze conclusie maak-
ten de auteurs echter forse kanttekeningen. Zij wezen 
op het ontbreken van representatieve steekproeven van 
de juiste populatie, ontbreken van informatie over de 
kenmerken van de prothesen en ontbreken van nauw-
keurige en betrouwbare opsporing van complicaties (ta-
bel 2). De conclusie van de auteurs was dat afwezigheid 
van bewijs voor complicaties, nog geen bewijs is voor 
afwezigheid.39

Veel aanpassingen zonder voorafgaand 
onderzoek
Het viel de auteurs van de review op dat siliconenborstpro-
thesen na de introductie in 1962 op vele fronten waren aan-
gepast, bijvoorbeeld van de texturering van het kapsel en 
de vulling van de prothesen. Voor zover de auteurs konden 
nagaan waren deze aanpassingen, die zeer verschillende 
effecten zouden kunnen hebben, ingevoerd met weinig tot 
geen voorafgaand onderzoek naar biologische of klinische 
effecten.39

Meta-analyse van Balk et al40

In 2016 verscheen een meta-analyse van meer dan 
5.000 artikelen over onderzoeken naar siliconengelbe-
vattende borstprothesen.40 De auteurs gaven aan dat 
geen conclusie was te trekken over een associatie tus-
sen borstprothesen en gezondheidsuitkomsten op lange 
termijn vanwege het ontbreken van voldoende grote on-
derzoeken.

Cochrane-review uit 201641

In diezelfde periode verscheen een Cochrane-review 
van vijf gerandomiseerde onderzoeken, het totale aan-
tal tot dan toe.41 In deze onderzoeken waren in totaal 
202 patiënten ingesloten. Dit kleine aantal staat in schril 

Tabel	2.	Uitgebreidere	studies	of	samenvattingen	van	studies	naar	langetermijneffecten	van	borstprothesen.

Auteurs Publicatiejaar Type	prothese Type	onderzoek BIA-ALCL Kwaliteit	onderzoek

Bondurant et al.39 1999 siliconen 
borstprothesen 

met siliconengel of 
zoutoplossing

veiligheid implantaten niet genoemd review, lage kwaliteit van de 
ingesloten studies

Balk et al.40 2016 siliconen 
borstprothesen met 

siliconengel

langetermijneffecten op 
de gezondheid

terloops genoemd, maar 
geen casus

review, lage kwaliteit van de 
ingesloten studies

Rocco et al.41 2016 verschillende typen 
siliconenborst-

prothesen

gerandomiseerd te korte follow-up zeer lage kwaliteit

Coroneos et al.42 2019 siliconen 
borstprothesen 

met siliconengel of 
zoutoplossing

post-marketing te korte follow-up, onjuiste 
gegevens

lage kwaliteit
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 contrast met de miljoenen patiënten die een borstpro-
these kregen. De auteurs concluderen dat de vijf on-
derzoeken zeer laag van kwaliteit waren door de me-
thodologische beperkingen. Hieruit kon geen definitieve 
conclusie worden getrokken.

Het door de FDA geëiste onderzoek  
(Coroneos et al)42

In 2019 werd het resultaat van het vereiste postmarketing-
onderzoek beschreven. Deze studies startten in 2007 en bij-
na 100.000 patiënten werden geïncludeerd. Er waren twee 
cohorten, elk met een verschillend type prothese, die zeer 
matig werden gevolgd: van cohort I werd 60,5% gedurende 
2 jaar gevolgd, van cohort II werd 24% gedurende 2 jaar ge-
volgd en slechts 20% gedurende 7 jaar. Over het ontstaan 
van zeldzame complicaties konden geen conclusies worden 
getrokken.42,43 

Achtergrondinformatie

Toepassing van borstimplantaten
Borstprothesen kunnen worden geïmplanteerd onder de 
huid direct voor de borstspier, onder de fascie van de borst-
spier of achter de borstspier direct op de ribben. Siliconen-
borstprothesen hebben de aanwezigheid van siliconen in 
hun kapsel gemeen.

