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Het oncolyticum hydroxycarbamide wordt toegepast bij 
de behandeling van sikkelcelziekte. Onderzoek toont aan 
dat hydroxycarbamide de frequentie van de bij deze ziekte 
horende pijnaanvallen bij ernstige vormen van de ziekte 
verlaagt met gemiddeld 45%. Ook heeft hydroxycarbami-
de een gunstig effect op het voorkomen van acute chest 
syndrome, en vermindert het de noodzaak van bloedtrans-
fusies. Alleen in cohortstudies is aangetoond dat het ge-
bruik van hydroxycarbamide ook is geassocieerd met een 
verbeterde overleving. Deze resultaten gelden alleen voor 
patiënten met gebruikelijke vormen van sikkelcelziekte. 
Voor bepaalde subvormen van sikkelcelziekte, zoals HbSC 
is effectiviteit niet aangetoond. Er zijn nog geen onderzoe-
ken die aantonen of hydroxycarbamide op lange termijn 
wel of geen schadelijke bijwerkingen heeft die het gebruik 
ervan beperken. Regelmatige controle van het bloedbeeld 
is noodzakelijk om de juiste dosering van hydroxycarbami-
de vast te stellen.

Ge-Bu Plaatsbepaling
•	 Op	basis	van	resultaten	uit	onderzoek	bestaat	er	een	

goede	 indicatie	 hydroxycarbamide	 voor	 te	 schrijven	
aan	patiënten	met	ernstige	sikkelcelziekte.

•	 Er	is	een	associatie	gevonden	met	verlenging	van	de	
levensduur	van	patiënten	met	ernstige	sikkelcelziekte	
en	het	gebruik	van	hydroxycarbamide,	maar	onomsto-
telijk	bewijs	ontbreekt	vooralsnog.

•	 Er	 is	 nog	 onvoldoende	 bekend	 over	 teratogeniteit	
en	over	de	mogelijke	bijwerkingen	op	de	lange	ter-
mijn.

•	 Bij	 het	 voorschrijven	 van	 dit	 middel	 moet,	 samen	
met	de	patiënt	of	de	ouders	van	het	patiëntje,	een	
zorgvuldige	 afweging	 worden	 gemaakt	 tussen	 de	
potentiële	 voor-	 en	 nadelen	 van	 het	 gebruik	 van	
	hydroxycarbamide.

Gunstige	effecten	bij	symptomatische	
sikkelcelziekte
Hydroxycarbamide (Siklos®) heeft een gunstig effect op 
een aantal klinische manifestaties van sikkelcelziekte. In 
2017 is een Cochrane-review gepubliceerd over de effec-
tiviteit waarin de uitkomsten in gerandomiseerde placebo-
gecontroleerde studies zijn samengevat.1 Daarnaast zijn er 
tal van observationele cohortstudies die naast het effect 
op pijnlijke crises ook gekeken hebben naar de potenti-
ele effecten van hydroxycarbamide op orgaanschade en 
mortaliteit.

Wat is sikkelcelziekte?
Sikkelcelziekte wordt gekenmerkt door vorming van 
 abnormale, sikkelcelvormige erytrocyten. Doordat deze 
cellen in vergelijking met normale erytrocyten minder 
flexibel zijn en makkelijk hemolyseren in gedeoxygeneer-
de toestand, kunnen door een ingewikkelde cascade van 
verhoogde inflammatie, celadhesie, stollingsactivatie en 
endotheelschade, ernstige en pijnlijke vaso-occlusieve 
stoornissen optreden die in de internationale literatuur 
 vaso-occlusieve crises worden genoemd.

Toepassing hydroxycarbamide
Hydroxycarbamide is een oncolyticum dat van oudsher 
gebruikt wordt bij de behandeling van acute of chronische 
myeloïde leukemie en myeloproliferatieve aandoeningen 
zoals essentiële trombocythemie, polycythemia vera en 
myelofibrose. Hydroxycarbamide kan ook worden ingezet 
bij de behandeling van sikkelcelziekte. In de Verenigde 
Staten (VS) wordt meestal de maximaal toelaatbare do-
sis voorgeschreven (doorgaans gebaseerd op het effect 
op de leukocyten) terwijl Europese centra vaak een vas-
te dosis gebruiken van 25 mg/kg. Bij de behandeling is 
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 regelmatige controle van het bloedbeeld noodzakelijk om 
de juiste dosering van hydroxycarbamide vast te stellen.

Bewijs van effectiviteit hydroxycarbamide
In gerandomiseerde placebogecontroleerde studies, 
 samengevat in een Cochrane-review werd aangetoond 
dat hydroxycarbamide in vergelijking met placebo een 
verbetering geeft van de frequentie, intensiteit en duur 
van vaso-occlusieve crises, een vermindering van het 
aantal ziekenhuisopnames, complicaties geassocieerd 
met vaso-occlusieve crises zoals het 'acute chest syn-
drome' en vermindering van de pijn met een lager opiaat-
gebuik.1 Er zijn geen gerandomiseerde studies die het 
effect van hydroxycarbamide op de sterfte bij patiënten 
met sikkelcelziekte hebben aangetoond.1 Observatio-
nele studies vinden echter wel een duidelijke associatie 
tussen langdurig hydroxycarbamide-gebruik en een be-
tere overleving.2,3,4 

Toepassing in de praktijk

Voorschrijven bij patiënten met ernstige 
sikkelcelziekte
Op basis van resultaten uit onderzoek bestaat er een 
 indicatie hydroxycarbamide voor te schrijven aan sikkel-
celpatiënten met frequente vaso-occlusieve crises of 
een doorgemaakt acute chest syndrome. Bij sikkelcel-
patiënten met een ernstige vorm van de ziekte kan wor-
den overwogen om hydroxycarbamide voor te schrijven 
om  complicaties en orgaanschade op de lange termijn en 
vroege sterfte te voorkomen. 

Houd rekening met de bijwerkingen
Bij het voorschrijven van dit middel moet een zorgvuldige 
afweging worden gemaakt tussen de potentiële voor- en 

nadelen van het gebruik van hydroxycarbamide. Ondanks 
het feit dat er geen verhoogde incidentie van aangeboren 
afwijkingen is vastgesteld bij langdurig gebruik van hy-
droxycarbamide is dit middel potentieel teratogeen en zijn 
de effecten van hydroxycarbamide op de fertiliteit van kin-
deren op de lange termijn nog niet duidelijk. Bij volwassen 
mannen is een remming van de spermatogenese vastge-
steld. Onduidelijk is of hydroxycarbamide ook irreversibele 
azoöspermie kan veroorzaken. Het effect van hydroxycar-
bamide bij patiënten met een mildere vorm van sikkelcel-
ziekte (zowel mildere genotypen als HbSC en HbSbeta(+) 
thalassemie) is niet aangetoond. Op dit terrein is nader 
wetenschappelijk onderzoek gewenst.

Sikkelcelziekte	in	detail

Aanmaakstoornis van het 
hemoglobinemolecuul
Een normaal functionerend hemoglobinemolecuul (HbA 
waarbij A staat voor adult) bestaat uit een haemgroep met 
twee paar eiwitketens (twee keer alfa- en bèta-globine 
- α2β2). De pasgeborene heeft voornamelijk foetaal he-
moglobine (HbF) dat bestaat uit twee alfa- en twee gam-
maketens (α2ϒ2). Bij sikkelcelziekte is er sprake van een 
puntmutatie in het voor bèta-globine coderende gen. Een 
normaal gen codeert voor normaal functionerend hemo-
globine A (HbA). De puntmutatie leidt tot de vorming van 
een afwijkend hemoglobine dat de neiging heeft te po-
lymeriseren in gedeoxygeneerde toestand. Hierdoor ont-
staan niet-flexibele, sikkelcelvormige erytrocyten.5 (Zie 
figuur 1).

Verschillende genetische varianten
Het bij sikkelcelziekte gemuteerde gen codeert voor ab-
normaal functionerend hemoglobine S (HbS), waarbij 

Figuur	1.	Afwijkend	proces	van	gen	naar	ziekte
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beide bèta-ketens zijn veranderd (α2βs2). Het gen voor 
HbS is een autosomaal recessief gen. Als een persoon 
één goed functionerend gen heeft voor hemoglobine en 
één gen met sikkelcel-hemoglobine (HbS), zijn er geen 
klinische verschijnselen en is de persoon drager van sik-
kelcelziekte.6 Homozygote sikkelcelziekte waarbij de pati-
ent twee HbS-genen heeft geërfd (HbSS) wordt ook wel 
sikkelcelanemie genoemd en gaat dikwijls gepaard met 
een ernstige klinische presentatie (zie figuur 2). Sikkelcel-
ziekte kan ook veroorzaakt worden wanneer een persoon 
één HbS-gen erft en één andere dysfunctionerende vari-
ant van het gen voor hemoglobine. Dit kan hemoglobine 
C (HbSC) zijn, of een bèta-thalassemie-gen (HbSβ+- of 
HbSβ0). Naast deze meest voorkomende varianten be-
staan er ook zeldzamere vormen zoals HbSD, HbSE en 
HbSOArab.

Herkomst en prevalentie
De genmutatie die sikkelcelziekte veroorzaakt komt voor-
al voor bij mensen die van oorsprong afkomstig zijn uit 
 Afrika, het Midden-Oosten of India. Met de migratie vanuit 
West en Centraal Afrika, Suriname, het Caraïbisch  gebied 
en meer recent het Midden-Oosten is de prevalentie van 
sikkelcelziekte in Nederland sterk toegenomen.7,8,9 In 
 Nederland leven naar schatting 1.500 mensen met sikkel-
celziekte, waarvan de helft kinderen.10

Beloop van sikkelcelziekte afhankelijk van 
genotype
Sikkelcelziekte wordt gekenmerkt door episoden met 
hevige pijn op uiteenlopende plaatsen in het lichaam ten 
gevolge van occlusie van post-capillaire venulen door sa-
menklontering van de abnormale erytrocyten. Dergelijke 
episodische vaso-occlusies worden ingeleid door een ver-
hoogde adhesie van leukocyten aan de vaatwand uitge-
lokt door onder meer infectie, koude, hevige inspanning 
of stress. Frequente vaso-occlusieve crises zijn geasso-
cieerd met een slechtere prognose en gaan op de lange 

duur gepaard met progressieve orgaanschade.11 Vaso-oc-
clusieve crises gaan meestal gepaard met hevige botpijn. 
De ernst en frequentie van de symptomen tussen de ver-
schillende genotypen en tussen individuen met een gelijk 
genotype, is sterk variabel.12 Sommige mensen hebben 
slechts milde symptomen terwijl andere patiënten met de-
zelfde mutatie frequent moeten worden opgenomen voor 
pijnstilling of complicaties. 

Pasgeborenen en zuigelingen hebben vanwege het 
relatief hoge gehalte aan HbF tot 6 maanden meestal 
geen klinische symptomen. Daarna is het HbF bij sikkel-
celpatiënten vrijwel volledig vervangen door HbS.6,12 Inte-
ressant is dat de mate waarin het HbF persisteert sterk 
geassocieerd is met de ernst van de klinische presentatie, 
de mate van anemie en de prognose. Minder HbF bete-
kent meestal ernstiger klachten.13 

Hydroxycarbamide	vs.	placebo	bij	
sikkelcelziekte
In een recente Cochrane-review zijn gerandomiseerde 
onderzoeken samengevat waarin hydroxycarbamide werd 
vergeleken met placebo.1,14,15,16,17 Uit de resultaten van 
deze vier gerandomiseerde placebogecontroleerde on-
derzoeken bleek hydroxycarbamide het gemiddeld aantal 
pijncrises bij volwassenen en zuigelingen te reduceren. 
Het aantal sikkelcelziekte-gerelateerde complicaties (met 
name het acute chest syndrome) bleek in de hydroxycar-
bamidegroep ook lager dan de placebogroep. Er werd in 
deze 4 studies geen verschil gevonden in sterfte (door alle 
doodsoorzaken of direct door sikkelcelziekte) of in kwali-
teit van leven.

Afname pijncrises

Volwassen sikkelcelpatiënten
Eén gerandomiseerd onderzoek vergeleek geduren-
de een observatieperiode van 2 jaar het effect van 
hydroxycarbamide met placebo op het optreden van 
pijncrises bij volwassen sikkelcelpatiënten.17 Het aan-
tal pijncrises van patiënten die met hydroxycarbamide 
werden behandeld was 2,5 per jaar versus 4,5 per jaar 
bij de placebogroep. Dat gold ook voor het jaarlijkse 
aantal crises waarvoor ziekenhuisopname noodzakelijk 
was, 1,0 in de hydroxycarbamidegroep versus 2,4 in de 
placebogroep. Deze verschillen waren statistisch signi-
ficant (betrouwbaarheidsintervallen niet gegeven).

Zuigelingen met sikkelcelziekte
In de BABY-HUG-studie werd bij zuigelingen (9-18 mnd) 
met sikkelcelziekte het effect van hydroxycarbamide on-
derzocht op het ontstaan van sikkelcelziekte-gerelateer-
de orgaanschade (milt en nierfunctie) in vergelijking met 
placebo. Eén van de secundaire uitkomstmaten was het 
effect op pijnlijke episoden.14 In de hydroxycarbamide- 
groep kwamen pijnlijke crises statistisch significant min-
der vaak voor (37/96) dan in de controlegroep (55/97) 
(relatieve risico (RR) 0,68 [0,50 tot 0,92]). Pijn was echter 
geen primaire uitkomstmaat in de BABY HUG-studie en 
tijdens de onderzoeksperiode veranderde de definitie van 
pijn van een pijnlijke episode die 2 uur of langer  aanhoudt 

Figuur	2.	Overerving	van	(dragerschap)	van	sikkelcelziekte
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en waarvoor pijnbehandeling noodzakelijk is, naar uitslui-
tend het criterium pijn die ≥ 2 uur duurt.14 

Afrikaanse kinderen tussen 1 en 4 jaar
Naast deze 2 gerandomiseerde placebogecontroleerde 
studies zijn er ook 2 studies verricht naar de werkzaam-
heid van hydroxycarbamide in Afrika. In de dubbelblinde 
gerandomiseerde NOHARM-studie werden kinderen tus-
sen de 1 en 4 jaar in Nigeria gerandomiseerd naar hy-
droxycarbamide en placebo om te kijken naar het effect op 
de incidentie van malaria.18 Als secundaire uitkomstmaat 
werd gekeken naar complicaties van sikkelcelziekte zoals 
het optreden van vaso-occlusieve crises, hemoglobinege-
halte en ziekenhuisopnames. Hydroxycarbamide- gebruik 
leidde tot een statistisch significante reductie in het aan-
tal vaso-occlusieve crises (58 in de hydroxycarbamide-  
arm versus 106 in de placebo-arm). Ook de frequentie 
van ziekenhuisopnames was significant lager in de hy-
droxycarbamide-groep. In een prospectief cohortonder-
zoek in Afrika werd de veiligheid van hydroxycarbamide 
onderzocht bij kinderen.4 Als secundaire uitkomstmaat 
werd ook gekeken naar het optreden van vaso-occlusie-
ve crises. Ook in dit onderzoek, waarin de incidentie van 
pijnaanvallen na start hydroxycarbamide werd vergeleken 
met de incidentie voor start, bleek hydroxycarbamide de 
incidentie grofweg te halveren (incidence rate ratio 0.45 
(95% betrouwbaarheidsinterval (BI) 0,37 tot 0,56).

Aan sikkelcelziekte gerelateerde 
complicaties

Acute chest syndrome
Twee van de gerandomiseerde onderzoeken onderzoch-
ten ook het effect van hydroxycarbamide in vergelijking 
met placebo op het optreden van het acute chest syn-
drome.17,19 In de groep van volwassenen met sikkelcel-
ziekte17 werd 15,1% (23/152) van de patiënten in de 
hydroxycarbamide-groep gediagnosticeerd met acute 
chest syndrome tegenover 34,7% (51/147) van de pa-
tiënten in de placebogroep. Ook zuigelingen met sikkel-
celziekte kregen statistisch significant minder vaak een 
acute chest syndrome in de hydroxycarbamide-groep 
(7/96; 7,3%) dan in de placebogroep (18/97; 18,6%).14 
Op basis van deze bevindingen concludeerde de Cochra-
ne-groep dat hydroxycarbamide beschermt tegen het 
optreden van acute chest syndrome (samengesteld RR 
0,43 [95%BI 0,29 tot 0,63]).1 In beide studies was acute 
chest syndrome overigens geen primaire uitkomstmaat. 
In een prospectieve cohortstudie werd een niet-signifi-
cante afname in het optreden van acute chest syndrome 
gezien (incidence rate ratio 0.55 (95%BI 0,28 tot 1,05).4 
Ook in de gerandomiseerde NOHARM-studie werd een 
niet-significant verschil gevonden (resp. 13 versus 20% 
voor hydroxycarbamide en placebo).18

Cerebrovasculair accident
Cerebrovasculair accident (CVA) is een ernstige compli-
catie bij sikkelcelziekte die een piekincidentie heeft op 
kinderleeftijd (5-8 jaar). Kinderen met een hoog risico op 
een CVA worden herkend door een verhoogde cerebrale 

doorbloeding, te meten met behulp van een transcranië-
le doppler. Aangetoond is dat chronische bloedtransfusie 
CVA’s bij deze hoogrisicopopulatie kan voorkomen.20 Er 
zijn verschillende pogingen gedaan om effect van hy-
droxycarbamide op het risico op CVA’s te onderzoeken in 
de hoop deze transfusies te kunnen vervangen door dit 
geneesmiddel. 

In een placebogecontroleerde multicenterstudie werd 
het effect van behandeling met hydroxycarbamide op de 
stroomsnelheid in de hersenvaten onderzocht bij kinderen 
met sikkelcelziekte en een licht verhoogd risico op een 
herseninfarct (CVA). Het verhoogde risico werd vastge-
steld  op grond van een matig verhoogd transcranieel dop-
pler (TCD) signaal (conditional TAMV).21 Na 15 maanden 
behandeling werd geen significant verschil gezien tussen 
de twee groepen. De cumulatieve incidentie van verslech-
tering van de stroomsnelheid was 9% (95%BI 0 tot 35%) 
in de hydroxycarbamide-groep versus 47% (95%BI 6 tot 
81%) in de controlegroep. 

