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Samenvatting
Onlangs is Drovelis®, een pil met het nieuwe oestrogeen 
estetrol, door het EMA op de Europese markt toegelaten. 
De betrouwbaarheid van deze combinatiepil met drospi-
renon is niet in gecontroleerde studies onderzocht. Ook 
ontbreekt een vergelijking met de combinatiepil met 30 µg 
ethinylestradiol en 150 µg levonorgestrel die in Nederland 
als eerste keuze wordt aangeraden. In onderzoek naar de 
biomarkers die tromboserisico voorspellen, lijkt de nieu-
we combinatie een licht voordeel te hebben ten opzichte 
van de eerstekeuzepil. Het daadwerkelijke tromboserisico 
is nog niet onderzocht in langlopend gecontroleerd on-
derzoek. Vanwege de ontbrekende informatie over zowel 
betrouwbaarheid als tromboserisico is Drovelis® nog geen 
alternatief voor de standaard eerste- en tweedekeuze-
combinatiepillen.

Ge-Bu Plaatsbepaling 
Wat is het standpunt van het Ge-Bu?
• Er is geen gecontroleerd onderzoek gedaan naar de 

betrouwbaarheid van estetrol/drospirenon ten op-
zichte van een combinatiepil met ethinylestradiol.

• Over enig voordeel met betrekking tot bloedingspa-
tronen of cycluscontrole is op basis van de huidige 
onderzoeken geen uitspraak te doen.

• Het tromboserisico van estetrol/drospirenon ten op-
zichte van de bestaande combinatiepillen is nog niet 
in te schatten vanwege het ontbreken van onderzoek 
hiernaar.

• Er is geen enkele reden om de voorkeur uit te spreken 
voor de nieuwe combinatiepil met estetrol ten opzich-
te van de bestaande combinatiepillen waarmee veel 
meer ervaring is opgedaan.

Nieuw oestrogeen 
In mei 2021 zijn in Europa twee nieuwe combinatiepillen 
geregistreerd met een combinatie van het oestrogeen 
estetrol en het progestageen drospirenon.1,2 Deze pil zal 
in Nederland waarschijnlijk op de markt worden gebracht 
met de merknaam Drovelis®. Estetrol is een oestrogeen 
dat door de menselijke foetus wordt geproduceerd tijdens 
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de zwangerschap en in hoge concentraties voorkomt in 
het bloed van kind en moeder.3

Volgens een ‘advertorial’ van de registratiehouder 
 Gedeon Richter is “Estretol een natuurlijk hormoon en is 
het eerste oestrogeen dat een selectieve activiteit in weef-
sels vertoont, een zogenaamde NEST (Natural Estrogen, 
with Selective action in Tissues)”. Estetrol zou in tegen-
stelling tot andere oestrogenen een blokkerende werking 
hebben op de oestrogeenreceptor op de celmembranen. 
In theorie zou het daarmee een lager tromboserisico heb-
ben en een lager risico op bijvoorbeeld borstkanker. De 
term ‘natuurlijk’ wordt vaak gebruikt om te suggereren dat 
een product veiliger zou zijn. De theorieën rondom een 
verminderd tromboserisico zijn echter nog niet getoetst in 
observationeel onderzoek naar estetrol in combinatie met 
drospirenon.

In dit artikel worden de betrouwbaarheid, het bloe-
dingspatroon en het tromboserisico van de combinatie 
estetrol/drospirenon besproken.

Estetrol
Estetrol is een humaan oestrogeensteroïde en wordt tij-
dens de zwangerschap geproduceerd door de foetale 
lever. Het bereikt de maternale bloedsomloop via de pla-
centa. De fysiologische functie van estetrol is onbekend. 
Omdat estetrol vier hydroxylgroepen heeft, wordt het in de 
literatuur vaak aangeduid met E4.3

Estetrol heeft antigonadotrope activiteit en verlaagt 
voornamelijk de spiegel van het follikelstimulerend hor-
moon (FSH). Het wordt na inname snel opgenomen in 
het bloed. Het bindt niet aan het ‘sex hormone binding 
globulin’ (SHBG) en dit betekent dat het tromboserisico 
in theorie lager zou zijn dan bij pillen met ethinylestradiol  
(zie Achtergrondinformatie). De halfwaardetijd van este-
trol is ongeveer 24 uur, en het wordt voor het grootste 
deel uitgescheiden via de urine (69%).2
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100 vrouwenjaren wordt gebruikt. Een ‘vrouwenjaar’ 
is 12 maanden ofwel 13 cycli van gemiddeld 28 da-
gen. De Pearl-index meet dus voor 1.300 cycli het 
aantal zwangerschappen. Een Pearl-index van 2 be-
tekent in theorie dat van de 100 vrouwen die een 
bepaalde vorm van geboorteregeling gedurende 1 
jaar gebruiken, twee vrouwen zwanger worden.