De eerste prothesen op de markt hadden een glad 
kapsel van siliconen. Halverwege de jaren ’70 werden 
coatings van micropolyurethaan gebruikt, in de veronder-
stelling dat hierdoor minder kapselvorming zou optreden. 
Prothesen zijn tegenwoordig gevuld met zoutoplossing of 
siliconengel. Getextureerde prothesen werden ingevoerd 
aan het einde van de jaren ‘80. De mate van texturering 
kan per type verschillen. Daarnaast kunnen prothesen nog 
variëren in grootte. 

Lokale complicaties en het ontstaan van 
BIA-ALCL
BIA-ALCL is een zeldzame vorm van lymfklierkanker. 
Vaak ontstaat het langere tijd na het plaatsen van het 
borstimplantaat. Dit verschilt van enkele maanden tot vele 
jaren na de implantatie. Na verloop van tijd kunnen ver-
anderingen rond de prothese optreden. Voorbeelden hier 
van zijn een seroom, een massa of verharding grenzend 
aan de prothese. Patiënten kunnen klagen over pijn, zwel-
ling, asymmetrie of een palpabele massa in de aangeda-
ne borst. Deze vorm van gelokaliseerde ziekte is meestal 
goed te genezen met een operatie, waarbij prothese en 
het kapsel, dat eromheen is ontstaan, worden verwijderd. 
Dit komt het vaakst voor. Soms is BIA-ALCL progressief, 
hetgeen uitgebreidere behandeling vereist en kan leiden 
tot overlijden.

De Implant files van het ICIJ
Meer dan 250 journalisten in 36 landen verenigd in het 
‘International Consortium of Investigative Journalist’ (ICIJ) 
hebben bij diverse overheidsorganen documenten opge-
vraagd met een beroep op openbaarheid van bestuur. Via dit 
mondiale onderzoek wordt de schade gevolgd, veroorzaakt 

door medische hulpmiddelen, die vaak inadequaat of hele-
maal niet zijn getest. Problemen rondom hulpmiddelen, en 
in het bijzonder over implantaten worden gepubliceerd op 
hun website (www.icij.org/investigations/implant-files/).29 
Op deze website staan onder meer door journalisten opge-
spoorde ‘recalls and safety alerts’ van medische hulpmidde-
len. Een recall klasse I houdt in, dat er een redelijke kans is, 
dat het gebruik van een bepaald medisch hulpmiddel ern-
stige gevolgen voor de gezondheid heeft of zelfs de dood 
kan veroorzaken; bij klasse II leidt het gebruik mogelijk tot 
schade aan de gezondheid. En bij klasse III is de kans klein. 
En ‘safety alerts’ geven belangrijke informatie en aanbeve-
lingen over producten.

Hoe worden borstprothesen (inter)
nationaal geregistreerd?
Verschil tussen opt-out en opt-in systemen
In een register worden patiëntgegevens opgenomen, 
 gekoppeld aan het nummer en type borstprothese. In het 
algemeen zijn er twee soorten registers: een opt-out sys-
teem, waarbij alle patiënten met een implantaat worden 
geregistreerd, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt. 
Dergelijke registers bereiken meestal een dekking van 
 minimaal 95%. Dit in tegenstelling tot een opt-in sys-
teem, ook wel ‘passive surveillance system’ genoemd. 
Professionals, industrie of patiënten zetten de gegevens 
vrijwillig in het register. Dit heeft zijn beperkingen, zoals 
incomplete, inaccurate, niet-geverifieerde of bevooroor-
deelde gegevens.44 Een dergelijke registratie is nooit 
compleet, en zeker in geval van een weinig voorkomend 
probleem zoals BIA-ALCL, is een goede registratie es-
sentieel. 

Nederlandse registratie via opt-out 
April 2015 zijn de Nederlandse plastisch chirurgen, na-
genoeg de enige specialisten die borstprothesen plaat-
sen, na een eerdere mislukking met een opt-in registratie 
een opt-out registratie voor borstprothesen begonnen.45 
Maar met deze ‘Dutch Breast Implant Registry’ (DBIR) 
zijn er op dit moment nog geen longitudinale, langdurige 
betrouwbare epidemiologische gegevens beschikbaar 
over belangrijke zaken rond borstprothesen. Hiervoor 
is langdurige registratie essentieel.46 Ook in Australië 
is rond dezelfde tijd een dergelijk opt-out systeem ge-
start.47 Orthopeden en cardiologen hebben al langer een 
opt-out register, respectievelijk de Landelijke Registra-
tie Orthopedische Implantaten (LROI) (sinds 2007) en 
de Nederlandse Hart Registratie (NHR), eerder ‘Natio-
nal Cardiovascular Gegevens Registry’ geheten (sinds 
2013). 