CVA’s bij vervanging bloedtransfusies door 
hydroxycarbamide
In 2 placebogecontroleerde multicenterstudies bij kinderen 
met sikkelcelziekte én een verhoogd risico op een hersen-
infarct (CVA) op grond van abnormale TCD-stroomsnel-
heden werd het effect van behandeling met hydroxycar-
bamide op transfusiebehoefte onderzocht.22,23

De SWiTCH-studie werd voortijdig gestopt, omdat tij-
dens de follow-up (na 24 tot 30 maanden) meer CVA’s 
werden gezien bij kinderen in de hydroxycarbamide-groep 
(7/67) dan in de bloedtransfusiegroep (0/66). In de 
TWiTCH-trial werd niet gekeken naar CVA’s maar naar 
verandering van de stroomsnelheid in de hersenvaten. 
In  tegenstelling tot de SWiTCH studie werden de bloed-
transfusies langzaam afgebouwd en de hydroxycarbami-
de ingeslopen. Hierbij werd geen verschil gezien in de 
stroomsnelheid van de hersenvaten tussen de kinderen 
die doorgingen met transfusies en kinderen die waren 
overgezet op hydroxycarbamide.23 Deze laatste studie 
biedt de hoop dat kinderen mogelijk toch uitzicht hebben 
om te kunnen stoppen met chronische transfusie, mits de 
stroomsnelheid is genormaliseerd door chronische trans-
fusietherapie.

De overige onderzoeken waarin hydroxycarbamide 
werd vergeleken met bloedtransfusies waren niet opgezet 
om iets over het effect van hydroxycarbamide op CVA-ri-
sico te kunnen zeggen.1 In twee studies werd wel de in-
cidentie van CVA’s genoemd.17,14 Beide studiepopulaties 
waren echter te klein en er traden te weinig CVA’s op om 
een eventueel verschil in het risico aan te tonen. 

Noodzaak voor toedienen bloedtransfusies
Hydroxycarbamide lijkt de noodzaak tot bloedtransfusie 
te verminderen. Hier zijn meerdere verklaringen voor te 
bedenken. Allereerst leidt het gebruik van hydroxycarba-
mide tot een hoger Hb, waarschijnlijk doordat de toename 
in HbF de afbraak van erytrocyten vermindert. Anderzijds 
kan het verminderd optreden van complicaties zoals va-
so-occlusieve crises en acute chest syndrome ook tot 
minder bloedtransfusies leiden die frequent gegeven 
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 worden tijdens ziekenhuisopnames. In een Cochrane-ana-
lyse werd op grond van twee onderzoeken geconcludeerd 
dat de noodzaak tot bloedtransfusie minder is bij patiënten 
die hydroxycarbamide gebruikten (samengesteld RR 0,66 
(95%BI 0,52 tot 0,82)).1,17,14

Miltsequestratie bij zuigelingen
Er is weinig bewijs dat hydroxycarbamide beschermt te-
gen miltsequestratie. Bij een acute miltsequestratie treedt 
een plotselinge daling van het Hb op door ophoping van 
een groot gedeelte van het circulerend volume in de milt. 
In een studie naar toepassing van hydroxycarbamide bij 
zuigelingen werd geen verschil gevonden in de relatieve 
frequentie van acute miltsequestratie tussen zuigelingen 
die behandeld werden met hydroxycarbamide (8/96; 
8,3%) en zuigelingen die placebo kregen (9/97; 9,3%) 
(relatief risico 0,90 [95%BI 0,36 tot 2,23]).14

Mortaliteit
Over het effect van hydroxycarbamide op de mortaliteit is 
alleen indirect bewijs. Een Cochrane-onderzoek conclu-
deert op grond van de berekening van het samengesteld 
risico van drie gerandomiseerde onderzoeken dat er tij-
dens de onderzoeksperiode geen statistisch significant 
verschil is in sterfte tussen patiënten die behandeld wa-
ren met hydroxycarbamide en degenen die placebo kre-
gen. Het samengestelde relatieve risico was 0,39 (95%BI 
0,08 tot 1,96).1,17,14,16 Dat geldt ook voor sterfte die direct 
het gevolg is van sikkelcelziekte met een samengesteld 
relatief risico van 0,48 (0,09 tot 2,60).1,17,14,16 De duur en 
de power van de studies die in de Cochrane-analyse zijn 
meegenomen kunnen wel van invloed zijn geweest, zoals 
uit de betrouwbaarheidsintervallen blijkt. In verschillende 
cohortstudies waarin populaties voor een langere perio-
de zijn gevolgd, lijkt het gebruik van hydroxycarbamide 
wel geassocieerd met een betere overleving. Meerdere 
studies hebben laten zien dat het HbF-gehalte sterk 
is gerelateerd aan toenemende levensverwachting. In 
de meeste gevallen wordt het HbF-gehalte door het 
gebruik van hydroxycarbamide 2 tot 3 keer hoger. Op 
grond hiervan kan al een positief effect op de mortali-
teit worden verklaard. In een langlopende cohortstudie 
in Griekenland werd een overlevingsvoordeel gevonden 
voor sikkelcelpatiënten die met hydroxycarbamide wer-
den behandeld. In een groep van 131 patiënten met sik-
kelcelziekte was de 10-jaarsoverleving bij patiënten die 
hydroxycarbamide gebruikten 86% en in de groep van 
199 patiënten met sikkelcelziekte die behandeld werden 
met conventionele therapie (analgetica, hydratie, toedie-
ning zuurstof) 65%.3 Aangezien juist patiënten met veel 
crises, acute chest syndrome en meer ernstige anemie 
in aanmerking komen voor hydroxycarbamide is dit een 
opmerkelijke bevinding die sterk suggereert dat hydroxy-
carbamide de prognose van sikkelcelpatiënten positief 
beïnvloedt. 

In een vervolg op een gerandomiseerde studie uit 
1995 zijn patiënten verdeeld in cohorten die langdurig 
door zijn gegaan met hydroxycarbamide-therapie en pa-
tiënten die dat korter hebben gebruikt. Er werden grote 
mortaliteitsverschillen aangetoond ten gunste van de 

 patiënten met langer gebruik van hydroxycarbamide. Deze 
onderzoeken zijn echter niet gerandomiseerd en daardoor 
gevoeliger voor bias.2

Kwaliteit van leven
Er is weinig onderzoek beschikbaar naar het effect van hy-
droxycarbamide op de kwaliteit van leven. In een Cochra-
ne-analyse van vier gerandomiseerde studies werd geen 
aantoonbaar effect op het algemeen welbevinden en so-
ciaal functioneren gevonden in vergelijking met patiënten 
die met placebo worden behandeld. Dat geldt zowel na 
een half jaar als na 1 jaar, anderhalf jaar en 2 jaar na het 
starten van de behandeling.1,17

Behandeling met hydroxycarbamide bij 
patiënten met HbSC
Het effect van hydroxycarbamide op de incidentie van 
pijncrises of sikkelcel-gerelateerde complicaties is vrijwel 
uitsluitend onderzocht voor patiënten met het genotype 
HbSS en HbSβ0 en is er slechts sporadische informatie 
over de toepassing bij andere genotypen zoals HbSC. Een 
placebogecontroleerde studie werd voortijdig beëindigd 
omdat er onvoldoende geschikte patiënten konden wor-
den geïnteresseerd voor deelname.24 In een literatuuron-
derzoek uit 2016 werd retrospectief onderzocht wat het 
effect van hydroxycarbamide is op de incidentie van cri-
ses bij patiënten met HbSC. Uit deze analyse werd een 
niet-significant effect gezien op de frequentie van pijnlijke 
crises die vooral bij patiënten > 15 jaar werd gezien.25 Er 
zijn tot op heden geen gerandomiseerde gecontroleerde 
studies naar hydroxycarbamide op sikkelcelziekte-gerela-
teerde klachten of complicaties bij patiënten met HbSC.

Werking	en	bijwerkingen	hydroxycarbamide

Werking
Hydroxycarbamide is een oncolyticum waarvan het wer-
kingsmechanisme niet volledig is opgehelderd. Vooralsnog 
wordt verondersteld dat hydroxycarbamide functioneert 
als een antimetaboliet. Door remming van het ribonu-
cleotide-reductase wordt uiteindelijk de DNA-synthese 
geremd waardoor meer foetaal hemoglobine (HbF) wordt 
aangemaakt, in plaats van het abnormale HbS.26 Andere 
mogelijke werkingsmechanismen zijn verlaging van het 
aantal leukocyten (met name neutrofielen), reticulocyten 
(die de sterkste adhesie laten zien aan de vaatwand) en 
lijkt hydroxycarbamide invloed te hebben op het NO-meta-
bolisme wat de doorbloeding van bloedvaten bevordert.27 

Hydroxycarbamide is in Nederland geregistreerd voor 
de preventie van terugkerende, pijnlijke vaso-occlusieve 
crises en na het doormaken van een acute chest syndro-
me bij volwassenen en kinderen met symptomatische sik-
kelcelziekte.26,28,29 

Bijwerkingen
Gezien de werking is beenmergsuppressie (leukopenie, 
reticulocytopenie) een frequente bijwerking die kan wor-
den toegeschreven aan de behandeling met hydroxycar-
bamide. Deze soms ernstige bijwerking is reversibel door 
dosisreductie. Andere gerapporteerde bijwerkingen zijn 
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alopecia, misselijkheid, verkleuring van nagels, azoösper-
mie en het optreden van chronische ulcera aan de enkels 
(hoewel dit ook bij sikkelcelziekte kan optreden zonder 
het gebruik van hydroxycarbamide). De langetermijnrisi-
co’s van gebruik van dit middel, waaronder het potentieel 
nadelige effect op de vruchtbaarheid, zijn onbekend.26,29 
Het instellen van de therapie moet samen gaan met he-
matologische controle en controle op lever- en nierfunctie.

Zwangerschap en lactatie
Hydroxycarbamide is in dierstudies teratogeen ge-
bleken. Over het gebruik tijdens de zwangerschap bij 
mensen zijn alleen gegevens uit case-reports en pa-
tiëntenseries bekend (bij zowel oncologische als hema-
tologische toepassing van hydroxycarbamide). Hieruit 
lijkt de kans op aangeboren afwijkingen minder groot 
dan uit dierstudies is gebleken, maar over de veiligheid 
tijdens de zwangerschap kunnen geen conclusies wor-
den getrokken.30 Hydroxycarbamide gaat over in de 
moedermelk, ongeveer 4,3% van de maternale dosis 
komt in de moedermelk terecht. Na 12 uur is 80% van 
de dosis bij de moeder via de urine verdwenen. 12 tot 24 
uur na een inname van een dosis zou weer borstvoeding 
gegeven kunnen worden.31

Behandeling	volgens	de	richtlijn
Traditioneel bestaat de behandeling van sikkelcelziekte 
voornamelijk uit preventie van infecties en sikkelcelziek-
te-gerelateerde complicaties en in de acute fase symp-
toombestrijding, zoals beschreven in de Nederlandse 
‘Richtlijn behandeling Sikkelcelziekte’ uit 2017 van een 
werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Hema-
tologie.32 Patiënten krijgen uit preventieve overweging 
antibioticaprofylaxe en vaccinaties in verband met de 
functionele asplenie die reeds op jonge leeftijd bestaat 
en een risico vormt voor fatale infecties met gekapsel-
de bacteriën zoals pneumokokken33, meningokokken en 
haemophilus influenzae. Profylactische bloedtransfusies 
zijn vooral geïndiceerd bij primaire en secundaire preven-
tie van cerebrale infarcten en preoperatief bij electieve 
chirurgische ingrepen.  Hydroxycarbamide is het eni-
ge beschikbare geneesmiddel in Nederland waarvan is 
aangetoond dat het vaso-occlusieve crises effectief kan 
verminderen.32 Andere farmacotherapeutische behan-
delingen zoals bijvoorbeeld voxelotor34,35, crizanlizumab 
(anti-P-selectin monoclonaal antilichaam)36 L-glutami-
ne37 en behandelingen zoals stamceltransplantatie en 
gentherapie5,38 zijn niet in Nederlandse richtlijnen opge-
nomen. 

Ernstige vormen van sikkelcelziekte
De Nederlandse richtlijn beveelt behandeling met hy-
droxycarbamide aan bij patiënten met HbSS of HbSβ0 
met meer dan drie ernstige vaso-occlusieve crises per 
jaar, sikkelcelziekte-gerelateerde pijn die dagelijkse acti-
viteiten en kwaliteit van leven beïnvloedt, na een ernstig 
of recidiverend acute chest syndrome, ernstige sympto-
matische anemie die dagelijkse activiteiten en kwaliteit 
van leven beïnvloedt, bij chronische nierinsufficiëntie en 

erytropoëtinegebruik en bij kinderen vanaf 9 maanden 
onafhankelijk van klinische presentatie na geïnformeerde 
besluitvorming.32

Achtergrondinformatie

Sikkelcelziekte in de hielprikscreening
In 2005 verscheen een rapport van de Gezondheidsraad 
waarin werd aanbevolen om een test op sikkelcelziek-
te op te nemen in het landelijk programma voor neo-
natale hielprikscreening. Sikkelcelziekte wordt namelijk 
beschouwd als een behandelbare aandoening waarbij 
tijdige behandeling ernstige gezondheidsschade kan 
voorkomen.39,40 Het rapport noemt bloedtransfusies, pre-
ventieve maatregelen tegen infectie en stamceltrans-
plantatie als potentiële (be)handelingsopties. Met de 
invoering van een test op sikkelcelziekte kunnen met 
name fatale en invaliderende infecties met gekapselde 
bacteriën (pneumokokken, meningokokken en haemo-
philus influenzae) die het gevolg zijn van de functionele 
asplenie bij kinderen worden voorkomen. 

In 2018 werden in Nederland op grond van de hiel-
prikscreening 31 kinderen met sikkelcelziekte geïdentifi-
ceerd. Ter vergelijking, voor de in Nederland bekendere 
erfelijke aandoening cystische fibrose zijn in 2018 35 ge-
vallen geïdentificeerd met de hielprikscreening. In 2018 
werd bij 821 kinderen dragerschap voor sikkelcelziekte 
vastgesteld.41 De geboorteprevalentie van sikkelcelziekte 
is ongeveer 2,5 per 10.000 levendgeborenen.

Details van het Cochrane systematisch 
literatuuronderzoek1

Auteurs: SJ Nevitt, AP Jones en J Howard
Soort	onderzoek: systematisch literatuuronderzoek
Financiering:	financiële steun van het National Institute 
for Health Research, via Cochrane infrastructure funding 
voor de Cochrane Cystic Fibrosis and Genetic Disorders 
Group
Belangenverstrengeling:	geen
Insluitingscriteria:	gerandomiseerde of quasi-ge-
randomiseerde (indeling niet gebaseerd op toeval, kans 
op selectiebias) gecontroleerde onderzoeken (RCT’s), 
met een follow-up van 1 maand of langer, waarin hy-
droxycarbamide werd vergeleken met placebo, stan-
daardtherapie of een andere interventie voor patiënten 
met sikkelcelziekte
Aantal	publicaties: 67 gevonden op 16 januari 2017 
(plus 9 studies uit eerdere search), 62 nader onderzocht, 
8 geïncludeerd
Aantal	patiënten: totaal 896, 22 tot 299 per onder-
zoek, gemiddeld 112 per onderzoek
Primaire	uitkomstmaat: modificatie van het patroon 
van acute gebeurtenissen. Onderscheid wordt gemaakt 
in 4 categorieën gebeurtenissen, zijnde (1) pijn of pijnlij-
ke crises, (2) orgaanschade, (3) sterfte en kwaliteit van 
leven en (4) bijwerkingen (zie kader)
Kwaliteit	van	de	onderzoeken:	zeer laag tot matig, 
beoordeeld met GRADE-systematiek
Follow-up:	6 tot 30 maanden
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Cochrane	systematische	literatuuroverzicht	
Gehanteerde criteria voor de primaire uit-
komstmaten 
1. Modificatie van pijn of pijnlijke crises: 

a. frequentie, duur en ernst gemeten aan be-
proefde door de patiënt ingevulde pijnscores 

b. zorggebruik (bijvoorbeeld ziekenhuisopna-
me, poliklinische consulten en bezoek aan 
de spoedeisende hulp)

c. gebruik van opiaten
2. Modificatie van orgaanschade heeft betrekking 

op het voorkomen, vertragen of omkeerbaar ma-
ken van levensbedreigende ischemische orgaan-
schade (bijvoorbeeld ‘acute chest syndrome’, her-
seninfarct (CVA)) en acute miltsequestratie). 

3. Modificatie van, het risico op, sterfte en kwaliteit 
van leven tijdens de periode van onderzoek

4. Optreden van bijwerkingen

Secundaire uitkomstmaten
1. Foetaal Hb-gehalte (HbF) en aantal neutrofiele 

granulocytena 
 2. Overige indirecte uitkomstmaten voor het ef-

fect van behandeling (Hb, MCV, trombocyten 
en groei)

3. Kwaliteit van leven, ziekteverzuim op school of 
op het werk, maatschappelijke integratie, wel-
zijn en algeheel functioneren

4. Indices voor orgaanschade (bijvoorbeeld milt 
(‘pitted red cells’), chronische sikkellongziekte 
(‘transfer factor’), lever, chronische nierinsuffici-
entie (kreatinine), priapisme, huidzweer, neuro-
logische schade (zoals gemeten met intelligen-
tiequotient (IQ))

5. Elke gerapporteerde bijwerking of toxiciteit 

a   Gewoonlijk bestaat 45 tot 75% van de witte bloedcellen in het bloed 
(leukocyten) uit neutrofiele granulocyten

Details van de in het Cochrane-onderzoek ingesloten studies 

Tabel	1.	Beoordeling	van	de	mate	van	bewijskracht	is	verricht	door	de	auteurs	van	de	review	met	behulp	van	de	Cochrane	‘Risk	of	
bias’-tool.