WHO-effectiviteitscijfer
Het WHO-effectiviteitscijfer is gebaseerd op het 
aantal zwangerschappen dat optreedt als een be-
paalde methode door 100 vrouwen consistent en 
correct gedurende 1 jaar wordt gebruikt (‘perfect 
use’). De WHO geeft aan dat bij ‘perfect use’ het 
effectiviteitscijfer voor de combinatiepil 0,3 is.6

‘Lifetime’-tabel
Het WHO-effectiviteitscijfer en de Pearl-index heb-
ben als nadeel dat geen rekening wordt gehouden 
met de variabiliteit in de betrouwbaarheid van het 
anticonceptivum. Zo daalt de Pearl-index bij het ge-
bruik van de combinatiepil na verloop van tijd omdat 
de kans op zwangerschap in de eerste maanden 
hoger is. Vergelijkingen zijn daarom niet optimaal. 
Om een dergelijk probleem te voorkomen, wordt 
de ‘lifetime’-tabel toegepast waarbij het zwanger-
schapsgetal per maand van anticonceptivumgebruik 
kan worden berekend. Het cumulatieve resultaat 
over een bepaalde periode van de ene methode kan 
betrouwbaarder met een andere methode worden 
vergeleken.

Europees onderzoek
De eerste registratiestudie, uitgevoerd in Europa en Rus-
land, had als doel het bepalen van de effectiviteit van 
estetrol/drospirenon in het voorkomen van zwanger-
schappen bij heteroseksueel actieve vrouwen van 18 tot 
35 jaar.7 De primaire uitkomstmaat was de Pearl-index 
van estetrol/drospirenon. Deze vrouwen gebruikten de 
combinatiepil gedurende een jaar, overeenkomend met 
13 cycli van 28 dagen. 

Van de 1.353 vrouwen met de leeftijd tussen 18 en 
35 jaar die de studie begonnen, hebben 1.052 (77,8%) 
de volledige studie afgerond. Zeven vrouwen zijn zwanger 
geworden, van twee vrouwen is de geschatte conceptie-
datum echter vastgesteld voordat de studie begon. De 
‘ lifetime’-calculatie is de algemeen geaccepteerde manier 
om de kans op zwangerschap tijdens een anticonceptie 
vast te stellen.8 Deze is in deze studie 0,45% (95% be-
trouwbaarheidsinterval (BI) 0,19-1,09). De Pearl-index op 
deze vijf zwangerschappen is in deze groep 0,47 (0,15-
1,11).7 De anticonceptierichtlijn van het NHG houdt de 
WHO-effectiviteitscijfers aan, namelijk het aantal zwan-
gerschappen per 100 vrouwen per jaar bij consistent en 
correct gebruik van een combinatiepil. Dit is 0,3 voor com-
binatiepillen.6,5

De uitval in deze studie was 301 van de 1.353 vrou-
wen van 18 tot 35 jaar. 97 deelneemsters daarvan vielen 

Drovelis®

Volgens een persbericht van de ontwikkelaar van estetrol 
zal de combinatiepil in Europa door Gedeon Richter onder 
de merknaam Drovelis® worden verkocht.4 Dit product is 
op het moment van verschijnen van dit artikel nog niet in 
Nederland op de markt. Drovelis® is samengesteld uit 15 
mg estetrol(monohydraat) (overeenkomend met 14,2 mg 
estetrol) en 3 mg drospirenon. Het middel is verkrijgbaar 
in strips met 28 tabletten (24 roze actieve tabletten en 
4 witte placebotabletten).2 In de Verenigde Staten is dit 
middel al op de markt onder de naam Estelle®.

Richtlijn anticonceptie
De recente richtlijn van het Nederlands Huisartsen Genoot-
schap (NHG) stelt de combinatiepil met levonorgestrel 150 
µg en ethinylestradiol 30 µg als eerste keuze voor een com-
binatiepil bij anticonceptie. Volgens de richtlijn is het belang-
rijk bij de keuze van een combinatiepil rekening te houden 
met de betrouwbaarheid, het gebruiksgemak en daarmee 
samenhangend eventuele wensen over het te verwachten 
bloedverlies en het risico op ernstige bijwerkingen, zoals 
 veneuze trombo-embolieën.5 De bestaande combinatiepil 
met drospirenon als progestageen is geen eerste of tweede 
keus. Deze combinatiepil valt in de groep hormonale anti-
conceptiva waarbij het risico op trombose is toegenomen ten 
opzichte van het risico bij de eerste- of tweedekeuzepillen.

Onderzoek naar de betrouwbaarheid
In onderzoek wordt de betrouwbaarheid van een anticon-
ceptivum bepaald in een specifieke onderzoekspopulatie. 
De betrouwbaarheid van anticonceptiva is echter afhan-
kelijk van psychologische en sociologische factoren zoals 
onderwijs en economische status. Gerandomiseerd on-
derzoek is daardoor kostbaar en ingewikkeld. Het meest 
haalbare alternatief is dan ook gecontroleerd observatio-
neel onderzoek waarbij twee combinatiepillen met elkaar 
worden vergeleken binnen een bepaalde populatie.

De betrouwbaarheid van anticonceptiva kent drie ver-
schillende uitkomstmaten, de Pearl-index, het WHO-ef-
fectiviteitscijfer en de ‘lifetime’-tabel (zie kader). De 
lifetime-tabel houdt rekening met de variabiliteit in be-
trouwbaarheid van het anticonceptiemiddel in de loop van 
de tijd en is daarmee goed te gebruiken in onderzoek.

De betrouwbaarheid van estetrol/drospirenon is uit-
sluitend onderzocht in twee open-label, niet-gecontro-
leerde, fase 3-studies (effectiviteitsstudies) in Europa en 
Noord-Amerika. Er zijn geen effectiviteitsgegevens be-
kend uit gecontroleerd observationeel onderzoek tussen 
15 mg estetrol/3 mg drospirenon en de in Nederland als 
eerste keuze aangemerkte combinatiepil met 30 µg ethi-
nylestradiol en 150 µg levonorgestrel.