Registratie essentieel voor traceerbaarheid
Registratie is ook voor de traceerbaarheid van medische 
hulpmiddelen van belang. Als bijvoorbeeld blijkt dat een 
bepaald type implantaat niet veilig is, kan gemakkelijk ach-
terhaald worden welke patiënten dat type prothese hebben. 
Het ontbreken van een complete registratie bleek pijnlijk 
duidelijk in 2010 rond het zogenaamde PIP-schandaal: 
wereldwijd waren 400.000 PIP-borstprothesen geplaatst  
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(bij ongeveer 3.000 vrouwen in Nederland), maar de dragers 
van dit type borstprothese waren vaak niet bekend.48,49,50 
In het door de overheid opgetuigde Landelijk Implantaten 
Register (LIR) worden borstimplantaten verplicht geregi-
streerd, maar dit register is alleen voor de traceerbaarheid 
van  belang. Klinische gegevens ontbreken.

Tijdelijke stop op cosmetische toepassing
In 1991 heeft de FDA fabrikanten verzocht gegevens over 
de veiligheid van borstprothesen aan te leveren. Omdat 
adequate klinische gegevens ontbraken gaf de FDA geen 
goedkeuring meer voor levering. Alleen met ‘compassio-
nate use’ en in studieverband konden bepaalde prothesen 
worden geplaatst. Dit gold onder meer voor patiënten die 
na een amputatie in aanmerking kwamen voor een recon-
structie of patiënten met lekkende prothesen. Er werden 
verschillende onderzoeken gestart, maar patiënten meldden 
later dat zij weliswaar werden aangemoedigd om deel te ne-
men, maar dat zij ook de mogelijkheid kregen deelname aan 
het onderzoek te stoppen wanneer de prothesen eenmaal 
waren  geplaatst. Hierdoor was het percentage patiënten in 
follow-up na 3 jaar 18-27%, hetgeen slechts inadequate 
gegevens opleverde. In 2002 vertelden oud-medewerkers 
uit de industrie zelfs, dat zij opdracht hadden gekregen do-
cumenten met betrekking tot het (hoge) scheurpercentage 
van bepaalde prothesen te vernietigen. Ook gaf één van hen 
aan, dat prothesen met vlooien besmet waren.51,52

Welke typen prothesen zijn in Nederland 
beschikbaar?
In tabel 3 staan de borstprothesen die in Nederland beschik-
baar zijn en prothesen die recent uit de handel zijn genomen. 
Er wordt naar gestreefd de mate van texturering op stan-
daardwijze te beschrijven, maar in de tabel is dit niet toege-
past.53
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geeN melatoNiNe 
bij primaire 
slaapstoorNisseN
23 april 2020  Leo M.L. Stolk

Ondanks dat al jaren bekend is dat melatonine slechts 
 beperkt werkzaam is bij primaire slaapstoornissen wordt 
dit middel nog veelvuldig voor dit doel gebruikt. Ook nieuw 
gerandomiseerd onderzoek en meta-analyses vinden 
slechts minimale, niet-klinisch relevante werkzaamheid. Dit 
bevestigt opnieuw dat melatonine niet zou moeten worden 
geadviseerd of voorgeschreven bij primaire slaapstoornis-
sen. Ook het gebruik van melatonine als  slaapmiddel in de 
vorm van zelfzorgproducten of voedingssupplementen is 
af te raden.

Ge-Bu Plaatsbepaling
•	 Er	 is	 in	de	afgelopen	10	 jaar	geen	aanvullend	bewijs	

gepubliceerd	 dat	 het	 voorschrijven	 van	 melatonine	
bij	 primaire	 slaapstoornissen	 bij	 volwassenen	 onder-
steunt.