RCT-studie Kenmerken van 
geïncludeerde 

deelnemers met 
sikkelcelziekte

Totaal aantal 
deelnemers

Primaire uitkomstmaat Interventie Follow-up Mate van bewijskracht

MSH-trial 
(1995)17

volwassenen van 18 jaar of 
ouder die in de voorafgaande 

12 maanden meer dan 3 
‘crises’ hadden waarvoor 

de behandelend arts werd 
geraadpleegd en die < 15% 

HbA hadden

299 pijnlijke crisis, waarvoor 
ziekenhuisopname  
(> 4 uur) met parenterale 
opiaatbehandeling

hydroxycarbamide 
vs. placebo

21 maanden 
(gepland 24 
maanden)

matig tot laag, vanwege 
selecte groep patiënten. 

Onderzoek heeft laag 
risico op bias, echter zijn 

de resultaten beperkt 
toepasbaar en onnauwkeurig

SCATE-trial 
(2015)21

kinderen van 2-11 jaar met 
hersenschade op basis van 

TCD- afwijkingena

22 conversie van conditional 
TAMV (170-199 cm/sec)b 
naar abnormale TAMV  
(≥ 200 cm/sec)c

hydroxycarbamide 
vs. observatie

15 maanden 
(gepland 30 
maanden)

zeer laag, mede door 
beperkte toepasbaarheid 
resultaten, inclusie van te 

weinig deelnemers

SWiTCH-trial 
(2012)22

kinderen tussen 7 en 17 
jaar met een herseninfarct in 
de voorgeschiedenis en die 
18 maanden voorafgaand 
aan de inclusie transfusie-

afhankelijk waren en tevens 
gediagnosticeerd waren met 

ijzerstapeling

133 samengestelde 
uitkomstmaat op basis 
van recidief CVA en de 
ijzerconcentratie in de lever 
op basis van MRI-beelden 
(FerriScan® R2-MRI)

hydroxycarbamide 
en flebotomie vs. 

bloedtransfusie en 
chelatietherapie

31 maanden matig tot laag, vanwege 
selecte groep patiënten. 

Onderzoek heeft laag 
risico op bias, echter zijn 

de resultaten beperkt 
toepasbaar en onnauwkeurig

TWiTCH-trial 
(2016)23

transfusie-afhankelijke 
kinderen van 4 tot 16 jaar 

met TCD-afwijkingen

121 maximum TCD-TAMV 
van de distale carotis 
interna de arteria cerebri 
media aan de index 
zijnde miltfunctie aan de 
hand van uptake van het 
radioactieve technetium-
99M isotoop (99Tc 
miltscan) en glomerulaire 
filtratiesnelheid (GFR)

hydroxycarbamide 
en flebotomie vs. 

bloedtransfusie en 
chelatietherapie

24 maanden matig tot laag, vanwege 
selecte groep patiënten. 

Onderzoek heeft laag 
risico op bias, echter zijn 

de resultaten beperkt 
toepasbaar en onnauwkeurig

BABY HUG 
(2012)19,14

zuigelingen tussen 9 en 18 
maanden

193 gebaseerd op de 
plasmaklaring van 
99mTc-diethyl-
enetriaminepentaazijnzuur 
(DTPA)

hydroxycarbamide 
vs. placebo

24 maanden matig tot laag, vanwege 
selecte groep patiënten. 

Onderzoek heeft laag 
risico op bias, echter zijn 

de resultaten beperkt 
toepasbaar en onnauwkeurig

België-trial 
(1996)15

25 kinderen en 
jongvolwassenen met HbSS-
genotype in leeftijd van 2 tot 
22 jaar (mediaan 9 jaar) met 
meer dan 3 vaso-occlusive 

episodes in de voorafgaande 
12 maanden en/of CVA 

zonder voorafgaande 
bloedtransfusie

25 aantal ziekenhuisopnames, 
aantal ligdagen in het 
ziekenhuis, percentage 
HbF

Hydroxycarbamide 
vs. placebo

?? matig tot laag, vanwege 
selecte groep patiënten. 

Onderzoek heeft laag 
risico op bias, echter zijn 

de resultaten beperkt 
toepasbaar en onnauwkeurig
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Literatuurreferenties

deze zijn te vinden op de website www.ge-bu.nl

RCT-studie Kenmerken van 
geïncludeerde 

deelnemers met 
sikkelcelziekte

Totaal aantal 
deelnemers

Primaire uitkomstmaat Interventie Follow-up Mate van bewijskracht

CHAMPS-trial 
(2011)24

kinderen en volwassenen van 
5 tot 53 jaar met HbSC-

genotype en tenminste één 
vaso-occlusief incident in 

het jaar voorafgaand aan de 
inclusie

44 (36) relatieve frequentie 
van hyperdense rode 
bloedlichaampjes

hydroxycarbamide 
vs. geen 

hydroxycarbamide

8 weken zeer laag, mede door 
beperkte toepasbaarheid 
resultaten, inclusie van te 
weinig deelnemers. Door 

onderzoeksopzet was 
directe vergelijking met 
hydroxycarbamide niet 

mogelijk.

Jain-trial 
(2012)16

Indiaase kinderen van 5 
tot 18 jaar met ernstige 

manifestaties (gedefinieerd 
als jaarlijks 3 of meer 

bloedtransfusies of vaso-
occlusieve crises  waarvoor 
ziekenhuisopname nodig 

was)

60 jaarlijkse frequentie van 
vaso-occlusieve crises

hydroxycarbamide 
vs. placebo

18 maanden matig tot laag, vanwege 
selecte groep patiënten. 

Onderzoek heeft laag 
risico op bias, echter zijn 

de resultaten beperkt 
toepasbaar en onnauwkeurig.

a TCD = transcraniële doppler. Bij TCD-onderzoek wordt met ultrageluid gekeken naar de doorbloeding van de basale arteriën in de hersenen 
b Kinderen met een tweemaal een ‘conditional TAMV (170 - 199 cm/sec)’ over een periode van 6 maanden werden geïncludeerd.
c TAMV = time-averaged mean velocity
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Grotere sterftekans 
door hoGe vItamIne b12-
spIeGels?
15 juni 2020 Leo M.L. Stolk

In een Nederlands onderzoek is een statistisch signifi-
cante verhoogde mortaliteit aangetoond bij patiënten 
met hoge plasmaspiegels vitamine B12 ten opzichte van 
patiënten met lage vitamine B12-plasmaspiegels. De ge-
vonden spiegels lagen grotendeels binnen de normale 
waarden. De onderzoekers hebben geen verklaring voor 
de gevonden associatie tussen de hoogte van de vitamine 
B12-spiegels en verhoogde mortaliteit. Een beperking van 
het onderzoek is dat niet overtuigend kon worden aange-
toond dat er ook een causaal verband bestaat tussen de 
hoogte van vitamine B12-spiegels en mortaliteit.

Ge-Bu Plaatsbepaling
•	 Hoewel	er	een	associatie	is	gevonden,	ontbreekt	over-

tuigend	bewijs	dat	er	een	causaal	verband	bestaat	tus-
sen	de	hogere	vitamine	B12-spiegels	en	de	verhoogde	
mortaliteit.

•	 Het	 onderzoek	 zegt	 niets	 over	mensen	met	 een	me-
disch	aangetoond	tekort	aan	vitamine	B12.

•	 Het	onderzoek	zegt	ook	niets	over	eventuele	 risico's	
van	suppletie	van	vitamine	B12.

Onderzoek	vitamine	B12	en	mortaliteit
Over de inname van te hoge doseringen vitamine B12 is 
weinig bekend. Onlangs is een onderzoek gepubliceerd 
waarin de potentiële associatie tussen de hoogte van  
vitamine B12-plasmaconcentraties en mortaliteit is onder-
zocht. In het artikel wordt ook gewaarschuwd voor de ge-
varen van orale vitamine B12-suppletie.1

Onderzoeksopzet
Voor het onderzoek zijn 5.571 van de deelnemers van 
de PREVEND-studie (Prevention of Renal and Vascular 
End-Stage renal disease) geïncludeerd. PREVEND is een 
uitgebreide prospectieve cohortstudie  naar de voorspel-
lende waarde van eiwitverlies in de urine op nierfalen en 
hart- en vaatziekten binnen een populatie van inwoners 
van Groningen.                                  

Bij de start van de studie in 2001 zijn een aantal te 
onderzoeken parameters vastgelegd. Een van deze para-
meters was de plasmaspiegel van vitamine B12, eenmalig 
te bepalen met een immunoassay.  

Resultaten
De mediane vitamine B12-plasmaconcentratie was 291 
pmol /l (interkwartiel 229-367 pmol/l). De onderste re-
ferentiewaarde voor vitamine B12-plasmaconcentraties is 
130 en de bovenste 700 pmol/l.2 De gemeten vitamine 
B12-plasmaconcentraties lijken dus grotendeels binnen het 
referentiegebied te liggen. Uit apotheekgegevens van de 

deelnemers was bekend dat zij geen vitamine B12-medi-
catie parenteraal toegediend hadden kregen. Over andere 
vormen van vitamine B12-suppletie was geen informa-
tie bekend. De deelnemers werden gevolgd tot 1  januari 
2011 (totaal 10 jaar). De data-analyse vond plaats in 2018 
en 2019. Gedurende de follow-up (mediaan 8,2 jaar) 
stierven 226 deelnemers (4,1%). De mortaliteit van het 
kwart van de deelnemers met de laagste spiegels (< 250 
pmol/l) was 33,8 doden per 10.000 persoonsjaren en in 
het kwart met de hoogste vitamine B12 spiegels (> 336 
pmol/l) 65,7 doden per 10.000 persoonsjaren. Dit verschil 
was statistisch significant. Na correctie voor een groot aan-
tal klinische-en laboratoriumparameters werd er met ‘Cox 
proportional hazards’-model (zie http://www.minerva-ebm.
be/Home/Glossary?alpha=c#glossaryId74) een statis-
tisch significante associatie tussen vitamine B12-spiegels 
en mortaliteit gevonden. De hazard ratio (zie http://www.
minerva-ebm.be/Home/Glossary?alpha=h#glossaryId7) 
per 1-sd toename van de plasmaconcentratie was 1,25 
[BI95% 1,06 tot 1,47]). De onderzoekers waarschuwen in 
verband met dit resultaat voor suppletie met vitamine B12 
zonder dat er vitamine B12-tekort is.1

Beperkingen van de studie
De studie kent een aantal beperkingen, die gedeeltelijk 
ook door de auteurs worden aangegeven.1

Bepaling plasmaconcentratie van vitamine B12

Er is maar één (totaal) vitamine B12-plasmaconcentratie 
bepaald. Daarnaast valt nog op te merken dat de diagnos-
tische waarde van de vitamine B12-plasmaconcentratie be-
perkt is. Met name de specificiteit van de test is onzeker.3

Deelnemersgroep
Er was geen informatie beschikbaar over vitamine 
B12-suppletie van de deelnemers anders dan injecties. 
Ook was er geen informatie over het dieet van de proef-
personen beschikbaar. Er zaten meer laagopgeleiden in 
kwartiel 4 (kwartiel met de hoogste vitamine B12-spiegels) 
dan in kwartiel 1 (45,4% vs. 42,3%) en meer patiënten 
met diabetes mellitus in kwartiel 4 dan in kwartiel 1 (7,7% 
vs. 4,0%). Ernstige premaligne aandoeningen kunnen de 
vitamine B12-concentratie verhogen, en dit kan een oor-
zaak zijn dat de mortaliteit in de groep met de hoogste 
spiegels groter was.

De onderzoekspopulatie was niet random geselec-
teerd. Het cohort is bewust ‘verrijkt’ met deelnemers 
met een licht verhoogde albumine (≥ 10 mg/l = ≥ 0,15 
mmol/l) in de urine (2,3:1). Deze microalbuminurie geeft 
mogelijk selectiebias en een verminderde generaliseer-
baarheid. Het aantal parameters, waarvoor wordt gecorri-
geerd, 16 tot 20, is aan de hoge kant in verhouding tot het 
aantal gebeurtenissen (226 doden). 

Associatie en causaal verband
De auteurs hebben geen verklaring gevonden voor 
de associatie. Met het vinden van een associatie is 
nog geen causale relatie aangetoond (zie oa. Brad-
ford Hill criteria voor causaliteit http://www . minerva-
ebm.be/Home/ Glossary? alpha=b#glossaryId31). De 
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 onderzoekers  hebben in deze studie geen causale relatie 
tussen vitamine B12-plasmaconcentraties en mortaliteit 
aangetoond. 

Achtergrondinformatie

Vitamine B12 algemeen
Vitamine B12 is een wateroplosbaar B-vitamine, dat via 
voedingsmiddelen zoals vlees, vis, zuivelproducten en voe-
dingssupplementen wordt opgenomen. Vitamine B12 is 
essentieel voor neurologische functies, DNA-synthese en 
productie van rode bloedcellen. Voor opname van vitami-
ne B12 in de darm is een glycoproteïne ‘intrinsieke factor’ 
nodig. Vitamine B12-deficiëntie komt bij een deel (3-10%) 
van de bevolking voor en indien nodig wordt suppletiethe-
rapie toegepast.3,4,5 In het NHG standpunt ‘Diagnostiek 
van vitamine B12-deficientie’ wordt aangegeven dat er 
geen test bestaat waarmee vitamine B12-tekort als oor-
zaak van klachten met zekerheid kan worden aangetoond 
of uitgesloten.5

Details deelstudie PREVEND6

	Onderzoeksnaam: deelstudie PREVEND - Pre-
vention of Renal and Vascular End-Stage renal 
disease
	Opzet: populatie gebaseerde cohortstudie
	Insluitingscriteria: deelnemers van de PRE-
VEND-studie in Groningen, een populatie ge-
baseerde prospectieve cohortstudie binnen een 
Nederlandse populatie van inwoners uit Groningen 
en omgeving.
 Hiervoor waren alle inwoners van 28-75 jaar 
uitgenodigd. Het ontwerp van deze studie is elders 
uitgebreid beschreven.6 Er waren 40.856 aanmel-
dingen voor de PREVEND-studie. Van deze groep 
hadden 30.890 deelnemers een albumineconcen-
tratie in urine van < 10 mg/L en 9.966 een albu-
mineconcentratie van ≥ 10 mg/L. Er werden 7.768 
deelnemers uit de groep met albumine in urine ≥ 
10 mg/L en 3.395 deelnemers uit de groep van 
albumine in urine < 10 mg/L ingesloten en deze 
deelnemers kregen verdere onderzoeken. Voor de 
vitamine B12-studie werden gegevens van 6.894 

deelnemers van de bovenbeschreven geïncludeerde 
groep gebruikt 
	Belangrijke	uitsluitingscriteria:	deelnemers 
waarvan geen vitamine B12-spiegel bekend was 
(1.265) en 58 deelnemers die vitamine B12-supple-
mentatie per injectie kregen volgens de apotheek-
gegevens. Er bleef tenslotte een cohort van 5.571 
deelnemers over waarvan minder dan 1% van de 
laboratoriumgegevens ontbrak
	Primaire	eindpunt(en)	en	looptijd: mortaliteit, 
start januari 2001. Eind follow-up 1 januari 2011. 
Mediane follow-up 8,2 jaar
	Beoogd	patiëntenaantal	en	power: niet gege-
ven
	Analyse	van	resultaten: Cox proportional ha-
zards model
	Aantal	ingesloten	patiënten: 5.571 deelnemers
	Financiering: ondersteuning van de Nederland-
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GeneesmIddelen bIj 
covId-19
29 juni 2020 Feikje van Stiphout, Lisanne L. Krens, Maja 

Bulatović-Ćalasan, Tessa M. Bosch

De auteurs hebben in gelijke mate bijgedragen aan de tot-
standkoming van dit artikel

In de media is veel aandacht geweest voor geneesmidde-
len die mogelijk effectief zouden zijn bij de behandeling 
van patiënten met COVID-19. Er zijn echter op dit moment 
nog geen voor COVID-19 geregistreerde geneesmiddelen 
in Nederland beschikbaar. Nu meer studies verschijnen, 
maakt het Ge-Bu de balans op: welke geneesmiddelen zijn 
mogelijk werkzaam, wat zijn de hypotheses over het wer-
kingsmechanisme, en wat zijn de effectiviteit en de risico’s 
van deze geneesmiddelen? Hoewel de hypotheses over 
werkingsmechanismes van geneesmiddelen op dit moment 
veelbelovend lijken, blijkt voor geen enkele van deze mid-
delen voldoende bewijs voor effectiviteit om ze (buiten stu-
dieverband) voor te schrijven bij patiënten met COVID-19.

Ge-Bu Plaatsbepaling
•	 Er	 is	geen	bewijs	voor	effectiviteit	van	(hydroxy)chlo-

roquine,	azitromycine	en	zink	bij	de	behandeling	van	
COVID-19.	

•	 Mogelijk	is	er	een	verhoogde	kans	op	mortaliteit	bij	be-
handeling	met	(hydroxy)chloroquine,	het	risico	lijkt	nog	
verder	op	te	lopen	door	combinatie	met	macroliden	zo-
als	azitromycine.	

•	 Bewijs	voor	de	effectiviteit	en	veiligheid	van	remdesivir	
is	nog	beperkt,	voor	andere	antivirale	therapieën	(lopi-
navir	en	ritonavir)	ontbreekt	bewijs.

•	 Er	is	nog	geen	bewijs	voor	de	effectiviteit	en	de	veilig-
heid	van	tocilizumab,	anakinra,	icatibant,	lanadelumab,	
C1-esteraseremmer	 en	 valsartan.	 Onderzoeken	 naar	
deze	middelen	worden	opgestart	of	lopen	net.	

•	 Het	 is	niet	 rationeel	om	bovenstaande	geneesmidde-
len	voor	te	schrijven,	met	uitzondering	van	gebruik	bin-
nen	studieverband.

Dit artikel speelt zo veel mogelijk in op de actu-
aliteit rondom het geneesmiddelengebruik bij 
 COVID-19 en is tot vlak voor verschijnen bijge-
werkt. Onderzoeken en berichten die na 18 juni 
2020 zijn  gepubliceerd konden echter niet meer 
worden meegenomen.