Uitkomstmaten betrouwbaarheid 
anticonceptiemethoden
Pearl-index
De Pearl-index geeft aan hoeveel zwangerschappen 
er optreden als de genoemde methode gedurende 
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uit door bijwerkingen die niet waren gerelateerd aan bloe-
dingsproblemen, 47 door bloedingsproblemen. De uitval 
door intrekken van consent en ‘lost to follow-up’ was res-
pectievelijk 72 en 38.7

Amerikaans onderzoek
De tweede registratiestudie werd uitgevoerd in de Ver-
enigde Staten en Canada en was van opzet grotendeels 
gelijk aan de eerste registratiestudie.9 Deze studie inclu-
deerde echter vrouwen van 16 tot 35 jaar. Primaire uit-
komstmaat was de Pearl-index van estetrol/drospirenon.

Van de 1.674 vrouwen met de leeftijd tussen 16 en 
35 jaar die de studie begonnen, hebben 899 (53,7%) de 
volledige studie afgerond. In deze studie werden 26 zwan-
gerschappen gerapporteerd. De ‘lifetime’-calculatie is in 
deze studie 2,06% (95%BI 1,40 tot 3,04). De Pearl-index 
op deze 26 zwangerschappen is in deze groep 2,65 (1,73 
tot 3,88).

De uitval in deze studie was 848 van de 1.674 vrouwen 
van 16 tot 35 jaar. 118 daarvan vielen uit door bijwerkin-
gen die niet waren gerelateerd aan bloedingsproblemen, 
46 door bloedingsproblemen. De uitval door intrekken van 
consent en ‘lost to follow-up’ was respectievelijk 166 en 
268.9

Beschouwing
Omdat beide fase 3-studies niet gecontroleerd zijn, is 
het niet mogelijk de betrouwbaarheid van deze nieu-
we pil te vergelijken met die van andere orale anticon-
ceptiva. Het hoge aantal uitvallers in beide onderzoe-
ken maakt de resultaten minder robuust. Op basis van 
het registratieonderzoek verdient de combinatiepil met 
estetrol nog geen plaats in de richtlijnen, en is het geen 
alternatief voor de combinatiepillen waarmee al jaren-
lange ervaring bestaat.

Verschil in Pearl-index
Opvallend is het verschil in Pearl-index dat wordt ge-
vonden in de Europese en de Amerikaanse studie. De 
auteurs van de Amerikaanse studie geven aan dat deze 
Pearl- index in de Verenigde Staten in lijn ligt met die 
van andere anticonceptiva, maar vergelijken deze ver-
volgens slechts indirect met een pil met een zeer lage 
dosering (10 µg ethinylestradiol) en een vaginale ring, 
en niet met een tweede-generatie-anticonceptiepil met 
een gebruikelijke dosis, zoals een pil met 30 µg ethinyl-
estradiol en 150 µg levonorgestrel.9 In een Amerikaans 
cohortonderzoek uit 2011 wordt voor een pil met 20 µg 
ethinylestradiol en 3 mg drospirenon (24 dagenregime) 
een ‘lifetime’-calculatie gevonden van 2,1% (1,7 tot 2,4) 
en een Pearl-index van 1,6 (1,4 tot 1,9).10

Andere studies laten inderdaad een voor de Verenig-
de Staten in de loop der jaren oplopende Pearl-index 
zien, die hoger ligt dan de Pearl-index die door de WHO 
wordt aangegeven voor de combinatiepil.6 Mogelijk dat 
de hogere zwangerschapscijfers in de Verenigde Staten 
worden veroorzaakt door verschillen in het gezondheids-
zorgsysteem en het daarmee samenhangende minder 
‘perfecte’ gebruik van orale anticonceptie in de Verenig-
de Staten.11

Onderzoek naar het bloedingspatroon
Cycluscontrole (doorbraakbloedingen, spotting, amenorroe) 
is, na de betrouwbaarheid, de belangrijkste factor voor ac-
ceptatie van de anticonceptiepil. Er is slechts één onderzoek 
met als uitkomstmaat cycluscontrole en bloedingspatroon. 
Dit is een fase 2-onderzoek, waarin de optimale dosering 
van de combinatiepil werd onderzocht. In deze studie werd 
estetrol in verschillende doseringen (15 of 20 mg) en met 
twee verschillende progestagenen (3 mg drospirenon en 
150 µg levonorgestrel) vergeleken met een meerfasepil 
met (1 tot 3 mg) estradiolvaleraat en (2 of 3 mg) diëno-
gest (Qlaira®). Estetrol/drospirenon is niet in de uiteinde-
lijk geregistreerde dosering (15/3 mg) in gerandomiseerd 
onderzoek vergeleken met een pil met ethinylestradiol en 
levonorgestrel. Qlaira® wordt in Nederland weinig gebruikt 
(487 gebruikers in 2020) en is geen eerstekeuzepil.12,5 Een 
vergelijking met de eerstekeuzepil (30 µg ethinylestradiol 
en 150 µg levonorgestrel) zou gewenst zijn. Over het ge-
bruiksgemak van estetrol/drospirenon is op basis van het 
bloedingspatroon op dit moment geen conclusie te trekken.