•	 Er	zijn	voor	artsen,	apothekers	en	andere	zorgverleners	
voldoende	argumenten	om	het	gebruik	van	melatonine	
voor	primaire	slaapstoornissen	bij	 volwassenen	af	 te	
raden.

na	10	jaar	opnieuw	negatieve	beoordeling
10 jaar geleden concludeerde het Ge-Bu: ''De werkzaam-
heid van melatonine met gereguleerde afgifte (mga) is erg 
beperkt en alleen aangetoond in placebogecontroleerd on-
derzoek''. Melatonine was al langer als zelfzorgmiddel op 
de markt maar was op dat moment net geregistreerd als 
receptgeneesmiddel voor primaire slaapstoornissen (tablet 
mga 2 mg). Dat melatonine indertijd voor deze toepassing 
werd geregistreerd, kwam vooral doordat de onderzoeken 
die een negatief effect lieten zien (het merendeel van de on-
derzoeken) niet werden gepubliceerd.1 In de afgelopen 10 
jaar is er geen onderzoek verschenen dat aanleiding geeft 
de conclusie over melatonine te herzien. Uit nieuw onder-
zoek blijkt dat de slaaplatentietijd (tijd nodig om in slaap te 
vallen) en de totale slaaptijd nauwelijks worden verbeterd 
door melatonine. 

Dit artikel beschrijft het wetenschappelijke onderzoek 
dat na 2009 verscheen over melatonine mga bij primai-
re slaapstoornissen. De toepassing van melatonine als 
 secundair slaapmiddel bij speciale patiëntgroepen en het 
gebruik ter behandeling van een jetlag vallen buiten de 
scope van dit artikel.

Ook richtlijnen geven een negatief advies
De richtlijn voor Nederlandse huisartsen, de NHG- Standaard 
Slaapproblemen en slaapmiddelen, het Farmacothera-
peutisch Kompas van het Zorginstituut Nederland en de 
 Europese richtlijn voor de diagnose en behandeling van 

slaapstoornissen van de European Sleep Research Society 
adviseren om geen melatonine voor te schrijven bij primaire 
slaapstoornissen.2,3,4 Opmerkelijk is dat een Brits consen-
susverklaring dit nog wel doet.5

Onderzoek	na	2009
De vraag is of er na 2009 nieuw bewijs is  gepubliceerd 
dat de werkzaamheid van melatonine aantoont, als het 
toegepast wordt als slaapmedicatie bij primaire slaap-
stoornissen. Er is de afge lopen 10 jaar veel over me-
latonine gepubliceerd. Recent is zelfs een zogenaamde 
‘umbrella-review’ verschenen. In  umbrella-reviews wor-
den meerdere systematische  reviews en meta- analyses 
van gerandomiseerde onderzoeken  samengenomen.6 
Slechts een klein gedeelte van de onderzoeken in de 
umbrella-review gaat over gebruik van melatonine bij 
patiënten met primaire slapeloosheid. De meeste on-
derzoeken gaan over melatonine als slaapmiddel bij 
speciale patiëntengroepen, zoals patiënten met autis-
me, IC- en operatiepatiënten, patiënten met eczeem en 
over melatonine als middel dat het slaapritme hersteld 
bij jetlag. Uiteindelijk bleef één gerandomiseerd onder-
zoek7,8 en één meta-analyse van vijf gerandomiseerde 
 onderzoeken uit de periode 2001-2011 over.9

RCT: 8 minuten eerder in slaap
Een gesponsorde gerandomiseerde placebogecontro-
leerde dubbelblinde studie onderzocht in hoeverre leef-
tijd en endogene productie van melatonine (gemeten 
als metaboliet in urine) de effectiviteit en de veiligheid 
van melatonine met verlengde afgifte bij primaire slape-
loosheid beïnvloeden.7,8 Het primaire eindpunt was de 
slaaplatentietijd na 3 weken behandeling. De patiënten 
werden daarna nog tot 26 weken gevolgd. De studie-
populatie bestond uit mannen en vrouwen van 18 tot 80 
jaar met primaire slapeloosheid.