De website van het SWAB probeert steeds 
de actuele stand van zaken rondom bewijs voor 
 behandelingen bij COVID-19 bij te houden 
 (https://swab.nl/nl/covid-19#to_8).

Medicamenteuze	behandeling	van	COVID-19
In Figuur 1 staan de drie stadia van COVID-19 (Corona-
virus Disease 2019) en de verschillende stappen in het 

ziekteproces waarbij geneesmiddelen op grond van hun 
theoretische werkingsmechanisme kunnen ingrijpen. In 
het vroege stadium is vooral sprake van virusreplicatie, 
waar mogelijk hydroxychloroquine, chloroquine, azitromy-
cine, zink, en antivirale middelen zoals remdesivir op aan-
grijpen. Tijdens de latere stadia van (hyper)inflammatie 
zijn juist andere middelen mogelijk effectief: tocilizumab, 
anakinra, icatibant, lanadelumab en valsartan.

Het eerste stadium
Stadium 1 van de infectie wordt gekenmerkt door de replica-
tie van het SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndro-
me Coronavirus 2). In het stadium van vroege infectie hebben 
mensen milde respiratoire en systemische symptomen. Het 
virus heeft specifieke affiniteit voor de longen, omdat het via 
het op het oppervlak van pneumocyten aanwezige angioten-
sine converting enzym 2 (ACE2) het longweefsel kan bin-
nendringen. In de literatuur wordt ook wel gesproken over 
de ACE2-receptor, maar hiermee wordt het enzym ACE2 
bedoeld. Dit enzym bevindt zich in het celmembraan en ge-
draagt zich voor het SARS-CoV-2 als receptor. 

Het tweede en derde stadium
Sommige patiënten komen in stadium 2 terecht, waarbij 
lokale inflammatie in de long optreedt.1 Het virus zorgt 
voor downregulatie van ACE2 met een hogere doorlaat-
baarheid van bloedvatwanden als gevolg. Ook dragen  
verschillende mechanismes bij aan de upregulatie van  
bradykininereceptoren (B1 en B2), wat uiteindelijk kan lei-
den tot lokaal angio-oedeem (Figuur 1). Patiënten ontwik-
kelen een virale pneumonie. Een aantal van deze patiënten 
gaat over naar stadium 3, waarbij een beeld ontstaat dat 
lijkt op het ‘acute respiratory distress syndrome’ (ARDS). 
Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt door systemische 
hyperinflammatie. Deze hyperinflammatie lijkt het meest 
op een cytokinestorm zoals soms voorkomt als reactie op 
CAR-T-celtherapie of bij patiënten met hemofagocytair 
lymfocytair histiocytosis (HLH) .1,2,3,4

Bij een deel van de patiënten ontstaan ook ernstige 
complicaties door trombose. Het is nog niet bekend hoe 
deze verhoogde neiging tot trombose precies ontstaat. 
Waarschijnlijk door een combinatie van schade aan cel-
len, stase van bloed door immobilisatie, en een verhoogde 
stollingsneiging door onder andere een verhoogde visco-
siteit (dikte van het bloed). Waarom nu juist patiënten met 
COVID-19 deze verhoogde stollingsneiging ontwikkelen is 
nog niet bekend. Het beeld is niet gelijk aan de ’diffuse 
intravasale stolling’ (DIS), deze groep krijgt juist vaak bloe-
dingscomplicaties in plaats van trombotische complicaties.5 

Hoofdrol voor macrofagen bij 
hyperinflammatie
Macrofagen spelen een belangrijke rol bij de respons op 
het SARS-CoV-2. Macrofagen in de long worden waar-
schijnlijk in stadium 1 al geactiveerd door beschadigde 
cellen en onderdelen van het virus (Figuur 1, A). Macro-
fagen scheiden vervolgens cytokines uit, onder andere 
interleukine (IL)-1 en IL-6, waarmee ze T-cellen en neu-
trofielen aantrekken om het virus te klaren (Figuur 1, B).3 
Deze ontstekingsmediatoren zorgen voor een verhoogde 
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permeabiliteit van de vaatwand. Bij een sterk verhoogde 
activiteit van de ontstekingsmediatoren kan celdood en 
schade aan het longweefsel optreden. De macrofaag-ge-
dreven hyperinflammatie leidt tot het ARDS-achtige beeld, 
kenmerkend voor de latere stadia van de SARS-CoV-2-
infectie. Mogelijk speelt ook het aanjagen van de brady-
kininecascade een belangrijke rol in het ontstaan van an-
gio-oedeem in de long (Figuur 1, C en D).6

RECOVERY	Trial
Op het moment van publicatie van dit Ge-Bu-arti-
kel is een gerandomiseerde gecontroleerde studie 
naar het effect van verschillende geneesmidde-
len bij COVID-19 in de eindfase (clinicaltrials.gov, 
NCT04381936).7,8 De primaire uitkomstmaat van 
dit onderzoek is mortaliteit door alle oorzaken, ge-
meten in de 28 dagen na randomisatie.

Het onderzoek heeft inmiddels meer dan 
11.500 patiënten geïncludeerd en gerandomi-
seerd naar 6 groepen die elk een ander genees-
middel kregen toegediend naast de gebruikelijke 
zorg. Een zevende groep kreeg alleen de gebruike-
lijke zorg. De 6 armen van dit onderzoek zijn:
– lopinavir/ritonavir
– dexamethason in lage dosering
– hydroxychloroquine
– azitromycine
– tocilizumab
–  bloedplasma met antilichamen tegen SARS-

CoV-2, verkregen van herstelde patiënten.

Van een tweetal armen van deze studie zijn de 
voorlopige resultaten gepubliceerd. De resultaten 
voor dexamethason in een lage dosering bij pa-
tiënten die beademd worden lijken positief. Een 
definitieve conclusie over effectiviteit en veiligheid 
is niet mogelijk tot de resultaten officieel zijn gepu-
bliceerd en een peerreview heeft plaatsgevonden.

Voorlopige resultaten dexamethason
De dexamethason arm is gestaakt nadat er vol-
doende patiënten waren ingesloten.7 2014 pa-
tiënten kregen 6 mg dexamethason gedurende 
10 dagen intraveneus of in tabletvorm en werden 
vergeleken met een controlegroep van 4.321 
 patiënten die geen aanvullende geneesmiddelbe-
handeling kregen.

Bij patiënten die aan de beademing lagen was 
in de controlegroep een mortaliteit van 41%, dit 
percentage was een derde lager in de groep die 
dexamethason kreeg (rate ratio 0,65 [95%BI 0,48 
tot 0,88]). In de groep die extra zuurstof kreeg 
maar niet was geïntubeerd was er een significan-
te, maar minder grote reductie in sterfte (rate ratio 
0,80 [95%BI 0,67 tot 0,96]). Bij patiënten die geen 
ondersteuning van de ademhaling nodig hadden, 
werd geen significant effect gezien (rate ratio 1,22 
[95%BI 0,86 tot 1,75]).7

Voorlopige resultaten hydroxychloroquine
De hydroxychloroquine-arm is in juni 2020 ge-
staakt omdat uit tussentijdse resultaten bleek dat 
de behandeling met hydroxychloroquine geen 
toegevoegde waarde had.8 1.542 patiënten die 
hydroxychloroquine kregen werden vergeleken 
met 3.132 patiënten zonder aanvullende behande-
ling. De primaire uitkomstmaat, mortaliteit binnen 
28 dagen, werd bereikt bij 25,7% van de patiën-
ten die hydroxychloroquine kregen, ten opzichte 
van 23,5% van de patiënten zonder aanvullende 
behandeling (hazard ratio 1,11 [95%BI 0,98 tot 
1,26]).8

Geneesmiddelen	tijdens	stadium	1:	vroege	
virale	respons

(Hydroxy)chloroquine
Er is geen bewijs uit gerandomiseerde studies voor de 
effectiviteit van (hydroxy)chloroquine bij de behandeling 
van COVID-19. In-vitrostudies bevestigen hypothetische 
 werkingsmechanismen, echter in klinische studies leidde 
dit niet tot een klinisch relevant effect. 

Wat is (hydroxy)chloroquine? 
Chloroquine is een chemisch derivaat van kinine. Kini-
ne is afkomstig van de kinineboom en is al lang bekend 
als koortswerend middel. Chloroquine werd veel voorge-
schreven als malariaprofylaxe, maar omdat er resistentie 
optreedt wordt het steeds minder gebruikt. Het chemisch 
verwante hydroxychloroquine is net als chloroquine ge-
registreerd voor de behandeling van systemische lupus 
erythematodes (SLE) en reumatoïde artritis, maar bleek 
minder toxisch dan chloroquine in dierproeven.9

Hypothetisch werkingsmechanisme (hydroxy)- 
chloroquine bij COVID-19 
Over de werking van (hydroxy)chloroquine bij virale infec-
ties zijn verschillende hypotheses, die allemaal gebaseerd 
zijn op in-vitro-onderzoek bij losse cellen of in diermodellen. 
Er wordt vanuit gegaan dat chloroquine en hydroxychloro-
quine ongeveer dezelfde werking hebben.

Een eerste hypothese is gebaseerd op aanwijzingen 
dat (hydroxy)chloroquine de affiniteit van ACE2 met het 
eerdere coronavirus SARS-CoV vermindert (Figuur 1.1, 
nr. 1). In vitro werd gezien dat SARS-CoV hierdoor minder 
makkelijk de humane cel infecteert.10

Een tweede hypothese is gebaseerd op het feit dat 
(hydroxy)chloroquine een zwakke base is en dus de 
pH-waarde binnen de cel verhoogt. Dit gebeurt onder 
meer in lysosomen, die gebruikmaken van een zuur mi-
lieu om celproducten af te breken. De aanwezigheid van 
(hydroxy)chloroquine resulteert theoretisch in minder goe-
de afbraak van de endosomen die ontstaan als het virus 
de cel binnendringt (Figuur 1.2, nr.2).11 Daarnaast zijn er 
bij de virusreplicatie in het Golgi-apparaat in de cel ook 
verschillende pH-afhankelijke stappen, die theoretisch  
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ACE2: angiotensine-converting-enzyme 2, Ang: angiotensine, AT1-receptor: angiotensine1-receptor, B1/B2: bradykinine 1- en 2-receptoren, IL: interleukine.
Stadium 1, virale respons:
1. Het virus dringt de cel binnen via ACE2.
2. Endocytolyse, waarbij de viruscomponenten in de cel vrijkomen, dit activeert de macrofagen (A).
3. RNA-replicatie van de viruscomponenten in het Golgi-apparaat.
4. Virussen worden afgebroken en verwijderd uit de cel door lysosomen of verlaten de cel in zijn geheel om andere cellen of andere gastheren te besmetten.

Stadium 2/3, (hyper)inflammatoire respons: toename van het aantal bradykininereceptoren en downregulatie van de hoeveelheid ACE2 in de membranen.
5. Uitscheiding ontstekingsmediatoren door macrofagen, verhoging vaatpermeabiliteit (B).
6. Uitgescheiden IL-1 en IL-6 activeren neutrofielen, T-cellen en B-cellen, de ontstekingsreactie wordt verder in gang gezet.
7. Vaatschade activeert Factor XII (C), uitscheiding van interleukines activeert de bradykinine pathway (F), bradykinine uit plasma activeert de B2-receptor en de 

hoeveelheid bradykinine in de long neemt toe. 
8.  Activatie van Factor XII (C) zet kallikreïne om in plasmabradykinine, via B2-receptoren neemt bradykinine in de long toe, activatie van de B1-receptoren resulteert in 

angio-oedeem. 
9.  Angiotensine II wordt minder omgezet in Angiotensine 1-7 door downregulatie van ACE2 (E). Angiotensine II is pro-inflammatoir en zorgt voor vasoconstrictie en 

verhoogde permeabiliteit van de vaatwand.

Figuur	1.	Verloop	van	een	infectie	met	SARS-CoV-2

gezien ook kunnen worden beïnvloed door (hydroxy)chlo-
roquine (Figuur 1.2, nr. 3).11,12

Na virusreplicatie kan er ‘xenofagie’ optreden. Autofa-
gie is een verteringsproces dat in cellen wordt opgestart 
als reactie op bijvoorbeeld ondervoeding, met als doel het 
recyclen van celproducten. Als daarbij in plaats van ‘eigen’ 
celbestanddelen, lichaamsvreemde bestanddelen zoals 
virussen worden verteerd, dan heet dit xenofagie. Bij de 
vertering wordt ook gebruik gemaakt van het zure milieu 
in lysosomen en door de basische eigenschappen van (hy-
droxy)chloroquine is dit proces mogelijk minder effectief 
(Figuur 1.3, nr. 4).13

(Hydroxy)chloroquine kan ook remmend werken op 
de afgifte van IL-1, waardoor de immuunrespons minder 
goed op gang komt. Deze derde hypothese is gebaseerd 
op onderzoek naar het effect van (hydroxy)chloroquine op 
infecties met adenovirussen. Infecties met deze  virussen 

kunnen een vergelijkbaar soort ARDS geven als CO-
VID-19 (Figuur 1.4, nr. 5).11

Geen bewijs voor effectiviteit (hydroxy)
chloroquine
Er zijn geen studies die een klinisch relevant effect van 
de behandeling van (hydroxy)chloroquine laten zien. Er 
zijn op dit moment 6 studies gepubliceerd die het effect 
van (hydroxy)chloroquine bij COVID-19 onderzochten 
ten opzichte van een behandeling zonder (hydroxy)chlo-
roquine. 

De eerste gerandomiseerde niet-geblindeerde stu-
die vergelijkt een behandeling met hydroxychloroquine 
(n=75) met geen toegevoegde behandeling (n=75) bij 
Chinese gehospitaliseerde patiënten met als primai-
re uitkomstmaat negatieve virusconversie (virus niet 
meer aangetoond in testen).14 148 patiënten hadden 
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een  lichte tot matig ernstige vorm van COVID-19, twee 
patiënten waren ernstig ziek. Patiënten kregen een op-
laaddosis van 1200 mg hydroxychloroquine per dag 
gedurende 3 dagen, daarna was de dosering 800 mg 
per dag. In de hydroxychloroquine-groep was 85,4% van 
de  patiënten virusvrij ten opzichte van 81,3% in de niet- 
behandelde groep. Dit verschil is niet statistisch signi-
ficant (4,1% [95%BI -10,3 tot 18,5]). De onderzoekers 
geven echter aan dat er te weinig patiënten waren inge-
sloten om een verschil aan te kunnen tonen. De onder-
zoekers vinden wel een gunstig effect van hydroxychlo-
roquine op de reductie van CRP (C-reactive protein). De 
plasmaconcentratie van dit proteïne is sterk verhoogd 
bij een ontsteking. De klinische relevantie van dit effect 
van hydroxychloroquine is onduidelijk, de onderzoekers 
 publiceerden geen resultaten met betrekking tot klini-
sche verbetering.14 

De tweede Chinese gerandomiseerde niet-geblin-
deerde studie toont een snellere hersteltijd in de hy-
droxychloroquine-groep.15 De publicatie van dit onder-
zoek is echter (nog) niet door een peerreviewproces 
gegaan. De primaire uitkomstmaat was ‘time to clinical 
recovery’, gedefinieerd als verstreken tijd tot een norma-
le lichaamstemperatuur en een lichte tot afwezige hoest 
gedurende ten minste 72 uur. Er werden 62 patiënten 
met matig ernstige tot ernstige COVID-19 met pneumo-
nie gerandomiseerd naar hydroxychloroquine (2 maal 
daags 200 mg gedurende 5 dagen) of geen behande-
ling. De onderzoekers meldden dat zowel lichaamstem-
peratuur als hoest sneller weer normaal waren (resp. 1 
dag sneller en ‘significantly reduced’). De onderzoekers 
vermeldden echter geen betrouwbaarheidsinterval, en 
een goede beschrijving van de statistische procedures 
ontbreekt.15

Een derde, observationele studie met in totaal 42 pa-
tiënten vergeleek hydroxychloroquine (600 mg/dag) met 
geen aanvullende behandeling.16 Bij zes patiënten werd 
ook azitromycine aan de behandeling toegevoegd. Hy-
droxychloroquine in combinatie met azitromycine gaf op 
dag 6 een vermindering van de virale load. In de hydroxy-
chloroquine-groep was een aanzienlijke loss-to-follow-up (6 
van de 26 patiënten in de hydroxychloroquine-groep). Een 
uitgebreidere beschrijving van dit onderzoek en de resulta-
ten is terug te vinden in de paragraaf over azitromycine.16 

Een vierde, retrospectieve observationele studie verge-
leek 84 patiënten die tijdens een opname hydroxychloro-
quine (600 mg/dag) hadden gekregen met 97 patiënten 
zonder aanvullende behandeling.17 De patiënten werden 
opgenomen met een pneumonie en kregen allen extra 
zuurstof. Het samengestelde eindpunt was opname op 
de intensive care (IC) of overlijden binnen 7 dagen. In de 
hydroxychloroquine-groep werd 20,2% van de patiënten 
opgenomen op de IC of overleden ten opzichte van 22,1% 
van de patiënten zonder aanvullende behandeling (relatief 
risico 0,91 [95%BI 0,47 tot 1,80]). In de hydroxychloro-
quine-groep hadden acht patiënten een veranderd ECG.17 

Een vijfde, prospectieve observationele studie bij 1.376 
patiënten liet geen verschil zien in het samengestelde 
eindpunt intubatie of mortaliteit. 811 patiënten werden 
behandeld met hydroxychloroquine (1200 mg op dag 1 

en vervolgens 400 mg per dag) en 565 patiënten kregen 
geen aanvullende behandeling. De hazard ratio voor intu-
batie of overlijden was 1,04 (95%BI 0,82 tot 1,32) voor 
de hydroxychloroquine-groep ten opzichte van de groep 
zonder aanvullende behandeling.18 

Een zesde observationele studie bij 368 veteranen, vindt 
zelfs een verhoogde sterfte in de hydroxychloroquine-groep. 
Omdat deze studie ook azitromycine onderzocht, wordt 
deze uitgebreider beschreven in de paragraaf over azitro- 
mycine.19 

Lancet trekt publicatie van Mehra et al terug
In een recent in de Lancet verschenen publicatie claimden 
de auteurs gegevens te hebben van een multinationale 
observationele studie bij 96.032 patiënten. Zij vergeleken 
de effectiviteit van chloroquine (n=1.868), chloroquine en 
een macrolide (n=3.783), hydroxychloroquine (n=3.016), 
hydroxychloroquine en een macrolide (n=6221) en een 
controlegroep die geen aanvullende behandeling kreeg 
(n=81.144).20,21 Over deze studie zijn grote zorgen geuit 
over de betrouwbaarheid van de gebruikte gegevens en 
de studie is daarom teruggetrokken.22 

Hydroxychloroquine niet werkzaam als 
postexpositieprofylaxe
Hydroxychloroquine voorkomt een symptomatische in-
fectie niet. Dit blijkt uit een studie die onlangs in de 
New England Journal of Medicine verscheen. Hierbij 
is gekeken naar de effectiviteit van hydroxychloro-
quine als postexpositieprofylaxe na blootstelling aan 
 COVID-19.23 

In de gerandomiseerde dubbelblinde placebogecon-
troleerde studie werden in totaal 821 asymptomatische 
deelnemers geïncludeerd, 87,6% gaf een hoogrisico-
blootstelling aan. Hoogrisicoblootstelling was gede-
finieerd als blootstelling binnen 1,83 meter (6 voet) 
 gedurende 10 minuten of meer aan iemand met een be-
vestigde SARS-CoV-2-infectie, zonder neus-mondmas-
ker of spatscherm. Indien er wel een neus-mondmasker 
werd gedragen werd de blootstelling geclassificeerd als 
gemiddeld risico. De deelnemers ontvingen een place-
bo of 800 mg hydroxychloroquine op dag 1 en na 6 tot 
8 uur nog eens 600 mg, gevolgd door 600 mg per dag 
gedurende 4 dagen. De primaire uitkomstmaat in deze 
studie was een symptomatische SARS-CoV-2-infectie 
bevestigd met een PCR, indien een test beschikbaar 
was. In deze studie zijn dus ook niet-bevestigde SARS-
CoV-2-infecties meegenomen, vanwege een tekort aan 
testen. COVID-19-gerelateerde symptomen werden 
vastgesteld op basis van criteria vastgesteld door de 
‘U.S. Council for State and Territorial Epidemiologists’. 
De ernst van de infectie werd niet bepaald.