Tromboserisico
Gebruik van hormonale anticonceptiva is geassocieerd 
met een verhoogd risico op veneuze trombose. Naast 
factoren zoals leeftijd, roken of obesitas kan de dosis van 
het oestrogeen en het type progestageen in de combi-
natiepil het risico op trombose beïnvloeden. Voor nieuw 
ontwikkelde combinatiepillen zijn veelal geen gegevens 
uit gecontroleerd onderzoek beschikbaar aangezien de 
incidentie van veneuze trombose bij jonge vrouwen laag 
is (ca. 1/10.000 vrouwen per jaar). Er zijn dus grote 
observationele studies met een lange  follow-up vereist 
voor exacte schattingen van het relatieve risico ten op-
zichte van de bestaande anticonceptiepillen. Dit geldt 
ook voor de combinatiepil met 15 mg estetrol en 3 mg 
drospirenon. 

Er kan echter al in een vroeger stadium, in de peri-
ode tussen introductie van een nieuw middel en de pu-
blicatie van onderzoeksresultaten gebaseerd op harde 
uitkomstmaten, worden gekeken naar de effecten van 
nieuwe anticonceptiepillen op het stollingssysteem. Be-
staande combinatiepillen hebben een protrombotisch ef-
fect via activatie van verschillende stollingsfactoren. Het 
netto effect hiervan op het risico op veneuze trombose 
is echter moeilijk in te schatten. De APC (geactiveerd 
proteïne C)-resistentietest is ontwikkeld om een totaal-
beeld te geven van de stollingsneiging van een individu. 
Zoals eerder beschreven in het Ge-Bu kunnen ‘throm-
bin  generation-based’-APC-resistentietesten gebruikt 
worden om het relatieve tromboserisico ten opzichte van 
beschikbare preparaten in te schatten, al veel eerder dan 
resultaten van grootschalig klinisch onderzoek op harde 
eindpunten beschikbaar zijn.13 De veiligheid van verschil-
lende orale en niet-orale hormonale anticonceptiva kun-
nen daarmee in eerste aanleg worden geëvalueerd.

Onderzoek naar het tromboserisico van 
estetrol/drospirenon
In twee studies werd het mogelijke effect van de combina-
tiepil met estetrol en drospirenon op het stollingssysteem 
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onderzocht. Er werd gekeken naar het effect op individu-
ele stollingsfactoren, SHBG-spiegels, D-dimeer-spiegels 
en de APC-resistentietest (zie Achtergrondinformatie) bij 
jonge, gezonde vrouwelijke vrijwilligers.14,15

Fase-2 studie
De oudste studie is een niet-gerandomiseerde open- label 
‘dose finding’ (fase 2)-studie.14 In deze studie werden 
combinatiepillen met een lage dosis (5 of 10 mg) este-
trol met drospirenon vergeleken met een laaggedoseerde 
combinatiepil met 20 µg ethinylestradiol en 3 mg drospi-
renon bij in totaal 48 vrouwen. Relatieve veranderingen 
na gebruik van drie cycli ten opzichte van baseline op 
individuele stollingsfactoren, SHBG- en APC-resistentie 
waren meer uitgesproken bij gebruik van ethinylestradi-
ol/drospirenon dan bij gebruik van estetrol/drospirenon. 
De gebruikte sterktes van estetrol in deze studie waren 
echter lager dan de dosis zoals deze is geregistreerd en 
dus moeilijk te vertalen naar het tromboserisico van 15 mg 
estetrol/3 mg drospirenon in de klinische praktijk.14

Gerandomiseerd geblindeerd onderzoek
Een pil met 15 mg estetrol en 3 mg drospirenon werd 
in een gerandomiseerde geblindeerde studie bij in totaal 
101 vrouwen vergeleken met twee bestaande prepara-
ten met 30 µg ethinylestradiol en 150 µg levonorgestrel 
(eerste keuze in Nederland) en 20 µg ethinylestradiol en 
3 mg drospirenon.15 Voor het effect van het oestrogeen, 
onafhankelijk van het progestageen, is de vergelijking 
van estetrol/drospirenon met ethinylestradiol/drospire  
non interessant. Beide preparaten hebben een effect op 
de stolling wanneer na zes cycli de individuele stollings-
factoren, SHBG-spiegels en APC-resistentie vergeleken 
worden met baselinegegevens. Na zes cycli lijken er geen 
duidelijke verschillen te zijn tussen de twee preparaten 
wanneer naar individuele stollingsfactoren wordt geke-
ken. De combinatiepil met ethinylestradiol lijkt op de la-
boratoriumparameters D-dimeer- en SHBG-spiegels en 
op APC-resistentie een groter effect te hebben dan de 
combinatiepil met estetrol. 

Bij de vergelijking tussen de combinatiepil met 30 µg 
ethinylestradiol en 150 µg levonorgestrel en de pil met 
estetrol/drospirenon zijn de verschillen klein en wordt na 
6 cycli enkel een licht protrombotisch effect gezien van de 
combinatie ethinylestradiol/levonorgestrel op APC-resi-
stentie. De resultaten van deze vergelijking suggereren 
dat estetrol een kleiner protrombotisch effect heeft dan 
ethinylestradiol. Het effect op het stollingssysteem lijkt 
vergelijkbaar. Hoe zich dit vertaalt in het risico op veneu-
ze trombose moet echter nog worden onderzocht.