Studieopzet
De proefpersonen kregen de eerste 2 weken enkelblind 
een placebo (een zogenoemde 'run-in'-periode). Na een 1 
op 1 randomisatie in een melatonine- en een placebogroep 
volgde een behandelperiode van 3 weken. De dosering was 
één tablet melatonine 2 mg (Circadin®) 1 tot 2 uur voor het 
slapen. Daarna volgde een verlenging van het onderzoek 
tot 26 weken. De proefpersonen met melatonine continu-
eerden in deze periode hun behandeling. De proefpersonen 
van de placebogroep werden 1 op 1 gerandomiseerd in een 
melatonine- en een placebogroep. Na 26 weken was er voor 
alle proefpersonen een 2 weken durende 'run-out’-periode 
waarin allen placebo kregen. Gegevens over slaapparame-
ters werden verzameld via een door de patiënt bijgehouden 
dagboek.

Resultaten
Na 3 weken behandeling werd een klein maar statis-
tisch significant verschil in vermindering van de slaapla-
tentietijd gevonden in de leeftijdsgroep 55 tot 80 jaar. 
Bij melatonine was de slaaplatentietijd ten opzichte van 
placebo met 7,8 minuten (95% betrouwbaarheidsinterval 
(BI) 1,6 tot 14,1) méér verkort. De  slaaplatentietijd was 
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vóór behandeling respectievelijk 75,1 en 69,9 minuten. 
De normale slaaplatentietijd voor gezonde volwassenen 
is 15 minuten.2 Voor de totale populatie (n = 722) en 
voor de populatie van 18 tot 54 jaar (n = 144) was het 
verschil tussen melatonine en placebo niet significant. 
Ook was er geen significant verschil tussen de patiënten 
met hoge of lage excretie van de melatoninemetaboliet 
6-SMT.

Na 26 weken was de slaaplatentietijd voor melatonine 
8,0 minuten (95%BI 3,7 tot 12,4) méér verminderd ten op-
zichte van placebo in de leeftijdsgroep 55 tot 80 jaar. Voor 
de totale populatie was het verschil ook statistisch signifi-
cant namelijk 6 minuten (95%BI 2,1 tot 10,0). Voor de leef-
tijdsgroep 18 tot 54 jaar was het verschil niet significant.

Als secundaire uitkomst is ook de totale slaaptijd 
 dagelijks gemeten met dagboek. Ook hier is het verschil 
tussen melatonine en placebo alleen bij de 55-80 jarigen 
significant: 0,15 uur (95%BI 0,0 tot 0,31). Dit is ook het ge-
val voor de extensieperiode: 0,13 uur (95%BI 0,01 tot 0,28).

Conclusie
Melatonine geeft bij oudere patiënten van 55 tot 80 jaar een 
kleine vermindering van de slaaplatentietijd en een geringe 
toename van de totale slaaptijd. Het betreft een niet-klinisch 
relevante vermindering met bovendien grote individuele 
spreiding. Er is geen verband aangetoond met de mate van 
excretie van de metaboliet van melatonine. 

Meta-analyse: slechts 5 minuten eerder in 
slaap
Recent is een meta-analyse van de effecten van melatonine 
bij primaire slapeloosheid van volwassenen gepubliceerd.9 
Het primaire eindpunt was slaaplatentietijd. Inclusiecriteria 
voor de onderzoeken waren: gerandomiseerd onderzoek, 
enkel- of dubbelblind, cross-over of parallel en tussen 1990 
en 2015 gepubliceerd. Uiteindelijk werd een vijftal studies 
ingesloten, waaronder het bovengenoemde onderzoek.7,8 
In de onderzoeken werden zowel formuleringen met ge-
reguleerde afgifte als gewone melatonine toegepast. Met 
kwantitatieve analyse werd een klein maar statistisch sig-
nificant verschil in slaaplatentietijd gevonden tussen mela-
tonine en placebo: -5,1 minuten (95%BI -8,5 tot -1,6). Er 
werd geen significante heterogeniteit gevonden tussen de 
studies. De aantallen proefpersonen per studie waren over 
het  algemeen klein en varieerden tussen 40 en 791. Het 
totaal aantal proefpersonen was 1.022.