De studie werd gestaakt na de derde geplande interim-
analyse vanwege het ontbreken van effect. De incidentie 
van COVID-19 (PCR bevestigd of symptomen passend 
bij de ziekte) was niet verschillend tussen deelnemers die 
hydroxychloroquine (49/414, 11,8%) kregen of deelne-
mers die een placebo (58/407, 14,3%) ontvingen. Het 
absolute verschil was -2,4% (95%BI -7,0 tot 2,2). Slechts 
een klein deel van de infecties werd met een PCR-test 
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Figuur	1.1.	Aangrijpingspunten	van	geneesmiddelen	bij	een	SARS-CoV-2-infectie,	deel	1.

ACE2: angiotensine-converting-enzyme 2, B1/B2: bradykinine 1- en 2-receptoren. Stadium 1, virale respons:
1.  Het virus dringt de cel binnen via ACE2.
2.  Endocytolyse, waarbij de viruscomponenten in de cel vrijkomen, dit activeert de macrofagen (A).

Figuur	1.2.	Aangrijpingspunten	van	geneesmiddelen	bij	een	SARS-CoV-2-infectie,	deel	2

ACE2: angiotensine-converting-enzyme 2, B2: bradykinine 2-receptoren.
Stadium 1, virale respons:
2.  Endocytolyse, waarbij de viruscomponenten in de cel vrijkomen, dit activeert de macrofagen.
3.  RNA-replicatie van de viruscomponenten in het Golgi-apparaat.
4.  Virussen worden afgebroken en verwijderd uit de cel door lysosomen, of verlaten de cel in zijn geheel om andere cellen of andere gastheren te besmetten.
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bevestigd, omdat er onvoldoende testen beschikbaar 
waren. In de groep behandeld met hydroxychloroquine 
kwamen meer bijwerkingen voor (40,1% vs. 16,8%). Veel 
voorkomende bijwerkingen waren misselijkheid, diarree, 
braken en duizeligheid. Ernstige bijwerkingen zoals arit-
mie en overlijden werden niet gerapporteerd.23

Risico’s van behandeling met  
(hydroxy)chloroquine
Het belangrijkste risico van de behandeling met (hy-
droxy)chloroquine is de verlenging van de QT-tijd waar-
door hartritmestoornissen kunnen ontstaan. Het EMA 
heeft een officiële waarschuwing voor deze bijwerking 
uit laten gaan.24 Hydroxychloroquine en chloroquine heb-
ben een lange halfwaardetijd, respectievelijk 50 en 14 
dagen, en negatieve effecten kunnen dus lang na staken 
aanhouden. 

In een gerandomiseerde studie bij patiënten met 
 COVID-19 met twee verschillende dosisregimes van 
 chloroquine, bleek een hogere mortaliteit bij patiënten 
die chloroquine in hoge dosering kregen.25 Onderzoe-
kers van een tweede studie concluderen dat het gebruik 
van hydroxychloroquine geen verhoogd risico geeft, 
maar dat bij de combinatie met azitromycine wel een 
verhoogde  incidentie van hartfalen en cardiovasculaire 
mortaliteit werd gezien. Bij deze retrospectieve obser-
vationele studie werden geen patiënten met  COVID-19 
 ingesloten, maar werd gekeken naar patiënten met 
 onder meer reumatoïde artritis die deze combinatie 
 kregen voorgeschreven.26 

Wereldwijd liep een aantal gerandomiseerde place-
bogecontroleerde onderzoeken die uiteindelijk inzicht 
zouden moeten geven in de effectiviteit en veiligheid 
van (hydroxy)chloroquine bij COVID-19. In  Nederlandse 

Figuur	1.3.	Aangrijpingspunten	van	geneesmiddelen	bij	een	SARS-CoV-2-infectie,	deel	3

ACE2: angiotensine-converting-enzyme 2, Ang: Angiotensine. Stadium 1, virale respons:
4.  Virussen worden afgebroken en verwijderd uit de cel door lysosomen, of verlaten de cel in zijn geheel om andere cellen of andere gastheren te besmetten.

Figuur	1.4.	Aangrijpingspunten	van	geneesmiddelen	bij	een	SARS-CoV-2-infectie,	deel	4

ACE2: angiotensine-converting-enzyme 2, IL: interleukine.
Stadium 2/3, (hyper)inflammatoire respons: toename van het aantal bradykininereceptoren en downregulatie van de hoeveelheid ACE2 in de membranen.
5.  Uitscheiding ontstekingsmediatoren door macrofagen, verhoging vaatpermeabiliteit (B).
6.  Uitgescheiden IL-1 en IL-6 activeren neutrofielen, T-cellen en B-cellen, de ontstekingsreactie wordt verder in gang gezet
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 ziekenhuizen liep de cluster-gerandomiseerde ARCHAIC 
studie (NCT04362332). Vrijwel al deze studies zijn (tij-
delijk) stopgezet totdat meer bekend is over de veilig-
heid van (hydroxy)chloroquine bij de behandeling van 
COVID-19.

Azitromycine
Ook voor de effectiviteit van azitromycine bij COVID-19 
is geen bewijs, er zijn geen gerandomiseerde onderzoe-
ken gedaan. Andere onderzoeken zijn van matige tot lage 
kwaliteit.

Azitromycine is een macrolide-antibioticum. Naast een 
antibacteriële werking bezit het mogelijk ook antivirale en 
immunomodulerende eigenschappen. Het is onbekend of 
deze eigenschappen een groepseffect zijn van de macro-
liden of alleen gelden voor azitromycine.

Antivirale en immunomodulerende werking van 
azitromycine
In vitro is azitromycine werkzaam tegen het zika- en 
ebolavirus.27,28 De werkzaamheid van azitromycine bij 
volwassen patiënten met een zika- of ebola-infectie is 
niet  onderzocht. In een studie bij kinderen met virusinfec-
ties van de lagere luchtwegen zorgde azitromycine voor 
minder ernstig verlopende infecties als het in een vroeg 
stadium van de ziekte werd gegeven.29 Naast het voor-
komen van bacteriële superinfecties heeft azitromycine 
mogelijk ook een immunomodulerende werking. In vitro 
zorgt azitromycine voor een reductie van de replicatie van 
het rhinovirus en een verhoogde interferonproductie. Ook 
zorgt het voor verlaging van interleukine-8 bij infecties 
met het respiratoir syncytieel virus (RSV). In theorie kan 
dit de ernst van het verloop van een SARS-CoV-2-infectie 
 gunstig  beïnvloeden.

Kleine onbetrouwbare studie met azitromycine
In een kleine Franse studie werd azitromycine bij patiënten 
met SARS-CoV-2 ingezet als behandeling naast hydroxy-
chloroquine.16 Dit onderzoek is gepubliceerd als pre-print 
en heeft nog geen peerreview ondergaan. De primaire 
uitkomstmaat in deze studie was SARS-CoV-2-eradicatie 
gemeten met een PCR-test op dag 6. Een berekening 
van de steekproefgrootte werd niet gedaan en de ernst 
van de infectie werd niet meegenomen. In deze studie 
werden patiënten behandeld met hydroxychloroquine. 
Afhankelijk van de klinische presentatie (ter beoordeling 
van de behandelaar) werd er naast hydroxychloroquine 
ook azitromycine gestart (500 mg op dag 1 gevolgd door 
4 dagen 250 mg). In totaal kregen 6 van de 20 patiën-
ten naast hydroxychloroquine ook azitromycine. Als con-
trolegroep werden 16 patiënten afkomstig uit een ander 
centrum gebruikt die geen aanvullende geneesmiddelbe-
handeling kregen.

Bij de subgroep van 6/6 patiënten (100%) die hy-
droxychloroquine plus azitromycine gebruikten werd 
SARS-CoV-2-eradicatie bereikt, ten opzichte van 8/14 
patiënten (57%) met hydroxychloroquine monotherapie 
en 2/16 patiënten (13%) in de controlegroep. In het pro-
tocol van de studie wordt geen melding gemaakt van de 
analyse naar het effect van azitromycine in combinatie met 

hydroxychloroquine, dit was dus een ongeplande subgroep-
analyse. Bij een kleine studie is ook een grotere kans op 
‘sampling error’ (de steekproef is niet representatief). Een 
ander opvallend punt van deze studie is de hoge uitval, 6 
patiënten uit de interventiegroep die hydroxychloroquine 
kregen werden niet in de analyse meegenomen bijvoor-
beeld omdat zij op de intensive care werden opgenomen.16 
Vanwege de genoemde methodologische beperkingen 
zijn uit de resultaten van deze studie geen betrouwbare 
conclusies te trekken.

Hydroxychloroquine en azitromycine: geen 
effect en meer risico’s
In een recent retrospectief cohortonderzoek is gekeken 
naar het effect van hydroxychloroquine en hydroxychloro-
quine plus azitromycine vergeleken met ‘best supportive 
care’ bij een groep veteranen.19 Deze retrospectieve stu-
die laat geen effect zien van hydroxychloroquine al dan 
niet gecombineerd met azitromycine op de primaire uit-
komstmaat beademingsbehoefte. De kans op overlijden, 
eveneens een primaire uitkomstmaat, was groter bij pa-
tiënten die hydroxychloroquine kregen. Het onderzoek is 
als pre-print gepubliceerd en heeft nog geen peerreview 
ondergaan.

In totaal werden 368 patiënten geïncludeerd (hydroxy-
chloroquine n=97, hydroxychloroquine plus azitromycine 
n=113 en supportive care n=158). Het percentage over-
leden patiënten in de groep behandeld met hydroxychlo-
roquine, hydroxychloroquine plus azitromycine en best 
supportive care was respectievelijk, 27,8%, 22,1% en 
11,4%. Het eindpunt beademingsbehoefte kwam respec-
tievelijk bij 13,3%, 6,9% en 14,1% van de patiënten voor. 
De kans op overlijden was groter in de hydroxychloroquine- 
groep vergeleken met de supportive care groep (adjusted 
hazard ratio 2,61 [95%BI 1,10 tot 6,17]). In de groep met 
hydroxychloroquine en azitromycine was er geen verschil 
ten opzichte van best supportive care (adjusted hazard 
ratio 1,14 [95%BI 0,56 tot 2,32]). Op het eindpunt be-
ademingsbehoefte was er geen significant verschil tus-
sen de met hydroxychloroquine behandelde groep en de 
controlegroep (adjusted hazard ratio 1,43 [95%BI 0,53 tot 
3,79]). Hetzelfde werd gezien in de groep behandeld met 
hydroxychloroquine en azitromycine (adjusted hazard ratio 
0,43 [95%BI 0,16 tot 1,12]).19

In een tweede retrospectieve studie wordt geen ver-
schil in mortaliteit gezien bij patiënten behandeld met hy-
droxychloroquine al dan niet gecombineerd met azitromy-
cine, vergleken met geen medicamenteuze therapie.30 

Deze studie laat wel zien dat hartstilstand (‘cardiac arrest’, 
niet nader omschreven) ongeveer twee keer vaker voor-
komt in de groep patiënten behandeld met azitromycine 
en hydroxychloroquine. 

In deze retrospectieve studie werden in totaal 1.438 
patiënten geïncludeerd uit 25 ziekenhuizen in de stad 
New York. Voor deze studie werd een random steek-
proef genomen van patiënten opgenomen in ziekenhui-
zen rondom New York met een positieve COVID-19-
test tussen 15 en 28 maart 2020. Na selectie werd het 
dossier in het desbetreffende ziekenhuis opgevraagd 
en verder geanalyseerd. De primaire uitkomstmaat was 
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overlijden in het ziekenhuis en beademingsbehoefte, 
secundair is er gekeken naar hartstilstand en een afwij-
kend ECG (aritmie en QTc-intervalverlenging). Patiënten 
kregen verschillende doseringen hydroxychloroquine en 
azitromycine. 

Tussen de verschillende groepen werden geen sig-
nificante verschillen gezien op de primaire uitkomstmaat 
overlijden in het ziekenhuis. In de groep behandeld met 
hydroxychloroquine plus azitromycine overleden 189/735 
patiënten, in de groep met hydroxychloroquine monothe-
rapie 54/271 patiënten, in de groep azitromycine mo-
notherapie 21/211 patiënten en in de best supportive 
care-groep 28/221 patiënten. De hazard ratio voor mor-
taliteit voor hydroxychloroquine plus azitromycine verge-
leken met geen medicamenteuze behandeling was 1,35 
(95%BI 0,76 tot 2,40). Ook de andere hazard ratio’s wa-
ren niet significant verschillend ten opzichte van geen me-
dicamenteuze behandeling.

Afwijkende ECG’s kwamen vaker voor binnen de 
groep patiënten die behandeld zijn met de combinatie van 
azitromycine en hydroxychloroquine (27,1% in de groep 
met azitromycine plus hydroxychloroquine vergeleken met 
14% in niet-behandelde groep). Na correctie voor con-
founders bleken deze verschillen echter niet significant. 
De odds ratio bedroeg 1,55 (95%BI 0,89 tot 2,67).

Daarnaast had een groter deel van de patiënten be-
handeld met hydroxychloroquine plus azitromycine een 
hartstilstand (114 patiënten (15,5%) vergeleken met 15 
patiënten (6,8%) in de niet-behandelde groep), hierbij werd 
gecorrigeerd voor confounders. De odds ratio was 2,13 
(95%BI 1,12 tot 4,5) een statistisch significant verschil.30

De hierboven beschreven studies zijn alle retrospec-
tief. Waarschijnlijk is er sprake van selectiebias in deze 
studies. Er bestaat een grote kans dat patiënten die er 
klinisch slechter aan toe waren, vaker behandeld zijn met 
hydroxychloroquine en azitromycine. Bij de controlegroep 
was er mogelijk sprake van minder ernstige ziekte waar-
door er geen geneesmiddel gestart is. Het blijft met de 
laatst besproken studie onduidelijk of het vaker voorko-
men van een hartstilstand te wijten is aan de geneesmid-
delen of aan de ernst van de ziekte. 

Risico’s van behandeling met azitromycine
Azitromycine heeft een middelhoog QT verlengend po-
tentieel.31 Dit houdt in dat het QTc-interval met 10 - 60 
ms kan worden verlengd. Wanneer er meerdere QT- 
verlengers gebruikt worden, bijvoorbeeld (hydroxy)chlo-
roquine, is extra ECG-monitoring noodzakelijk. Daarnaast 
kan  azitromycine de spiegels van digoxine en ciclosporine 
aanzienlijk verhogen.

Zink
Er is in de populaire media ook aandacht voor het ele-
ment zink als behandeling voor COVID-19. in-vitro- 
onderzoek laat zien dat zink de virusreplicatie kan rem-
men. De theorie is dat hydroxychloroquine de opname 
van zink in de cel verhoogt met als gevolg een hogere 
antivirale activiteit.

Op dit moment bestaat geen wetenschappelijke litera-
tuur waarbij dit beoogde effect is aangetoond bij mensen. 

Zink kan echter wel de absorptie verminderen van bepaal-
de antibiotica, zoals chinolonen en tetracyclines.31

Antivirale middelen: remdesivir
Wereldwijd is veel belangstelling voor de toepassing van 
het antivirale middel remdesivir. Dit geneesmiddel is nog 
niet geregistreerd in Europa. De eerste resultaten van 
onderzoek naar de effectiviteit bij COVID-19 zijn positief. 
Maar deze onderzoeksresultaten zijn beperkt en afkom-
stig uit een niet-gerandomiseerde studie bij een klein aan-
tal patiënten en uit incomplete resultaten uit een gerando-
miseerde studie. Daarnaast is er een aanzienlijke kans op 
bijwerkingen bij remdesivir. 