Beschouwing
Onderzoek naar het tromboserisico gebaseerd op harde 
uitkomstmaten ontbreekt vooralsnog. Op basis van sur-
rogaatparameters (laboratoriumparameters D-dimeer- en 
SHBG-spiegels en op APC-resistentie) lijkt de combinatie 
estetrol/drospirenon in het voordeel te zijn ten opzichte 
van de combinatie ethinylestradiol met levonorgestrel. Het 
is onduidelijk in hoeverre de verschillen ook gepaard gaan 
met een feitelijk verschil in tromboserisico. Daarom is er 

voorlopig geen aanleiding om de voorkeur te geven aan 
de combinatiepil met estetrol boven de combinatiepillen 
waarmee meer ervaring is opgedaan.

Overige bijwerkingen
Volgens het registratiedossier zijn de meest voorkomende 
bijwerkingen metrorragie (4,3%), hoofdpijn (3,2%), acne 
(3,2%), vaginale bloeding (2,7%) en menstruatieklachten 
(2,4%). Daarnaast komen stemmingswisselingen, libido-
problemen, buikpijn, misselijkheid, pijn in de borsten en 
gewichtsschommelingen voor met een frequentie tussen 
de 1 en 10%.2

Interacties/contra-indicaties
Het registratiedossier meldt dezelfde contra-indicaties 
en interacties als gelden voor de andere combinatie-
pillen met een oestrogeen en progestageen.2 Bekende 
contra- indicaties zijn geslachtsafhankelijke tumoren 
zoals borstkanker, endometriumhyperplasie, bestaand 
risico op trombose, leveraandoeningen.16 Bekende kli-
nisch relevante interacties zijn onder meer die met de 
CYP3A4-inductoren, HIV-medicatie, galzuurbindende 
harsen en lamotrigine.16

Achtergrondinformatie

Testen tromboserisico
APC-resistentietest
De 'thrombin generation-based APC-resistance'-test 
geeft een indicatie van de verminderde gevoeligheid 
voor de antistollende werking van geactiveerd proteïne C 
(APC). De test meet het effect van APC op de totale tijd 
die nodig is voor de formatie van trombine in plasma. Ver-
minderde gevoeligheid, ofwel grote APC- resistentie is 
geassocieerd met een verhoogd risico op trombose.13,17

D-dimeertest
De D-dimeertest meet de hoeveelheid van deze stof in het 
bloed. D-dimeer is een verbinding die vrijkomt bij de af-
braak van fibrine. De aanwezigheid van D-dimeren in het 
bloed duidt er op dat er stolsels in het bloed aanwezig zijn 
(geweest). Hogere concentraties D-dimeer zijn geassoci-
eerd met een groter risico op veneuze trombose.18

SHBG-test
De ‘sex hormone binding globulin’ (SHBG)-concentratie is 
een marker voor het tromboserisico van hormonale anticon-
ceptiva. SHBG-concentraties bleken positief te zijn geasso-
cieerd met resistentie voor APC.19 Meer APC- resistentie is 
geassocieerd met een verhoogd risico op  trombose.13

Onderzoeksdetails

Gemzell-Danielson 20217

Onderzoeksnaam: E4 Freedom (Europa/Rusland)
 Opzet: niet-gecontroleerd open-label fase 
3- registratieonderzoek in meerdere onderzoekscentra
 Insluitingscriteria: gezonde vrouwen in de leeftijd 
tussen 18 en 50 jaar, seksueel actief, regelmatige 
menstruele cyclus en BMI ≤ 35
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 Belangrijke uitsluitingscriteria: categorie 3 en 
4 van ‘World Health Organization medical eligibility 
criteria’ voor combinatie-anticonceptiepillen zoals 
rokers ≥ 35 jaar, veneuze trombose en/of arteriële 
ziekte in anamnese of hypertensie
 Interventie: 15 mg estetrol/3 mg drospirenon 
gedurende 13 cycli
 Primair(e) eindpunt(en) en looptijd: effectivi-
teit (Pearl-index) bij vrouwen tussen 18 en 35 jaar. 
De looptijd was 13 cycli van 28 dagen
 Beoogd patiëntenaantal en power: er waren 
1.350 vrouwen in de leeftijdscategorie 18 tot 35 
jaar nodig om aan de criteria voor betrouwbaarheid 
van anticonceptiva te voldoen met de aanname dat 
90% van de cycli ‘at risk’ zou zijn en dat 30% van 
de deelnemers zou uitvallen
 Aantal ingesloten patiënten en patiënten-
kenmerken: er werden 1.353 vrouwen van 18 
tot 35 jaar ingesloten, 1.052 daarvan maakten de 
volledige 13 cycli af. Het gemiddelde BMI was 22,9, 
gemiddelde leeftijd 25 jaar
 Trialregistratie: clinicaltrials.gov: NCT02817828
 Financiering: Estetra SRL (bedrijf gelieerd aan 
Mithra Pharmaceuticals)
Belangenverstrengeling: 9 van de 10 auteurs