Bijwerkingen
Uit een systematische review blijkt dat bijwerkingen over 
het algemeen voorbijgaand en niet ernstig van aard zijn en 
makkelijk op te lossen.10 In deze  review werden artikelen in-
gesloten indien het orale toediening  betrof met statistische 
analyse van de bijwerkingen conform de ‘CONSORT Exten-
sion for Harms’.11

Van de 50 onderzochte artikelen meldden er 24 ten-
minste één statistisch significante bijwerking in vergelij-
king met placebo. Bijwerkingen waren over het algemeen 
voorbijgaand en van niet-ernstige aard. De meest ge-
rapporteerde bijwerkingen waren: vermoeidheid, stem-
mingsverandering en verminderde psychomotorische 

en neurocognitieve prestaties. In enkele studies werden 
bijwerkingen gerelateerd aan het endocriene systeem 
(reproductieve parameters, glucosemetabolisme) en car-
diovasculair (bloeddruk en hartslag) gemeld. De meeste 
bijwerkingen kunnen volgens de auteurs gemakkelijk wor-
den vermeden door te doseren conform het natuurlijke 
 circadiane ritme (zie Achtergrondinformatie). 

Melatonine	op	de	nederlandse	markt

Primaire slaapstoornis
Voor primaire slaapstoornis is in Nederland slechts één 
melatoninetablet van 2 mg met  gereguleerde afgifte ge-
registreerd. Het betreft Circadin® en heeft als officiële in-
dicatie: ‘monotherapie voor kortdurende behandeling van 
patiënten van 55 jaar en ouder met primaire insomnia, die 
wordt gekenmerkt door een slechte slaapkwaliteit’. Circa-
din® is alleen op voorschrift van een arts verkrijgbaar.12

Registraties voor andere indicaties
Slenyto® tabletten met gereguleerde afgifte van 1 en 5 mg  
zijn geregistreerd voor de behandeling van slapeloosheid 
bij kinderen en adolescenten in de leeftijd van 2 tot 18 jaar  
met autismespectrumstoornis en/of Smith-Magenis- 
syndroom, wanneer slaaphygiënische maatregelen 
onvoldoende zijn gebleken. Ook Slenyto® tablet-
ten zijn alleen verkrijgbaar op voorschrift van een 
arts. Daarnaast zijn nog enkele merken ‘gewone ta-
bletten’ geregistreerd, met als indicatie kortduren-
de behandeling van jetlag bij volwassenen, zoals 
Davitamon Melatonine, Melatonine DMB, Melatoni-
ne Tiofarm en Nytol Melatonine tabletten van 1, 3 en  
5 mg en Melatonine Clinigen, Melatonine Orifarm, Mela-
tonine Pharma Nord tabletten van 3 mg. Deze prepara-
ten met als indicatie jetlag zijn als zelfzorgmiddel via de 
 apotheek of drogist verkrijgbaar.12

Voedingssupplementen
Ook zijn talloze orale melatoninepreparaten als voedings-
supplement op de markt, met doseereenheden variërend 
van 0,1 tot 5 mg. Deze producten vallen niet onder de 
 geneesmiddelenwet maar alleen onder de warenwet. Deze 
producten zijn op dit moment gewoon te koop via onder 
meer drogist of supermarkt. De Inspectie Gezondheidszorg 
en Jeugd heeft echter het standpunt dat melatonine bevat-
tende preparaten met meer dan 0,3 mg als geneesmiddel 
moeten worden beschouwd en derhalve niet als voedings-
supplement zijn toegestaan. De inspectie geeft aan het toe-
zicht hierop te intensiveren.13 Er zijn echter aanwijzingen dat 
precieze melatoninegehaltes in voedingssupplementen on-
zeker zijn. Een recent onderzoek in de Verenigde Staten laat 
zien dat in veel van de daar onderzochte voedingssupple-
menten gehaltes zijn gevonden die -83% tot 478% afwijken 
van de aangegeven hoeveelheid melatonine.14

Achtergrondinformatie

Slaaplatentietijd
Slaaplatentietijd (‘sleep onset latency’) is de tijd verstreken 
tussen het moment dat de patiënt probeert in slaap te vallen 
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tot de tijd dat hij ook echt in slaap valt (gemeten in minuten). 
Belangrijk is dat de patiënt op de gebruikelijke tijd gaat sla-
pen om te voorkomen dat de latentietijd te hoog (bij te vroeg 
gaan slapen) of te laag (bij te laat gaan slapen) uitvalt. De 
normale slaaplatentietijd is 15 minuten.2