Werking remdesivir
Remdesivir is een virale RNA-polymeraseremmer, een 
geneesmiddel dat interfereert met de productie van viraal 
genetisch materiaal waardoor virale replicatie wordt ge-
remd (Figuur 1.2, nr. 3). in-vitro-onderzoek toont aan dat 
remdesivir een antiviraal effect heeft bij SARS-CoV-2. Het 
wordt intraveneus toegediend.32 

Registratie door de FDA en EMA 
Remdesivir is in de Verenigde Staten begin mei 2020 
door de FDA via een spoedprocedure geregistreerd voor 
volwassenen en kinderen met een bevestigde SARS-
CoV-2-infectie met een lage zuurstofsaturatie of beade-
mingsbehoeftig. Er zijn echter nog lopende discussies 
tussen de FDA en de producent Gilead om remdesivir 
ook daadwerkelijk beschikbaar te stellen voor patiën-
ten.32 In Nederland is remdesivir beschikbaar via een 
‘compassionate use’-programma.33 Bij het EMA loopt 
een versnelde procedure om het middel te beoordelen 
voor registratie.34 

Compassionate use-studie: vermindering van 
zuurstofbehoefte
In een ‘compassionate use’-studie gesponsord door fa-
brikant Gilead werden 61 in het ziekenhuis opgenomen 
 COVID-19-patienten  behandeld met remdesivir.35 De 
patiënten kregen gedurende 10 dagen remdesivir toege-
diend, 200 mg op dag 1 gevolgd door 100 mg op dag 
2 tot en met 10. De inclusiecriteria waren een bevestig-
de SARS-CoV-2-infectie en een zuurstofsaturatie van < 
94% bij niet-invasieve beademing met kamerlucht of ex-
tra zuurstof. In deze compassionate use-studie zijn geen 
specifieke eindpunten gedefinieerd. Wel zijn zogenoemde 
‘key clinical events’ gekwantificeerd. Dit waren onder an-
dere zuurstofbehoefte, mechanische beademing, extra-
corporele membraan oxygenatie (ECMO), ontslag uit het 
ziekenhuis, ernstige bijwerkingen en overlijden. 

Uiteindelijk zijn in de analyse 53 patiënten meegeno-
men, uitval kwam door het ontbreken van gegevens over 
de toestand van de patiënt na behandeling (n=7) en een 
doseerfout (n=1). Bij inclusie werden 30 patiënten (57%) 
mechanisch beademend en vier patiënten (8%) werden 
met ECMO behandeld. Tijdens de follow-up van 18 da-
gen hadden 36 patiënten (68%) een vermindering van de 
zuurstofbehoefte. 17 patiënten die beademd werden kon-
den na behandeling van de beademing af. In totaal konden 
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er van dit cohort 25 patiënten (47%) uit het ziekenhuis 
ontslagen worden en zijn 7 patiënten (13%) overleden.35

Deze studie levert summiere aanwijzingen van lage 
kwaliteit voor de effectiviteit van remdesivir bij COVID-19. 
Ook treden er met regelmaat ernstige bijwerkingen op. 
Het is een studie bij een kleine groep patiënten met een 
geringe follow-up en de opzet is observationeel. 

Eerste resultaten gerandomiseerde studie: 
sneller herstel met remdesivir 
De eerste resultaten van een gerandomiseerd onder-
zoek laten zien dat patiënten met pulmonale symptomen 
in een gevorderd stadium van COVID-19 (n=1.063) die 
remdesivir kregen, sneller herstelden dan vergelijkbare 
patiënten die placebo kregen.32 Deze studie (Adaptive 
COVID-19 Treatment Trial) is gesponsord door het ‘Na-
tional Institutes of Health’ (NIH) in de Verenigde Staten. 
De mediane tijd tot herstel was 11 dagen (95%BI 9 tot 
12) voor remdesivir en 15 dagen (13 tot 19) voor place-
bo. Dit verschil was statistisch significant. Klinisch her-
stel is gedefinieerd als goed genoeg voor ontslag uit het 
ziekenhuis of terug naar normaal activiteitenniveau. Het 
aantal overleden patiënten in de remdesivir-groep was 
lager dan in de placebogroep, maar dit verschil was niet 
significant.32

Remdesivir 5 of 10 dagen behandelen?
In een gerandomiseerde studie werd het effect onder-
zocht van remdesivir gedurende 5 of 10 dagen op het 
verloop van een bevestigde SARS-CoV-2-infectie.36 Deze 
studie liet geen verschil op klinische status zien bij behan-
deling met remdesivir gedurende 5 dagen vergleken met 
10 dagen therapie.

In deze gerandomiseerde open label, fase 3-studie 
met remdesivir werden patiënten geïncludeerd met een 
bevestigde SARS-CoV-2-infectie en een zuurstofsatura-
tie van < 94% zonder extra zuurstof. De patiënten werden 
5 of 10 dagen behandeld met remdesivir, waarbij 200 mg 
gegeven werd op dag 1 en op de dagen daarna 100 mg. 
Het eindpunt was klinische status op dag 14 op basis van 
een 7-puntenschaal:
1:  overleden
2:  gehospitaliseerd en invasieve mechanische beade-

ming of ECMO
3:  gehospitaliseerd en non-invasieve beademing/high 

flow
4:  gehospitaliseerd en low flow zuurstofbehandeling
5:  gehospitaliseerd met intensieve behandeling zonder 

zuurstoftherapie
6:  gehospitaliseerd, zonder invasieve behandeling
7:  ontslagen uit het ziekenhuis

Klinische verbetering was gedefinieerd als ten minste 2 
punten verbetering gaven op deze 7-puntenschaal. Se-
cundair werd er gekeken naar het optreden van bijwer-
kingen. In deze studie werd geen vergelijking gedaan met 
een groep patiënten zonder aanvullende behandeling.

In totaal werden 200 patiënten gedurende 5 dagen 
behandeld met remdesivir en 197 patiënten gedurende 
10 dagen. Patiënten in de groep die 10 dagen werden 

behandeld, waren bij inclusie significant zieker dan de 
patiënten in de 5-dagengroep. Op dag 14 had 64% van 
de patiënten (n=64) in de 5-dagengroep een verbete-
ring van ten minste 2 punten en 54% van de patiënten 
(n=107) in de 10-dagengroep. Dit verschil was niet sta-
tistisch significant. Ook na correctie voor de klinische 
status bij inclusie werd er geen verschil gezien tussen de 
groepen. Deze ‘baseline adjusted difference’ was -6,5% 
(95%BI -15,7 tot 2,8).

Veel voorkomende bijwerkingen waren misselijkheid 
(9%), verslechtering van beademingsbehoefte (8%), ver-
hoogde ALAT (7%) en obstipatie (7%).

Tegenstrijdige gegevens over bijwerkingen
In de ‘compassionate use’-studie werden regelmatig 
bijwerkingen gezien bij remdesivir, terwijl de gerando-
miseerde studie geen verschil zag tussen remdesivir en 
placebo.32,35 Bij de compassionate use-studie traden bij 
32 van de 61 patiënten bijwerkingen op, waarvan 12 
geclassificeerd als ernstig. De meest voorkomende bij-
werkingen waren verhoging van leverwaarden, diarree, 
huiduitslag, nierfunctiestoornissen en hypotensie. Vier 
patiënten zijn gedurende de behandeling met remdesi-
vir vroegtijdig gestopt vanwege ernstige bijwerkingen.35 
Omdat deze studie niet placebogecontroleerd was, is 
niet na te gaan of de symptomen daadwerkelijk zijn toe 
te schrijven aan remdesivir. Mogelijk zou een deel van 
deze bijwerkingen ook bij COVID-19 kunnen passen.

Antivirale middelen: combinatie lopinavir/ 
ritonavir
Lopinavir en ritonavir zijn middelen die gebruikt worden 
bij de behandeling van hiv. Ook bij deze middelen is nog 
onvoldoende bewijs beschikbaar voor effectiviteit en vei-
ligheid bij de behandeling van COVID-19.

Werking lopinavir/ritonavir 
Lopinavir grijpt aan op de replicatie van het virus in de 
cel. Uit in-vitrostudies zijn er aanwijzingen dat het ook 
werkt tegen nieuwe coronavirussen, maar het is niet 
specifiek onderzocht bij het SARS-CoV-2. Ritonavir 
remt het metabolisme van lopinavir en zorgt ervoor dat 
de concentratie lopinavir in het plasma voldoende hoog 
is en blijft.37

Geen effect aangetoond 
In een systematische review naar het effect van de com-
binatie lopinavir/ritonavir bij de behandeling van SARS 
zijn uitsluitend retrospectieve, observationele studies ge-
vonden en geanalyseerd. Bij toediening in een vroeg sta-
dium van de infectie werd een trend naar een lagere mor-
taliteit en minder noodzaak tot intubatie waargenomen. 
Gezien de matige kwaliteit van de onderzoeken, kan aan 
deze positieve bevindingen nog geen verstrekkende be-
tekenis worden toegekend.38 Er is één gerandomiseer-
de studie die het effect van lopinavir/ritonavir vergelijkt 
met standaardzorg bij 199 patiënten met COVID-19.39 
In deze studie werd geen verschil gevonden in klinische 
verbetering van patiënten, virale eradicatie of 28 dagen-
mortaliteit. 
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Interacties en bijwerkingen 
Er zijn belangrijke geneesmiddelinteracties met lopina-
vir/ritonavir die goed gemonitord moeten worden en ook 
bijwerkingen komen veel voor. In het bijzonder bij CO-
VID-19-patiënten kan de hepatotoxiciteit van beide mid-
delen problemen veroorzaken. Tijdens het ziekteproces 
van COVID-19 treden namelijk vaak al leverfunctiestoor-
nissen op.39 

Geneesmiddelen	tijdens	stadium	2	en	3:	
(hyper)inflammatie

Interleukineremming: tocilizumab
Tocilizumab wordt toegepast bij patiënten met reuma-
toïde artritis die niet reageren op conventionele DMARD’s 
 (Disease Modifying Anti Rheumatic Drugs) zoals metho-
trexaat.40 Tocilizumab is ook de hoeksteen van de behan-
deling bij patiënten met een cytokinestormsyndroom zoals 
gezien wordt bij CAR-T-celtherapie.41 Er lopen verschillen-
de studies om het effect en de veiligheid bij COVID-19 te 
onderzoeken. 

IL-6 remming door tocilizumab 
Tocilizumab is een gehumaniseerd monoklonaal antili-
chaam gericht tegen de humane IL-6-receptor. Tocilizu-
mab bindt aan IL-6-receptoren en gaat zo de werking van 
IL-6 tegen. IL-6 heeft receptoren op T-cellen, B-cellen en 
neutrofielen en is daarmee een aanjager van ontstekings-
reacties (Figuur 1.5, nr. 6).

Effect en veiligheid tocilizumab wordt 
onderzocht 
Gezien de zeer aannemelijke rol van hyperinflammatie 
op de ernst van het ziekteproces bij SARS-COV-2-infec-
ties werd tocilizumab al eenmaal succesvol ingezet bij 
de behandeling van COVID-19. Hierover verscheen een 
case-report.42 Op dit moment zijn echter geen resulta-
ten beschikbaar van gerandomiseerde studies. In China 

worden twee studies uitgevoerd (ChiCTR20000308 en 
ChiCTR2000029765) en ook in Europa lopen twee stu-
dies met tocilizumab. De zogenoemde COVACTA-studie 
(NCT04320615) die wordt gesponsord door de produ-
cent van tocilizumab, en een onderzoeker-geïnitieerde 
studie die wordt gesponsord door het UMC Groningen. 
Daarnaast loopt ook een fase 2/3-studie met sarilumab, 
een humaan antilichaam tegen de IL-6 receptor (Eu-
draCT: 2020-001162-12, NCT04315298). Er wordt ge-
adviseerd om off-labelbehandelingen gericht tegen IL-6 
alleen toe te passen in studieverband (https://swab.nl/
nl/covid-19#to_8).

Theoretisch gevaar van interleukineremming
Het selectief remmen van cytokines, zoals IL-1 en 
IL-6 tijdens een sepsis brengt risico’s met zich mee. 
Door remming van cytokines heeft het lichaam min-
der vermogen om virusreplicatie te remmen en is er 
meer kans op bacteriële infecties. Het is onduidelijk 
of deze risico’s ook gelden bij een SARS-CoV-2- 
infectie.43

Interleukineremming: anakinra
Anakinra is een effectieve behandeling bij auto-inflamma-
toire aandoeningen zoals systemische juveniele idiopathi-
sche artritis en bij de ziekte van Still bij volwassenen.44,45 

Tevens wordt anakinra ingezet als behandeling van een 
cytokinestorm bij hemofagocytair lymfocytair histiocytosis 
(HLH).46 

IL-1 remming door anakinra 
Anakinra is een humane IL-1-receptorantagonist die de 
biologische activiteit van IL-1 neutraliseert door compe-
titieve remming van hun binding aan de IL-1-receptor 
( Figuur 1.5, nr. 6). IL-1 heeft receptoren in het hele li-
chaam, van T-cellen, B-cellen en neutrofielen tot de hy-
pothalamus. IL-1 heeft ook een rol in het activeren van 
andere interleukines.47

ACE2: angiotensine-converting-enzyme 2, IL: interleukine.
Stadium 2/3, (hyper)inflammatoire respons: toename van het aantal bradykininereceptoren en downregulatie van de hoeveelheid ACE2 in de membranen.
5.  Uitscheiding ontstekingsmediatoren door macrofagen, verhoging vaatpermeabiliteit (B).
6.  Uitgescheiden IL-1 en IL-6 activeren neutrofielen, T-cellen en B-cellen, de ontstekingsreactie wordt verder in gang gezet.

Figuur	1.5.	Aangrijpingspunten	van	geneesmiddelen	bij	een	SARS-CoV-2-infectie,	deel	4
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Effect en veiligheid van anakinra wordt 
onderzocht 
Anakinra wordt op basis van lokale protocollen in Ne-
derland bij uitzondering als off-labelgeneesmiddel inge-
zet (bij uitgesproken hoge ferritine-concentraties in het 
bloed en bij hoge IL-18-concentraties zoals gezien wordt 
in HLH). Op dit moment loopt er een grote gerandomi-
seerde internationale multicenter-studie, de zogenoem-
de platform-trial REMAP-CAP, die het effect en de vei-
ligheid van onder meer anakinra onderzoekt bij ernstig 
zieke IC-patiënten met COVID-19 (www.remapcap.org/
coronavirus). Anakinra wordt vergeleken met geen aan-
vullende behandeling bij in het ziekenhuis opgenomen 
patiënten met COVID-19. De primaire uitkomstmaat is 
het aantal dagen dat de patiënt buiten de intensive care 
overleeft (clinicaltrials.gov, NCT02735707).

Remming van de bradykinine pathway: 
icatibant
Icatibant is een geneesmiddel dat wordt voorgeschreven 
als aanvalstherapie bij hereditair angio-oedeem (HAE). 
Over de effectiviteit van icatibant bij COVID-19 is nog 
niets bekend. Er zijn echter plannen om bij patiënten met 
COVID-19 het effect en de veiligheid te onderzoeken van 
geneesmiddelen die aangrijpen op de bradykinine path-
way, waaronder icatibant.

Bradykinine-2-receptorremming door icatibant 
Icatibant heeft een structuur die lijkt op bradykinine en 
is een antagonist van de bradykinine-2(B2)-receptor. Het 
remmen van B2-receptorsignalering door icatibant zou een 
deel van de cascade die leidt tot angio-oedeem kunnen 
remmen (Figuur 1.6, nr. 7).6,48

Remming van de bradykinine pathway: 
lanadelumab en C1-esteraseremmer
Lanadelumab en C1-esteraseremmer worden voorge-
schreven als profylaxe van aanvallen bij hereditair an-
gio-oedeem (HAE). 

Remming vorming bradykinine
Lanadelumab is een humaan monoklonaal IgG1-antili-
chaam. Lanadelumab remt de werking van actief plas-
makallikreïne en remt daardoor de vorming van plasma-
bradykinine (Figuur 1.6, nr. 8). C1-esteraseremmer remt 
twee stappen in de bradykinine pathway, namelijk de 
stap van factor XII-activatie naar plasmakallikreïne en 
de stap van plasmakallikreïne naar plasmabradykinine 
(Figuur 1.6, nr. 8 en Figuur 2). Op dit moment zijn er 
plannen om in een aantal academische centra in Neder-
land proof-of-principle-studies met lanadelumab bij CO-
VID-19 uit te voeren. 

Hypothese over het ontstaan van angio-oedeem
Hyperinflammatie in het derde stadium van COVID-19 
lijkt de oorzaak voor het ontwikkelen van een beeld dat 
lijkt op ARDS. Het beeld van ARDS bij COVID-19 lijkt 
niet op een conventioneel ARDS, omdat patiënten met 
een ernstige SARS-CoV-2-infectie over het algemeen 
geen afgenomen longcompliantie (stugheid van de long) 
hebben terwijl dat bij een conventionele ARDS wel zo is.6

Pathofysiologisch lijkt het beeld bij COVID-19 meer op 
bradykinine-gedreven angio-oedeem zoals gezien wordt 
bij hereditair angio-oedeem (HAE). Dit angio-oedeem is 
niet goed te behandelen met adrenaline en corticostero-
iden. Ook bij COVID-19 met ARDS is het effect van corti-
costeroïden discutabel.49

ACE2: angiotensine-converting-enzyme 2, B1/B2: bradykinine 1- en 2-receptoren.
Stadium 2/3, (hyper)inflammatoire respons: toename van het aantal bradykininereceptoren en downregulatie van de hoeveelheid ACE2 in de membranen.
5.  Uitscheiding ontstekingsmediatoren door macrofagen, verhoging vaatpermeabiliteit (B).
7.  Vaatschade activeert Factor XII (C), uitscheiding van interleukines activeert de bradykinine pathway (F), bradykinine uit plasma activeert de B1 receptor en bradykinine in 

de long neemt toe. 
8.  Activatie van Factor XII (C) zet kallikreïne om in plasmabradykinine, via B2-receptoren neemt bradykinine in de long toe, activatie van de B1-receptoren resulteert in 

angio-oedeem. 