Creinin 20219

 Onderzoeksnaam: E4 Freedom (Verenigde 
 Staten/Canada)
 Opzet: niet-gecontroleerd open-label fase 
3- registratieonderzoek in meerdere onderzoekscentra
 Insluitingscriteria: gezonde vrouwen in de leeftijd 
tussen 16 en 50 jaar, seksueel actief, regelmatige 
menstruele cyclus en BMI ≤ 35
 Belangrijke uitsluitingscriteria: categorie 3 en 
4 van ‘World Health Organization medical eligibility 
criteria’ voor combinatie-anticonceptiepillen zoals 
rokers ≥ 35 jaar, veneuze trombose en/of arteriële 
ziekte in anamnese of hypertensie
 Interventie: 15 mg estetrol/3 mg drospirenon 
gedurende 13 cycli
 Primair(e) eindpunt(en) en looptijd: effectivi-
teit (Pearl-index) bij vrouwen tussen de 16 en 35 
jaar. De looptijd was 13 cycli van 28 dagen
 Beoogd patiëntenaantal en power: het beno-
digde aantal vrouwen tussen de 16 en 35 jaar werd 
geschat op 2.000 gebaseerd op de criteria van de 
FDA en de aanname dat 80% van de cycli ‘at risk’ 
zouden zijn en rekening houdend met 45% uitval en 
een Pearl-index rond de 1
 Aantal ingesloten patiënten en patiënten-
kenmerken: 1.674 vrouwen van 16-35 jaar, 899 
vrouwen rondden de volledige 13 cycli af. Het 
gemiddelde BMI was 25,8, gemiddelde leeftijd 25,8 
jaar, 1.531 van de totale hoeveelheid vrouwen kwa-
men uit de Verenigde Staten
Trialregistratie: niet vermeld
 Financiering: Estetra SRL (bedrijf gelieerd aan 
Mithra Pharmaceuticals)
Belangenverstrengeling: 8 van de 9 auteurs
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Samenvatting
In 2021 heeft het EMA een positief advies gepubliceerd 
over de baten-risicobalans van het middel icosapent-ethyl 
(EPA), merknaam Vazkepa®, waarna het is goedgekeurd 
voor gebruik in Europa. Dit omega-3-vetzuur is in een 
groot gerandomiseerd placebogecontroleerd registratie-
onderzoek effectief gebleken in het reduceren van hart- 
en vaatziekten en cardiovasculaire sterfte onder patiënten 
met een hoog cardiovasculair risico en een verhoogde 
triglycerideconcentratie. Andere onderzoeken vonden 
echter juist geen toegevoegde waarde van EPA ten op-
zichte van placebo.

Ge-Bu Plaatsbepaling
Wat is het standpunt van het Ge-Bu?
• 4 gram icosapent-ethyl (EPA) per dag gedurende vijf 

jaar verlaagt ten opzichte van minerale olie het abso-
lute risico op hart- en vaatziekten of cardiovasculair 
overlijden met vijf procent bij patiënten met een hoog 
cardiovasculair risico, normale LDL-concentratie en 
verhoogde triglycerideconcentratie.

• Het is niet duidelijk of het gevonden effect volledig 
toegeschreven kan worden aan een voordelig effect 
van EPA of deels aan een nadelig effect van de mine-
rale olie die in de controlegroep werd gebruikt.

• Tachtig procent van de gebruikers krijgt minimaal 
één bijwerking. Eén derde van de gebruikers krijgt 
gastro-intestinale bijwerkingen.

• Op basis van de registratiestudie wordt het voor-
schrijven van Vazkepa ontraden vanwege de onzeke-
re effectiviteit door gebruik van minerale olie in de 
controlegroep, niet-representatieve inclusiecriteria en 
frequent optredende bijwerkingen.

Cardiovasculaire toepassing van omega-3-
vetzuren
Sinds bekend werd dat de Groenlandse Inuit, een bevol-
kingsgroep die vis als voornaamste voedingsbron heeft, 
een laag risico lopen om te overlijden aan hart- en vaat-
ziekten staat gebruik van visolie in de wetenschappelijke 
belangstelling.1 Visolie is rijk aan omega-3-vetzuren. Het 
exacte werkingsmechanisme is niet opgehelderd. De 
hypothese is dat deze vetzuren het lipidenmetabolisme 
van de mens gunstig beïnvloeden en daarmee het risi-
co verlagen op hart- en vaatziekten en cardiovasculaire 
sterfte. Registratieonderzoek naar het omega-3-vetzuur 
icosapent- ethyl (merknaam Vazkepa®) houdt deze hypo-
these overeind.2

EMA-goedkeuring
Het EMA heeft op basis van de resultaten van het 
 REDUCE-IT-onderzoek (Reduction of Cardiovascu-
lar Events with Icosapent Ethyl Intervention Trial) een 
 handelsvergunning afgegeven voor icosapent-ethyl, een 

ethylester van eicosapentaeenzuur (EPA). De geregi-
streerde dagdosering is 4 gram (tweemaal per dag twee 
capsules van 1 gram.) EPA wordt gewonnen door zuive-
ring van visolie.

Rocky road to evidence
Door de tijd heen waren de resultaten uit klinisch onder-
zoek naar omega-3-vetzuren zeer wisselend. Een eerdere 
publicatie van het Ge-Bu refereerde aan een systemati-
sche review waarin werd geconcludeerd dat er waarschijn-
lijk geen meerwaarde is van omega-3-vetzuren bij de pre-
ventie of behandeling van cardiovasculaire  ziekten.3,4 Een 
meta-analyse van tien gerandomiseerde onderzoeken 
met in totaal 78.000 patiënten liet zien dat inname van 
omega-3-vetzuren geen voordeel biedt ten opzichte van 
placebo.5 REDUCE-IT laat juist een positief effect zien bij 
gebruik van een hoge dosering EPA in een populatie met 
een hoog cardiovasculair risico. Het registratieonderzoek 
heeft echter methodologische tekortkomingen die in dit 
artikel nader worden besproken.