Melatonine is een lichaamseigen hormoon
Melatonine is een lichaamseigen hormoon dat door de 
epifyse wordt geproduceerd. Fysiologisch neemt de me-
latonineafgifte toe na het invallen van de duisternis, met 
een piek tussen 2 en 4 uur ’s nachts. Gedurende de twee-
de helft van de nacht neemt de melatonineafgifte weer 
af. Melatonine wordt in verband gebracht met de regule-
ring van het dag-/nachtritme en het synchroniseren van 
de dag-/nachtcyclus. Het wordt ook in verband gebracht 
met een hypnotisch  effect en een verhoogde slaapnei-
ging.15 Er zijn aanwijzingen dat de melatonineproductie bij 
het ouder worden afneemt.16

Circadiaan ritme
De endogene melatonineproductie, die het mogelijk maakt 
in slaap te vallen, volgt een 24-uurs ritme: circadiaan ritme. 
De endogene melatonineproductie komt op gang onder 
 invloed van schemering rond 21.00 uur: ‘dim light mela-
tonin onset’ (DLMO). De topspiegel wordt zo'n 5 uur la-
ter bereikt. Exogeen melatonine zou het slaap-waakritme 
kunnen verschuiven. De richting waarin dit gebeurt hangt 
samen met het tijdstip van inname.17 In vrijwel alle studies 
met melatonine wordt het middel 1 à 2 uur voor de slaap-
tijd  ingenomen.6 Hierdoor zou de melatoninepiek kunnen 
verschuiven en het circadiane ritme worden verstoord. Bij 
formuleringen met gereguleerde afgifte zoals Circadin®, 
wordt dit afgezwakt door de verlengde Tmax van 3 uur na 
inname.15

Melatonine is moeilijk te doseren
Eigenlijk is het niet mogelijk melatonine oraal nauwkeurig te 
doseren. Dit komt door de lage en individueel variabele bio-
logische beschikbaarheid. Het is niet te voorspellen welke 
dosis de patiënt in werkelijkheid in het lichaam zal opnemen. 
Dit maakt het vaststellen van een duidelijke dosis-effect-
relatie moeilijk, zo niet onmogelijk. 

Biologische beschikbaarheid is het gedeelte van de 
toegediende dosis dat onveranderd in de circulatie komt. 
In het Farmacotherapeutisch Kompas en in de officiële 
samenvatting van de kenmerken van het product (het 
SmPC) van Circadin® wordt voor melatonine een orale 
biologische beschikbaarheid van 15% aangegeven.15 In 
een systematische review worden drie onderzoeken naar 
de absolute biologische beschikbaarheid vermeld met een 
gevonden biologische beschikbaarheid van respectieve-
lijk 14,3 en 15,9%, 33% en 1 tot 37% (gemiddeld 15%) 
met een grote interindividuele variabiliteit in ieder onder-
zoek.18 In een recente cross-over studie bij 12 vrijwilligers 
met 10 mg melatonine intraveneus en oraal toegediend, 
wordt een mediane biologische beschikbaarheid van  
2,5% (1,7-4,7) gevonden.19 De interindividuele varia-
biliteit van de  biologische beschikbaarheid was in alle 
studies groot: 50% of meer. Melatonine vertoont een 
groot ‘first-pass effect’. Na een snelle en vrijwel  volledige 

 absorptie uit de darm wordt een groot deel bij eerste pas-
sage  gemetaboliseerd tot onwerkzame metabolieten. Dit 
 metabolisme vertoont eveneens grote interindividuele 
 variatie. De relatieve verschillen tussen de kleine hoeveel-
heden die onveranderd de circulatie bereiken zijn daar-
door groot. (Bijvoorbeeld: als er bij de ene persoon 96% 
direct wordt gemetaboliseerd en bij een andere 92% 
zorgt dit voor een relatief verschil in beschikbaarheid van 
100%, nl 4 vs. 8%). 