Figuur	1.6.	Aangrijpingspunten	van	geneesmiddelen	bij	een	SARS-CoV-2-infectie,	deel	5
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Kennis over activatie van de bradykinine pathway komt 
uit onderzoek bij patiënten met een C1-esteraseremmer 
deficiëntie (HAE type 1 en 2, Figuur 2). Bij dit type HAE 
worden 2 stappen in de bradykinine pathway niet geremd, 
te weten het omzetten van prekallikreïne naar kallikreïne 
door geactiveerd factor XII en het omzetten van kinino-
geen naar bradykinine (Figuur 2). Hierdoor stijgt de hoe-
veelheid bradykinine en ontstaat uiteindelijk vaatlekkage 
en angio-oedeem. Bij patiënten met HAE ontstaat er 
oedeem van ledematen, gezicht, intestinaal en laryngaal, 
maar meestal niet in de long. Vermoedelijk komt dat omdat 
patiënten met HAE geen lokale pulmonale inflammatoire 
respons hebben zoals bij COVID-19.6,48 Het is vooralsnog 
onduidelijk waarom C1-esteraseremmer deze ontregeling 
bij COVID-19 niet in toom lijkt te houden.

Angio-oedeem bij COVID-19
Long- en vaatschade activeert stollingsfactor XII waardoor 
bradykinines ontstaan (Figuur 1.6, C en D). Bradykinine 
kan in de long niet geremd worden door ACE2 omdat 
het SARS-CoV-2 zorgt voor downregulatie en dysfunctie 
van ACE2 (Figuur 1.6, E). Weefselbradykinine bindt aan 
bradykinine-1(B1)-receptoren waardoor vaatlekkage en 
angio-oedeem ontstaan. Cytokines IL-1 en IL-6 zorgen 
voor downregulatie van zowel ACE als ACE2 (Figuur 1.6, 
E) waardoor plasmabradykinine, naast weefselbradykini-
ne, ook vaatlekkage en angio-oedeem kan veroorzaken. 
IL-1 en IL-6 zorgen tevens voor upregulatie van de B1- en 
B2-receptoren waardoor meer receptoren voor de binding 
van zowel weefsel- als plasmabradykinine beschikbaar 
komen (Figuur 1, F). Aan de andere kant stimuleert brady-
kinine macrofagen om meer IL-1 aan te maken waardoor 
de ontregeling van het kallikreïne-bradykininesysteem 
versterkt wordt (Figuur 1.6, G).6,48

Valsartan
Valsartan is een angiotensine II-antagonist, die selectief 
de binding van angiotensine II aan de AT1-receptor in 
verschillende weefsels blokkeert. Eerder is in het Ge-Bu 
aandacht geweest voor de mogelijke negatieve invloed 
van geneesmiddelen op COVID-19.50 De conclusie was 
dat ACE-remmers en angiotensine II-antagonisten geen 
direct negatieve invloed hebben op het beloop van CO-
VID-19. Recent werd zelfs geopperd dat valsartan juist 
een positief effect kan hebben op COVID-19. Gegevens 
over effect en veiligheid van valsartan bij COVID-19 ont-
breken op dit moment. 

Werkingsmechanisme: schade door 
Angiotensine II voorkomen
De bekende werking van valsartan is het blokkeren van 
de werking van angiotensine II waardoor vasoconstrictie 
wordt voorkomen en dus de bloeddruk daalt. Angiotensine 
II zorgt niet alleen voor vasoconstrictie, maar waarschijnlijk 
ook voor inflammatie en verhoogde permeabiliteit van de 
vaatwand. In fysiologische omstandigheden wordt angio-
tensine II door ACE2 afgebroken tot angiotensine 1-7 
(Figuur 1.7, H). Omdat het SARS-CoV-2 zorgt voor een 
downregulatie van ACE2 wordt minder angiotensine II af-
gebroken en kan er onder druk vocht door de bloedvaten 
in de longen lekken. Blokkade van angiotensine II door 
valsartan kan dus mogelijk inflammatie en celdestructie 
voorkomen.

Lopende studies naar valsartan 
Er lopen momenteel twee wetenschappelijke studies in 
Nederland en Duitsland waarin het effect en de veiligheid 
van valsartan bij de behandeling van COVID-19 worden 
onderzocht (EudraCT: 2020-001320-34 resp. 2020-
001431-27).

Combinatie van therapieën en 
tijdsbepaling
Hoe en op welk tijdsmoment de bovengenoemde thera-
pieën ingezet moeten worden bij COVID-19 is onbekend. 
Ook is het nog steeds onduidelijk wat er bepaalt welke 
patiënten stadium 2 en 3 doormaken. Meer inzicht hierin 
kan mogelijk ook nog zorgen voor een gerichtere therapie. 
Gebruik in studieverband wordt aangeraden. Essentieel 
blijft de klaring van het virus door het immuunsysteem zelf, 
eventueel ondersteund door antivirale therapie. Als het vi-
rus goed geklaard wordt, komt ook de virus-geïnduceerde 
inflammatoire cascade en ontregeling van de bradykinine 
pathway niet op gang. Theoretisch moet een combinatie 
van anti-inflammatoire behandeling en behandeling van 
angio-oedeem in een vroeg stadium ingezet worden. Daar-
mee kan mogelijk voorkomen worden dat patiënten vor-
deren naar stadium 3 met (hyper)inflammatie en  angio-  
oedeem leidend tot opname op de intensive care.6,43

Literatuurreferenties

deze zijn te vinden op de website www.ge-bu.nl

Figuur	2.	Bradykinine-gemedieerd	angio-oedeem	door	C1-estera-
seremmer

Prekallikreïne

XIIa

C1-esteraseremmer

C1-esteraseremmer

Kallikreïne

HMWK Bradykinine Angio-oedeem
XIIa: geactiveerd Factor XII, HMWK: hoogmoleculairgewichtkininogeen

ACE2: angiotensine-converting-enzyme 2, Ang: angiotensine, AT1-receptor: angio-
tensine 1-receptor.
Stadium 2/3, (hyper)inflammatoire respons: toename van het aantal bradykininere-
ceptoren en downregulatie van de hoeveelheid ACE2 in de membranen.
9.  Angiotensine II wordt minder omgezet in Angiotensine 1-7 door downregulatie 

van ACE2 (E). Angiotensine II zorgt voor vasoconstrictie en verhoogde permea-
biliteit van de vaatwand en is pro-inflammatoir.

Figuur	1.7.	Aangrijpingspunten	van	geneesmiddelen	bij	een	
SARS-CoV-2-infectie,	deel	6
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omeGa-3-vetzuren nIet 
beter dan placebo
14 juli 2020  Sander van den Bogert

Recent onderzoek concludeert dat suppletie met ome-
ga-3-vetzuren geen toegevoegde waarde heeft bij pre-
ventie van vroeggeboorte, keratoconjunctivitis sicca 
(‘ droge-ogenziekte’) en preventie van nierschade bij diabe-
tes mellitus type 2. Deze bevindingen sluiten aan bij een uit-
voerige reeks systematische reviews waarin consistent niet 
tot aanbeveling voor suppletie met omega-3-vetzuren werd 
overgegaan. Het bewijs voor meerwaarde van suppletie is 
afwezig of veelal van matig tot slechte kwaliteit. 

Ge-Bu Plaatsbepaling
•	 Suppletie	 met	 omega-3-vetzuren	 heeft	 geen	 meer-

waarde	 bij	 preventie	 van	 vroeggeboorte,	 kerato-
conjunctivitis	 sicca	 en	 preventie	 van	 nierschade	 bij	
	diabetes	mellitus	type	2.	

Nieuw	onderzoek	naar	omega-3-vetzuren
Recent werden de resultaten gepubliceerd van drie ge-
randomiseerde studies naar omega-3-vetzuren bij pre-
ventie van vroeggeboorte1, keratoconjunctivitis sicca 
(KCS ofwel ‘droge-ogenziekte’)2 en preventie van nier-
schade bij diabetes mellitus type 2. Voor deze toepas-
singen was het bewijs tot dusver onvoldoende om een 
uitspraak te kunnen doen over de effectiviteit. Bij de 
indicaties vroeggeboorte en KCS hadden onderzoekers 
eerder nog voorzichtig geconcludeerd dat omega-3-vet-
zuren mogelijk een positief effect zouden kunnen heb-
ben.4,5 De conclusie van de huidige drie onafhankelijk van 
elkaar uitgevoerde studies is echter consistent, namelijk 
dat suppletie met omega-3-vetzuren geen toegevoegde 
waarde heeft. 

Omega-3-vetzuren behoren, net als omega-6- vetzuren, 
tot de meervoudig onverzadigde vetzuren en zijn essen-
tiële voedingsstoffen aangezien het lichaam ze niet (of in 
zeer beperkte mate) zelf aanmaakt. Suppletie van ome-
ga-3-vetzuren wordt met name in de lekenpers aangera-
den bij (de preventie van) verschillende aandoeningen.

Suppletie	en/of	gezond	eten?
Dit artikel gaat over het wetenschappelijke bewijs voor 
suppletie met omega-3-vetzuren bij de drie onderzochte 
indicaties. Dat bij deze indicaties het bewijs laat zien dat 
suppletie met omega-3-vetzuren geen meerwaarde heeft, 
wil niet zeggen dat men voeding met een hoog gehalte 
aan omega-3-vetzuren beter kan mijden. De universele 
aanbeveling om een gezond, gevarieerd en op het ener-
gieverbruik afgestemd eetpatroon te hanteren staat niet 
ter discussie.

Wat	zijn	(omega-3)-vetzuren?
Vetzuren vervullen essentiële functies in het menselijk 
 lichaam. Ze zijn onder meer betrokken bij de opbouw 
van membranen, energieopslag en signaaltransductie. 

De  moleculaire structuur van vetzuren bestaat uit een 
 carboxylzuur met koolwaterstofketens van uiteenlopende 
lengtes. Respectievelijk de afwezigheid, aanwezigheid van 
één, of aanwezigheid van meerdere dubbele bindingen 
tussen koolstofatomen bepaalt de aanduiding van een 
vetzuur als verzadigd, enkelvoudig onverzadigd, of meer-
voudig onverzadigd. Bij omega-3-vetzuren bevindt de eer-
ste dubbele binding zich aan het derde koolstofatoom in 
de keten. In de achtergrondinformatie bij dit artikel staat 
een overzicht van de belangrijkste bronnen van omega- 
3-vetzuren.

Omega-3-vetzuren	in	wetenschappelijk	
belangstelling
De Cochrane-samenwerking, een netwerk van weten-
schappers die zich bezighouden met het beoordelen 
van klinische bewijsvoering, heeft veel systematische 
reviews gepubliceerd over het wetenschappelijke bewijs 
van de meerwaarde van omega-3 bij meerdere indicaties. 
 Vrijwel alle analyses laten zien dat suppletie met omega-
3- vetzuren niet beter is dan placebo. In de achtergrondin-
formatie bij dit artikel is een overzicht opgenomen van de 
indicaties waarvoor een systematische Cochrane-review 
beschikbaar is. 

Een hardnekkig probleem van veel onderzoek naar 
omega-3-vetzuren is de lage kwaliteit. Hierdoor zijn de 
resultaten uit veel studies niet bruikbaar voor klinische 
aanbevelingen. Dit is in het verleden reeds diverse malen 
benoemd door het Ge-bu.6,7,8,9,10,11

Omega-3-vetzuren	in	recent	onderzoek

Omega-3-vetzuren ter preventie van 
vroeggeboorte
Vroeggeboorte is de belangrijkste oorzaak van compli-
caties en sterfte van kinderen. Het wordt gedefinieerd 
als start van de bevalling voor 37 weken zwangerschap. 
Twintig procent van de vroeggeboortes betreft een 
zwangerschapsduur korter dan 34 weken. De risico’s op 
 complicaties en sterfte voor de neonaat zijn sterk ver-
hoogd bij een bevalling voor 34 weken.

Cochrane-review
Op basis van het destijds (16 augustus 2018) beschikba-
re bewijs concludeerde een Cochrane-review dat inname 
van omega-3-vetzuren het risico op vroeggeboorte zou 
kunnen verlagen, voor zowel het afkappunt van 37 weken 
als van 34 weken.4 In deze review werd geen uitspraak 
gedaan over met welke variant of dosering van omega-3 
zou moeten worden gesuppleerd. De hier besproken stu-
die was in de Cochrane-review niet meegenomen omdat 
de publicatiedatum van de studie buiten de inclusieperio-
de lag.

Geen causaal verband suppletie omega-3 en 
vroeggeboorte
In Australië werd een grote gerandomiseerde studie uit-
gevoerd om meer duidelijkheid te creëren over het causa-
le verband tussen suppletie met omega-3-vetzuren en het 
risico op vroeggeboorte.1 Vrouwen werden na hun eerste 
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afspraak in de zwangerschapskliniek  gerandomiseerd 
in een groep die dagelijks in totaal 900 mg omega-3- 
vetzuren kreeg, of in een groep die op het oog vergelijk-
bare capsules met plantaardige olie kreeg. In de groep 
met omega-3-vetzuren kwam het primaire eindpunt (per-
centage vroeggeboorte zwangerschap < 34 weken) voor 
bij 61 van de 2.734 vrouwen (2,2%) en bij de controle-
groep bij 55 van de 2.752 vrouwen (2,0%). Dit verschil 
werd uitgedrukt in een relatief risico (RR) van 1,13 en een 
95% betrouwbaarheidsinterval (BI) van 0,79 tot 1,63. 

Op vroeggeboorte na zwangerschap < 37 weken of 
andere belangrijke secundaire eindpunten werden ook 
geen significante verschillen aangetroffen. De groepen 
verschilden ook niet in ernstige bijwerkingen. De omega-
3-groep rapporteerde wel vaker boeren, diarree en obsti-
patie bij de controle bij 28 weken zwangerschap.

Afwijkende resultaten
De auteurs van het Australische onderzoek noemen een 
aantal verklaringen voor de afwijkende resultaten ten 
 opzichte van de Cochrane-review.1,4 Bij veel andere studies 
behoorde vroeggeboorte niet tot de primaire onderzoeks-
vraag, terwijl de Australische studie specifiek voor vroeg-
geboorte was opgezet. Daarnaast is bekend dat de popu-
latie Australische vrouwen al een relatief hoge consumptie 
kende van omega-3-vetzuren in de vorm van  dieet of laag 
gedoseerde zwangerschapssupplementen. Vrouwen met 
een lage eigen voorraad aan omega-3- vetzuren zouden in 
theorie meer gebaat kunnen zijn bij suppletie dan vrouwen 
met een hoge eigen voorraad. Een vooraf gespecificeerde 
subgroepanalyse van de Australische studie vond echter 
geen bewijs voor deze hypothese.

Gevolgen voor de praktijk
De Australische studie is van hogere kwaliteit dan de 
 studies die in de Cochrane-review zijn geïncludeerd.1,4 
 Australische zwangere vrouwen zijn op basis van sociaal-
economische, culturele en dieetgerelateerde factoren niet 
aanmerkelijk verschillend van Nederlandse vrouwen. Het 
totale beschikbare bewijs maakt daarom aannemelijk dat 
ook de Nederlandse vrouw geen baat heeft bij het gebruik 
van omega-3-vetzuren ter voorkoming van  vroeggeboorte.

Omega-3-vetzuren bij keratoconjunctivitis 
sicca
Keratoconjunctivitis sicca (KCS), ook wel het sicca-syn-
droom of droge-ogenziekte genoemd, komt voor bij 6 tot 
15% van de algemene bevolking en heeft een sterk nega-
tieve invloed op de levenskwaliteit. Symptomen zijn ‘oculair 
ongemak’, vermoeidheid en visusstoornissen die onder an-
dere het lezen, autorijden en computergebruik bemoeilijken. 
De oorzaken kunnen worden geclassificeerd in een afge-
nomen productie, toegenomen verdamping of onregelmati-
ge verdeling van het traanvocht. Soms is er sprake van een 
auto-immuunziekte zoals bij het syndroom van Sjögren.12

Cochrane-review
Een systematische review door de Cochrane- samenwerking 
concludeerde in 2019 dat suppletie met omega-3-vet-
zuren een onzeker en verwaarloosbaar effect heeft op de 

 symptomen van KCS, maar dat sommige klinische aspecten 
mogelijk kunnen verbeteren dankzij suppletie.5

Omega-3 heeft geen meerwaarde bij KCS
In de Cochrane-review was een grote gerandomiseer-
de studie uit 2018 nog niet meegenomen, het  insluiten 
van  literatuur was kort voor publicatie van deze trial 
 afgesloten.5,2 In deze studie werden 349 patiënten met 
matig tot ernstige KCS gerandomiseerd naar in totaal 
dagelijks 3000 mg omega-3-vetzuren (suppletiegroep) 
of olijfolie (placebogroep). De primaire uitkomstmaat was 
verandering op de ‘Ocular Surface Disease Index’ (ODSI), 
een gevalideerde 12-item-scorelijst met symptoom-, 
 visusfunctie-, en omgevingstrigger-gerelateerde  factoren. 
Een verschil van 10 punten op de ODSI-schaal wordt 
 beschouwd als klinisch relevant.13

De suppletiegroep gaf na 1 jaar een gemiddelde ver-
betering op de ODSI-schaal van 13,9 punten en de place-
bogroep van 12,5 punten.2 Het gemiddelde verschil was 
dus 1,9 punten (95%BI -5,0 tot 1,0). De incidentie van 
ernstige bijwerkingen was 6,0% in de suppletiegroep en 
8,1% in de placebogroep (niet significant). Op basis van 
deze studie had suppletie met omega-3-vetzuren geen 
meerwaarde boven capsules met olijfolie bij patiënten met 
matig tot ernstige KCS.

Gevolgen voor de praktijk
De Cochrane-review beoordeelde de kwaliteit van de 
geïncludeerde studies als matig tot slecht, onder andere 
vanwege de korte follow-up van ingesloten trials en een 
hoog risico op bias.5 De niet meegenomen studie uit 2018 
is daarentegen wel van hoge kwaliteit.2 Er lijkt daarom 
geen plaats te zijn voor suppletie met omega-3-vetzuren 
bij KCS ter verbetering van symptomen, visusfunctie en/
of bescherming tegen omgevingstriggers.