REDUCE-IT-registratieonderzoek
De meeste onderzoeken naar omega-3-vetzuren waren 
gefocust op de combinatie van de vetzuren EPA en do-
cosahexaeenzuur (DHA). Een open-labelonderzoek uit 
2007 liet echter juist een effect zien van een behandeling 
met uitsluitend EPA.6 Het aantal patiënten dat moest wor-
den behandeld om één cardiovasculaire gebeurtenis te 
voorkomen (number needed to treat - NNT) was 143, en 
het effect daarmee klein. Dit was echter voldoende reden 
voor de fabrikant van Vazkepa om een gerandomiseerd 
dubbelblind placebogecontroleerd registratieonderzoek 
te starten in een populatie met een bestaand hoog car-
diovasculair risico. In dit onderzoek werd een dubbele do-
sering EPA gebruikt ten opzichte van het onderzoek uit 
2007 (4 gram in plaats van 2 gram per dag). Icosapent- 
ethyl werd vergeleken met een placebo met de minerale 
olie paraffine.2

Opzet van het onderzoek
De effectiviteit werd gemeten aan de hand van een sa-
mengestelde uitkomstmaat, bestaande uit het aantal 
patiënten met cardiovasculaire sterfte, niet-fataal myo-
cardinfarct, niet-fatale beroerte, stentplaatsing en insta-
biele angina pectoris. Het onderzoek was ‘event-driven’ 
opgezet. Dit betekent dat de studie doorliep tot het aan-
tal benodigde primaire eindpunten was behaald om met 
voldoende nauwkeurigheid een klinisch relevant effect te 
kunnen detecteren.

Samengevat heeft REDUCE-IT een populatie onder-
zocht met een hoog cardiovasculair risico. Gemiddeld 
was sprake van een licht tot matig verhoogde triglyceri-
dewaarde en een goede controle van de LDL-choles-
terolwaarde. Bestaande behandeling met een statine was 
een voorwaarde. Patiënten werden geïncludeerd als ze 
leden aan hart- en vaatziekten, of als ze diabetes mellitus 
hadden met minimaal één extra risicofactor. De nuchtere 
triglyceridewaarde moest tussen de 1,69 en 5,63 mmol/l 
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liggen (normaalwaarde <1,70 mmol/l). De ondergrens 
werd kort na aanvang van het onderzoek opgehoogd naar  
2,26 mmol/l. De ‘low-density lipoprotein’ (LDL)-waarde 
moest liggen tussen de 1,06 en 2,59 mmol/l (normaal-
waarden 2,0 tot 4,5 mmol/l).7 Patiënten moesten voor 
aanvang van het onderzoek tenminste 4 weken een sta-
biele dosering van een statine hebben gebruikt. 

Resultaten
Het primaire eindpunt werd vastgesteld bij 17,2% 
(705/4.089) van de deelnemers in de EPA-groep versus 
22,0% (901/4.090) in de placebogroep. Dit verschil komt 
neer op een NNT van 21. Deelnemers werden gemiddeld 
4,9 jaar gevolgd. Het relatieve risico was 0,78 (95% be-
trouwbaarheidsinterval (BI) 0,72 tot 0,86). Ook de afzon-
derlijke componenten van het primaire eindpunt waren 
allemaal statistisch significant lager in de EPA-groep ver-
geleken met de placebogroep. 

Bijwerkingen
In de EPA-groep rapporteerden 81,8% van de deelne-
mers een bijwerking gerelateerd aan de behandeling 
versus 81,3% in de placebogroep. De bijwerking die het 
vaakst werd gerapporteerd in beide groepen was diarree 
(9,0% in de EPA-groep, 11,1% in de controlegroep). Ook 
obstipatie (respectievelijk 5,4% en 3,6%), misselijkheid 
(respectievelijk 4,6% en 4,8%) en reflux (respectievelijk 
3,0% en 2,9%) werden frequent gerapporteerd. 

In totaal rapporteerde 33,0% in de EPA-groep en 
35,1% in de placebogroep een gastro-intestinale bijwer-
king. Dit zal de toepasbaarheid van EPA beperken voor 
patiënten die al medicatie gebruiken die gastro-intestinale 
bijwerkingen veroorzaakt. Met name de reflux, ofwel het 
opboeren van een vieze vissmaak, is hinderlijk en van blij-
vende aard.

In beide groepen stopte een gelijk percentage deelne-
mers voortijdig (9,9% in de EPA-groep versus 11,2% in 
de placebogroep). De redenen om te stoppen verschilden 
ook niet tussen beide groepen.

Beperkingen van het onderzoek
Een belangrijk kritiekpunt op REDUCE-IT was het gebruik 
van minerale olie als placebo (vloeibare paraffine, twee-
maal per dag 1,9 gram). Er zijn aanwijzingen dat minerale 
olie juist een ongunstig effect heeft op pro-atherogene 
processen, lipidenmetabolisme en op de absorptie van 
statines.8,9 Gedurende het onderzoek was er inderdaad 
sprake van een stijging van pro-atherogeen cholesterol in 
de controlegroep. 

De extra stijging van LDL, non-HDL, en apolipoprote-
ine B in de controlegroep ten opzichte van de EPA-groep 
bedroeg respectievelijk 0,13 mmol/l (+6,6%), 0,26 mmol/l 
(+8,6%), en 1,8 micromol/l (+6,7%). Deze verschillen wer-
den in het begin van het onderzoek zichtbaar, persisteer-
den gedurende de volle 5 jaar follow-up en waren statis-
tisch significant. Dit kan zijn veroorzaakt door het gunstige 
effect van EPA en/of door het ongunstige effect van mi-
nerale olie. Een vergelijking met zuiver placebo ontbreekt.