CYP1A2
Melatonine wordt gemetaboliseerd via het leverenzym 
CYP-1A2, dat een grote interindividuele variatie in 
activiteit vertoont. Dit is een belangrijke oorzaak van 
de  grote verschillen in de biologische beschikbaarheid. 
Daarnaast is de activiteit van CYP1A2 afhankelijk van 
externe  factoren. Roken bijvoorbeeld heeft een sterk 
 inducerend effect waardoor de activiteit van CYP1A2 
wordt  verhoogd. Na het gebruik van coffeïne, dat de 
CYP1A2  activiteit verlaagd, zijn verhoogde spiegels van 
melatonine  aangetoond.18

Is er aan het biologische 
beschikbaarheidsprobleem iets te doen?
Een mogelijkheid om de biologische beschikbaarheid te 
vergroten, is een andere toedieningsvorm of -weg die 
het ‘first-pass effect’ omzeilt. Intraveneuze toediening 
heeft per definitie een biologische beschikbaarheid van 
100% maar is weinig praktisch. Andere voorbeelden van 
alternatieve toedieningswegen zijn transdermaal, nasaal 
of sublinguaal. Voor melatonine zijn in de literatuur ook 
diverse alternatieve toedieningsvormen zoals nasale en 
oromucosale toediening beschreven.20 Het bepalen van 
bloedspiegels van melatonine en/of de dosering aanpas-
sen zijn andere mogelijkheden.

Melatoninegebruik in Nederland
Er zijn geen exacte cijfers over het gebruik van geregistreerd 
melatonine of voedingssupplementen met melatonine te 
vinden. 

Details besproken onderzoek

Wade et al7,8

Soort	onderzoek: gerandomiseerd dubbelblind 
placebogecontroleerd fase 3-onderzoek 
Financiering: Neurim Pharmaceuticals, Tel-Aviv, 
Israël
Powerberekening: om 95% power op 5% ni-
veau voor het primaire eindpunt de verandering in 
slaaplatentietijd te bereiken in de intention- to-treat 
‘low excretors’ in week drie, uitgaande van een 
behandeleffect van 19 minuten en een residue 
standaardeviatie van 40,6 minuten, waren 120 
deelnemers nodig per behandelgroep. Uitgaande 
van een gelijk aantal 'high and low excretors', waren 
er in totaal 480 patiënten nodig
Insluitingscriteria: leeftijd 18-80 jaar en mannen 
en vrouwen. Primaire insomnia volgens DSM-IV 
criteria. Slaaplatentietijd > 20 minuten
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Belangrijke	uitsluitingscriteria: gebruik van 
benzodiazepines en andere slaapmiddelen (inclusief 
psychofarmaca) gedurende de studie en 2 weken 
voor aanvang; slaapstoornissen gerelateerd aan 
ademhalingsstoornissen, circadiaan ritme en medi-
sche conditie
Analyse	van	resultaten: lineaire regressie. Linear 
Mixed Effects Model for Repeated Measures. Ancova 
Primaire	uitkomstmaat: slaaplatentietijd na 3 
weken (dagelijks genoteerd in dagboek)
Onderzoeksduur: 2 weken 'run-in' periode met 
placebo. Daarna 3 weken dubbelblind toediening 
van placebo of melatonine (1:1): kortetermijnon-
derzoek. Daarna langetermijnonderzoek: week 4 tot 
29. De melatoninegroep gaat door met melatonine 
en de placebogroep wordt gerandomiseerd voor 
toediening melatonine of placebo (1:1). Daarna 2 
weken 'run-out' periode, waarin iedere deelnemer 
placebo krijgt
Randomisatie: via interactive voice system

Aantal	patiënten: 791 werden geïncludeerd. 
Hiervan kreeg 394 melatonine en 395 placebo. Uit-
val n = 21 in de melatoninegroep en n = 22 in de 
placebogroep. Redenen van uitval zijn vermeld. Van 
de melatoninegroep werden 358 geïncludeerd in de 
extensiegroep en continueerden melatonine. Van 
de placebogroep werden 353 geïncludeerd in de 
extensiegroep. 176 kregen melatonine en 177 gin-
gen door met placebo. Het totaal aantal patiënten 
met melatonine werd nu 534. Uiteindelijk voltooiden 
412 patiënten van de melatoninegroep de studie en 
134 patiënten van de placebogroep
Patiëntkenmerken: gemiddelde leeftijd 63,8 jaar; 
74,4% vrouw 
Trialregistratienummer: NCT00397189 en 
 EUdra-CT Number 2006-004193-2
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