Omega-3-vetzuren ter preventie van 
nierschade bij diabetes mellitus type 2
Chronische nierschade is een veel voorkomend probleem 
bij patiënten met diabetes mellitus type 2. Door ontre-
geling van de glucosehuishouding en daarmee gepaard 
gaande ontstekingsprocessen worden de renale cellen 
beschadigd. Op de lange termijn leidt dit tot progressieve 
proteïnurie en glomerulaire dysfunctie.

Dierstudies en observationeel onderzoek
Uit dierstudies leek een positief effect van omega-3-vet-
zuren te bestaan op het ontstaan en de progressie van 
nierziekte bij diabetespatiënten. Deze resultaten werden 
vervolgens gereproduceerd in een retrospectieve ana-
lyse van data van een klinische studie (de hoofdvraag 
van deze studie ging niet over omega-3-vetzuren).14,15 In 
een andere, observationele studie werd een groep diabe-
tespatiënten gevolgd en was een hogere consumptie van 
omega-3-vetzuren ook geassocieerd met een gunstiger 
beloop van diabetische nefropathie.16

Omega-3 heeft geen effect op nierschade
Resultaten van een recente gerandomiseerde studie (de 
zogenoemde VITAL-DKD-studie) laten echter zien dat 
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 inname van omega-3-vetzuren geen effect heeft op het 
optreden of verslechteren van nierschade bij patiënten met 
diabetes mellitus type 2.3 Suppletie met omega-3-vetzuren  
(1 gram visolie waarvan 465 mg eicosapentaeenzuur en 
375 mg docosahexaeenzuur) gaf na 5 jaar geen  afname 
van de geschatte glomerulaire filtratiesnelheid ten opzich-
te van placebo onder 609 patiënten met diabetes mel-
litus type 2. De groep met omega-3-vetzuren had een 
 afname van 12,2 ml/min/1,73m2, versus een afname van  
13,1 ml/ min/1,73m2 voor placebo (verschil in afname 0,9 
ml/min/1,73m2, 95% BI van het verschil -0,7 tot 2,6).  Diverse 
andere eindpunten waaronder de albumine/creatinine  ratio 
toonden eveneens geen statistisch significant verschil.

Gevolgen voor de praktijk
Een recente meta-analyse berekende dat suppletie van 
omega-3-vetzuren juist wel een gunstig effect heeft op de 
nierfunctie van patiënten met diabetes mellitus type 2.17 
De geïncludeerde studies waren echter klein en hetero-
geen. Het  significante effect op proteïnurie werd vooral 
gezien in één kleine studie uit 1995 waarbij het risico op 
bias bij het randomisatieproces hoog was.18 De hierbo-
ven  besproken VITAL-DKD-studie is niet meegenomen 
in deze meta- analyse en includeerde meer patiënten dan 
alle  studies in de meta-analyse bij elkaar. De rol van sup-
pletie met omega- 3-vetzuren ter preventie van nierschade 
bij  diabetes lijkt dus uitgespeeld.

Achtergrondinformatie

Bronnen van omega-3-vetzuren
Meervoudig onverzadigde vetzuren kunnen niet door het li-
chaam worden aangemaakt en moeten worden verkregen 
uit voedsel. De primaire bronnen zijn zaden, noten en oliën. 
Sommige omega-3-vetzuren komen alleen voor in vlees 
en vis. Het menselijk lichaam kan deze echter ook vor-
men door de plantaardige omega-3-vetzuren ‘aan elkaar 
te plakken’. Tabel 1 geeft een overzicht van een selectie 
van de belangrijkste omega-3-vetzuren en hun bronnen.19

Verondersteld werkingsmechanisme 
Omega-3-vetzuren zouden op diverse processen in het 
 lichaam een ontstekingsremmende werking hebben, 
 onder andere via inhibitie van pro-inflammatoire pros-
taglandines.20,21 De synthese van triglyceriden in de 
 lever zou  worden geremd.22 Daarnaast zijn in dierstudies 
 aanwijzingen gevonden dat omega-3-vetzuren een  positief 

effect zouden hebben op nefropathie en bescherming zou-
den bieden na blootstelling aan nefrotoxische  stoffen.23,24

Dosering
Een beschrijving van een dosis-responscurve of streef-
waarde voor suppletie ontbreekt. Daarom is het las-
tig, zo niet onmogelijk om omega-3-vetzuren op een 
 onderbouwde wijze te doseren. De besproken studies 
gebruikten  doseringen van respectievelijk 900, 1000 en 
3000 mg per dag, van verschillende omega-3-verbindin-
gen. Er zijn geen aanwijzingen dat een hogere dan wel 
lagere dosering, of een andere verhouding van de verbin-
dingen, zou hebben geleid tot andere bevindingen. 

Cochrane-reviews over omega-3-vetzuren
Cochrane heeft bij een lange reeks indicaties systema-
tisch het beschikbare bewijs voor suppletie met omega-
3- vetzuren in kaart gebracht. Onderzochte indicaties zijn 
weergegeven in tabel 2. De conclusie over effectiviteit is 
bij sommige indicaties niet eenduidig vanwege het gebrek 
aan kwalitatief goed bewijs. Bij niet één indicatie conclu-
deren de auteurs dat er voldoende bewijs is om de toe-
passing van suppletie met omega-3-vetzuren te kunnen 
adviseren. Recent promotieonderzoek naar de rol van 
omega-3-vetzuren bij depressie sluit hierbij aan.25 Bij de 
indicaties waarbij enkele positieve effecten werden ge-
rapporteerd, was het onderzoek van te beperkte kwaliteit 
(observationeel, kleine patiëntaantallen, korte looptijd of 
surrogaateindpunten) om tot een aanbeveling te kunnen 
komen.

Onderzoeksinformatie besproken studies

Preventie vroeggeboorte1

 Onderzoeksnaam: DHA to Optimise Mother 
Infant Outcome (DOMINO) trial
 Opzet: gerandomiseerd multicentrisch dubbelblind 
gecontroleerd onderzoek, uitgevoerd in 6 Australi-
sche verloskundige klinieken
	Insluitingscriteria: vrouwen die zwanger waren 
van een eenling en die één van de zes deelne-
mende klinieken bezochten voor reguliere contro-
les werden gerekruteerd bij hun eerste reguliere 
controle
	Belangrijke	uitsluitingscriteria: vrouwen die 
reeds supplementen gebruikten die meer dan 150 
mg aan omega-3-vetzuren bevatten, of vrouwen die 
niet wilden stoppen met gebruik van supplementen 
met minder dan 150 mg aan omega-3-vetzuren. 
Vrouwen met coagulopathie, met coagulatiethera-
pie, geschiedenis van misbruik, of waarbij bekend 
was dat de foetus een aangeboren afwijking had
 Interventie: 1x per dag 3 capsules met ome-
ga-3-vetzuren versus 1x per dag 3 capsules met 
plantaardige olie (verhouding 1:1). De dosering 
omega-3 was ongeveer 900 mg per dag
 Primair(e)	eindpunt(en)	en	looptijd: vroegtij-
dige bevalling, gedefinieerd als bevalling voor 34 
volledige weken zwangerschap

Tabel	1.		Veel	voorkomende	omega-3-vetzuren	met	
belangrijkste	bron

Omega-3-vetzuur Bron

Alfa-linoleenzuur walnoten, lijnzaad, koolzaad, soja (en de oliën op basis 
van deze producten)

Stearinezuur echiumolie (uit slangenkruid)

Eicosapentaeenzuur vette vis, zeevruchten, zeewier, krill, krillolie en 
zeehondenvet

Docosapentaeenzuur zeehondenvlees en -vet

Docosahexaeenzuur vette vis, zeevruchten, zeewier, krill, krillolie en 
zeehondenvet
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 Beoogd	patiëntenaantal	en	power: 5.540 zwanger-
schappen moesten worden geïncludeerd om met 85% 
power een verschil van 1,16 percentage-punt op het pri-
maire eindpunt te kunnen detecteren met een α van 0,05
 Randomisatie: ‘web-based’ randomisatie, met 
‘balanced variable blocks’ en stratificatie op kliniek 
en geschiedenis van supplementgebruik (ja of nee)
 Blindering: capsules waren identiek qua uiterlijk. 
Interventies waren geblindeerd voor patiënten en 
onderzoekers
 Geanalyseerde	populatie: intention-to-treat
 Aantal	ingesloten	patiënten: 5.517
 Trialregistratie: New Zealand Clinical Trials Regi-
stry: ACTRN12613001142729.
 Financiering: de Australian National Health and Me-
dical Research Council en de Thyne Reid Foundation

Keratoconjunctivitis sicca2
 Onderzoeksnaam: ‘Dry Eye Assessment and 
Management’ (DREAM) trial
 Opzet: gerandomiseerd multicentrisch dubbelblind 
placebogecontroleerd onderzoek
 Insluitingscriteria: patiënten met matig tot ernsti-
ge keratoconjunctivitis sicca
 Belangrijke	uitsluitingscriteria: patiënten die 
minder dan 90% van de ‘run-in’ supplementen hadden 
ingenomen, patiënten die contactlenzen hadden gedra-
gen gedurende 30 dagen voor de screening, patiënten 
die een (laser)operatie hadden ondergaan de afgelopen 
6 maanden, patiënten met een historie van ooginfecties 
of met een contra-indicatie voor vetzuursupplementen
 Interventie:	behandeling met actieve supplemen-
ten vs. behandeling met placebo (verhouding 2:1). 

Tabel	2.	Overzicht	van	Cochrane	systematische	reviews	over	de	effecten	van	omega-3-vetzuren.

Indicatie Literatuurreferentie

ADHD Gillies D, et al. Polyunsaturated fatty acids (PUFA) for attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in children and adolescents. 
Cochrane Database Syst Rev. 2012; 2012(7): CD007986 doi:10.1002/14651858.CD007986.pub2

Allergie gedurende de kindertijd Gunaratne AW, et al. Maternal prenatal and/or postnatal n-3 long chain polyunsaturated fatty acids (LCPUFA) supplementation for 
preventing allergies in early childhood. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(7):CD010085. doi:10.1002/14651858.CD010085.pub2

Astma Woods RK, et al. Dietary marine fatty acids (fish oil) for asthma. Cochrane Database Syst Rev. 2000;(2):CD001283. 
doi:10.1002/14651858.CD001283

Autisme James S, et al. Omega-3 fatty acids supplementation for autism spectrum disorders (ASD). Cochrane Database Syst Rev. 
2011;(11):CD007992. doi:10.1002/14651858.CD007992.pub2

Beroerte Alvarez Campano CG, et al. Marine-derived n-3 fatty acids therapy for stroke. Cochrane Database Syst Rev. 2019;6(6):CD012815. 
doi:10.1002/14651858.CD012815.pub2

Bipolaire stoornis Montgomery P, et al. Omega-3 fatty acids for bipolar disorder. Cochrane Database Syst Rev. 2008;(2):CD005169. 
doi:10.1002/14651858.CD005169.pub2

Cachexie bij kanker Dewey A, et al. Eicosapentaenoic acid (EPA, an omega-3 fatty acid from fish oils) for the treatment of cancer cachexia. Cochrane 
Database Syst Rev. 2007;2007(1):CD004597. doi:10.1002/14651858.CD004597.pub2

Chronische nierschade Tam KW,et al. Omega-3 fatty acids for dialysis vascular access outcomes in patients with chronic kidney disease. Cochrane Database 
Syst Rev. 2018;11(11):CD011353. doi:10.1002/14651858.CD011353.pub2

Claudicatio Campbell A, et al. Omega-3 fatty acids for intermittent claudication. Cochrane Database Syst Rev. 2013;(7):CD003833. 
doi:10.1002/14651858.CD003833.pub4

Cardiovasculair 
Risicomanagement

Abdelhamid AS, et al. Omega-3 fatty acids for the primary and secondary prevention of cardiovascular disease. Cochrane Database 
Syst Rev. 2020;3(2):CD003177. doi:10.1002/14651858.CD003177.pub5

Cystische fibrose Oliver C, et al. Omega-3 fatty acids for cystic fibrosis. Cochrane Database Syst Rev. 2016;2016(1):CD002201. 
doi:10.1002/14651858.CD002201.pub5

Dementie Burckhardt M, et al. Omega-3 fatty acids for the treatment of dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2016;4(4):CD009002. 
doi:10.1002/14651858.CD009002.pub3

Depressie Appleton KM, et al. Omega-3 fatty acids for depression in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2015;2015(11):CD004692. 
doi:10.1002/14651858.CD004692.pub4

Familiaire hypercholesterolemie Malhotra A, et al. Dietary interventions (plant sterols, stanols, omega-3 fatty acids, soy protein and dietary fibers) for familial 
hypercholesterolaemia. Cochrane Database Syst Rev. 2014;2014(6):CD001918. doi:10.1002/14651858.CD001918.pub3

Leerstoornissen bij kinderen Tan ML, et al. Polyunsaturated fatty acids (PUFAs) for children with specific learning disorders. Cochrane Database Syst Rev. 
2016;9(9):CD009398. doi:10.1002/14651858.CD009398.pub3

Maculadegeneratie Lawrenson JG, et al. Omega 3 fatty acids for preventing or slowing the progression of age-related macular degeneration. Cochrane 
Database Syst Rev. 2015;2015(4):CD010015. doi:10.1002/14651858.CD010015.pub3

Niertransplantatie Lim AK, et al. Fish oil for kidney transplant recipients. Cochrane Database Syst Rev. 2016;(8):CD005282. doi:10.1002/14651858.
CD005282.pub3

Schizofrenie Joy CB, et al. Polyunsaturated fatty acid supplementation for schizophrenia. Cochrane Database Syst Rev. 2006;2006(3):CD001257. 
doi:10.1002/14651858.CD001257.pub2

Therapieresistente epilepsie Sarmento Vasconcelos V, et al. Polyunsaturated fatty acid supplementation for drug-resistant epilepsy. Cochrane Database Syst Rev. 
2016;(8):CD011014. doi:10.1002/14651858.CD011014.pub2

Diabetes mellitus type 2 Hartweg J, et al. Omega-3 polyunsaturated fatty acids (PUFA) for type 2 diabetes mellitus. Cochrane Database Syst Rev. 
2008;(1):CD003205. doi:10.1002/14651858.CD003205.pub2

Ulceratieve colitis Turner D, et al. Omega 3 fatty acids (fish oil) for maintenance of remission in ulcerative colitis. Cochrane Database Syst Rev. 
2007;(3):CD006443. doi:10.1002/14651858.CD006443.pub2

Ziekte van Crohn Lev-Tzion R, et al. Omega 3 fatty acids (fish oil) for maintenance of remission in Crohn's disease. Cochrane Database Syst Rev. 
2014;(2):CD006320. doi:10.1002/14651858.CD006320.pub4
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Beide interventies bestonden uit dagelijkse inname 
van 5 identieke gelatinecapsules. De dosering ome-
ga-3 was 3000 mg per dag
 Primair(e)	eindpunt(en)	en	looptijd: gemid-
delde verandering ten opzichte van baseline van de 
OSDI-score na 6 en 12 maanden
 Beoogd	patiëntenaantal	en	power: 505 patiën-
ten waren nodig om met 90% power een 6-punts 
verschil te kunnen aantonen tussen de interventies
 Randomisatie: ‘web-based’ randomisatie met stra-
tificatie op kliniek, door middel van ‘permuted-block’ 
methode met willekeurige ‘block’-grootte
 Blindering: capsules waren identiek qua uiterlijk. 
Interventies waren geblindeerd voor patiënten en 
onderzoekers 
 Geanalyseerde	populatie: intention-to-treat
 Aantal	ingesloten	patiënten: 535
 Trialregistratie: clinicaltrials.gov NCT02128763
 Financiering: National Eye Institute, National Institu-
tes of Health en aanvullende beurzen van de National 
Institutes of Health (onderzoeksinstituten gerelateerd 
aan de overheid van de Verenigde Staten)

Preventie nierschade bij diabetes3
 Onderzoeksnaam: Vitamin D and Omega-3 Trial 
to Prevent and Treat Diabetic Kidney Disease (VI-
TAL-DKD) trial
 Opzet: gerandomiseerd, mono-center, dubbelblind, 
placebogecontroleerd onderzoek met een 2x2 
factor design. Suppletie met vitamine D als ome-
ga-3-vetzuren kon zo afzonderlijk en in combinatie 
met elkaar worden vergeleken met placebo 
 Insluitingscriteria: type 2-diabetespatiënten van 
50 jaar of ouder (man) en 55 jaar of ouder (vrouw)
 Belangrijke	uitsluitingscriteria: zwangerschaps-
diabetes, diagnose van insuline-behandelde diabetes 
op een leeftijd jonger dan 30 jaar, een bekende oor-
zaak van chronische nierschade anders dan diabetes
 Interventie: 4 interventies werden getest: 1) vita-
mine D + omega-3-vetzuren, 2) vitamine D + place-
bo, 3) omega-3-vetzuren + placebo, 4) 2x placebo. 
De dosering omega-3 was 1000 mg per dag 
 Primair(e)	eindpunt(en)	en	looptijd: verande-
ring in de geschatte glomerulaire filtratiesnelheid 
ten opzichte van baseline na 5 jaar
 Beoogd	patiëntenaantal	en	power: 1.320 
patiënten waren nodig om met 80% power een ver-
schil van 2,3 ml/min/1,73m2 te detecteren op een 
2-zijdig α-niveau van 0,05
 Randomisatie: computergegenereerde randomi-
satie in blokken van 8, gestratificeerd op leeftijd, 
geslacht en etniciteit
 Blindering: behandelingen waren identiek en ge-
blindeerd voor patiënten en onderzoekers
Geanalyseerde	populatie: intention-to-treat
Aantal	ingesloten	patiënten: 1.312
Trialregistratie: clinicaltrials.gov: NCT01684722
 Financiering: deels door Amerikaanse overheids-
instanties, deels door fabrikanten van diagnostische 
apparatuur
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