Een post-hoc-analyse heeft vastgesteld dat het ef-
fect op het primaire eindpunt onafhankelijk was van de 
LDL-stijging in de controlegroep. Dus ook patiënten waar-

bij het LDL in de loop van het onderzoek was opgelopen, 
hadden dezelfde risicoreductie als patiënten zonder stij-
ging van het LDL. Er is alleen gekeken naar de invloed van 
LDL en niet naar de overige pro-atherogene parameters. 
Deze post-hoc-analyse kan een potentiële vertekening van 
de primaire resultaten, veroorzaakt door het gebruik van 
minerale olie in de controlegroep, niet volledig uitsluiten. 

Vloeibare paraffine heeft een laxerend effect. De do-
sering voor behandeling van obstipatie ligt hoger dan de 
hoeveelheid die de controlegroep moest innemen. Lang-
durig dagelijks gebruik van paraffine kan de stoelgang 
mogelijk wel ontregelen. Daarom kunnen de bijwerkingen 
niet zuiver placebogecontroleerd worden beoordeeld. Met 
name gastro-intestinale bijwerkingen zullen in de contro-
legroep vaker zijn voorgekomen dan in een echte place-
bosituatie.

Een ander punt van kritiek is de beperkte representa-
tiviteit van de onderzochte populatie. Er is gekozen voor 
een specifieke subgroep, namelijk patiënten met een goe-
de LDL-concentratie, maar met een verhoogde triglyceri-
deconcentratie. 

De derde kanttekening is dat de publicaties geen ge-
gevens verschaffen over de verschillen tussen de onder-
zoeksgroepen van wijzigingen in comedicatie gedurende 
het onderzoek. Als bijvoorbeeld deelnemers in de EPA-
groep in de loop van het onderzoek gemiddeld vaker een 
dosisverhoging van statines of antihypertensiva hebben 
gekregen, kan dit wijzen op een nadelig effect van EPA 
wat vervolgens werd gecamoufleerd door andere medi-
catie. Alle geïncludeerde patiënten gebruikten geduren-
de het onderzoek minimaal één geneesmiddel, maar de 
meeste patiënten zullen meerdere cardiovasculaire ge-
neesmiddelen hebben gebruikt.

Vis eten in plaats van suppletie?
Kan in plaats van (extra) medicalisering door voorschrij-
ven van EPA ook een advies worden gegeven om een 
visrijk dieet te hanteren? Een nadeel hiervan is dat de do-
sering niet eenvoudig is te bepalen. Om de hoeveelheid 
EPA zoals nu geregistreerd is op basis van REDUCE-IT 
in te nemen, moet dagelijks bijvoorbeeld 235 gram zalm 
of 1,3 kg tonijn uit blik worden gegeten.10 Hiermee is een 
visrijk dieet geen realistisch alternatief voor het gebruik 
van EPA in de geregistreerde dosering.

Achtergrondinformatie

Onderzoeksdetails
REDUCE-IT2

 Onderzoeksnaam: Reduction of  Cardiovascular 
Events with Icosapent Ethyl Intervention Trial 
( REDUCE-IT)
 Opzet: gerandomiseerd, dubbelblind, placeboge-
controleerd onderzoek uitgevoerd in 470 centra 
wereldwijd
 Insluitingscriteria: 45+ en bestaande hart- en 
vaatziekte óf 50+, diabetes mellitus en minimaal  
1 aanvullende risicofactor. Triglyceriden 1,69 – 5,63 mmol/L  
(ondergrens later verhoogd tot 2,26 mmol/L). LDL 
1,06 – 2,59 mmol/L. Gebruik van een stabiele 
 dosering statine gedurende minimaal 4 weken
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 Belangrijke uitsluitingscriteria: ernstig hart-
falen, actieve leverziekte, Hba1c > 86 mmol/mol, 
geplande hartoperatie, chronische pancreatitis, 
gedocumenteerde allergie voor vis- of schaaldieren
 Interventie: er werden 2 interventies vergeleken:
 1.  4 gram icosapent-ethyl (EPA) per dag in capsu-

levorm
2.  uiterlijk vergelijkbare capsules met minerale olie
 Primair(e) eindpunt(en) en looptijd: samen-
gesteld eindpunt bestaande uit cardiovasculaire 
sterfte, niet-fataal myocardinfarct, niet-fatale be-
roerte, stentplaatsing, of instabiele angina pectoris, 
mediane follow-up 4,9 jaar
 Beoogd patiëntenaantal en power: 1.612 voor-
vallen van het primaire eindpunt waren nodig om 
met 90% effectieve power een risicoreductie van 
15% aan te kunnen tonen op het primaire eindpunt. 
Geschat werd dat hiervoor 7.990 deelnemers nodig 
waren
 Randomisatie: 1:1 ratio, gestratificeerd naar car-
diovasculair risico
 Blindering: behandelingen waren geblindeerd voor 
patiënten en onderzoekers
 Geanalyseerde populatie: intention-to-treat
 Aantal ingesloten patiënten en patiënten-
kenmerken: 8.179, gemiddelde leeftijd 64 jaar, 
71,2% mannen, BMI gemiddeld 30,8
Trialregistratie: clinicaltrials.gov: NCT01492361
Financiering: Amarin Pharma
Belangenverstrengeling: 12 van de 12 auteurs
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