
Over het Ge-Bu, vOOrjaar 2019
Ge-Bu diGitaal vitaal!

Het Ge-Bu (Geneesmiddelenbulletin) is een echt online 
tijdschrift geworden. Het is toegankelijk via een fraaie 
website, de digitale nieuwsbrief ‘NU-in-het-Ge-Bu’ en 
een geheel vernieuwde Ge-Bu-app. ‘NU-in-het-Ge-Bu’ 
vestigt de aandacht op de meest recente artikelen via een 
maandelijkse mailoverzicht, waarvoor men zich gratis kan 
aanmelden. ‘NU-in-het-Ge-Bu’ kent inmiddels zo’n 7000 
digitale lezers. Een gedrukte versie van NU-in-het-Ge-Bu 
wordt verspreid via Medisch Contact en Pharmaceutisch 
Weekblad, zoals voorheen de papieren versie van het vol-
ledige Geneesmiddelenbulletin. De papieren versie van 
het Ge-Bu is tegen betaling nog per post te krijgen of 
gratis te downloaden van de website. De gratis te down-
loaden Ge-Bu-app biedt alles wat de website ook heeft.

Het Ge-Bu is samen met het College ter Beoordeling van 
Geneesmiddelen, het Zorginstituut Nederland, het Bijwer-
kingencentrum Lareb en het Instituut voor Verantwoord 
Medicijngebruik één van de vijf partijen die door de Ne-
derlandse overheid gefinancierd wordt om zorgverleners 
te informeren over zinvol en veilig gebruik van genees-
middelen (G5). Het Ge-Bu heeft daarbij een aanvullende 
taak wat betreft medische hulpmiddelen.

Als het gaat om het naar buiten brengen van informa-
tie legt het Ge-Bu zichzelf een strenge wetenschappe-
lijke normering op, overeenkomstig de principes van de 
evidence based medicine. Dat betekent dat bewijs voor 
effectiviteit zo veel mogelijk is gebaseerd op gerando-
miseerde studies en/of meta-analyse hiervan. Bij de be-
oordeling en toetsing hiervan is steeds een grote groep 
deskundigen betrokken ter ondersteuning van auteurs en 
redactieteam. Bevindingen van wetenschappelijk onder-
zoek, ook als deze al als veelbelovend gepubliceerd zijn 
in vooraanstaande medische tijdschriften als de NEJM, 
JAMA of Lancet, worden dus altijd aanvullend gewogen. 
Dat geldt ook voor onderzoeksresultaten waarop richtlijn-
makers of beleidsmedewerkers hun keuzes baseren.

Het Ge-Bu wil laten zien wat de waarde is van onderzoe-
ken naar geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, 
afgemeten aan de hoogste wetenschappelijke normen.  
Het niet maximaal transparant zijn over de feitelijke 
 wetenschappelijke waarde van onderzoeksresultaten 
die toegepast worden of kunnen worden in de medische 

praktijk, kan het vertrouwen in die medische praktijk 
schaden. Dit geldt nog meer voor onderzoeksresultaten 
die een plek verwerven in richtlijnen. Daarom meldt het 
Ge-Bu het ook als er nauwelijks of geen bewijs te vinden 
is voor een bepaalde interventie. Helaas valt dat niet altijd 
in goede aarde bij hen die met zo’n interventie commerciële 
of beleidsmatige doelen voor ogen hebben.

Het Ge-Bu kan niet zonder de leden van Redactiecom-
missie en Wetenschappelijke Adviesraad en de niet-vaste 
medewerkers (auteurs en referenten). Aan deze onmis-
bare en inspirerende mensen is daarom zoals altijd veel 
dank verschuldigd!

Samengevat. Het Ge-Bu heeft en houdt een belangrijke 
taak bij het informeren van zorgverleners over rationeel 
gebruik van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. 
Het Ge-Bu koestert de eigen onafhankelijkheid en ver-
antwoordelijkheid, aansluitend bij die van andere door de 
overheid gesubsidieerde partijen op het terrein van infor-
matievoorziening over goed gebruik van geneesmiddelen 
in Nederland. 

Tot slot een oproep aan u als huidige lezer. Wijs collega’s 
en andere belangstellenden in uw omgeving of netwerk 
op onze website (www.ge-bu.nl), app (Google Play Store 
en App Store) of maandelijkse nieuwsbrief ‘NU-in-het-Ge-
Bu’. Het zal onze digitale vitaliteit nog verder vergroten!

Mede namens het Redactieteam,
Hein Janssens, hoofdredacteur

Redactieadres: Geneesmiddelenbulletin, Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrechtjaargang 53 2019 nummer 437
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MetfOrMine Met 
GereGuleerde afGifte
Verondersteld voordeel niet bewaarheid

mw D.M. Corbijn, BSc, mw drs M.A.E. Nieuwhof

Metformine, Glucient® SR (Consilient Health), tabletten 
met gereguleerde afgifte 500, 750 en 1000 mg
In theorie zou het diabetesmiddel metformine met gere-
guleerde afgifte (MGA) minder gastro-intestinale bijwer-
kingen veroorzaken dan metformine zonder gereguleer-
de afgifte. Dit komt echter niet overtuigend naar voren 
uit onderzoek. Eerder stelde de fabrikant van Glucient® 
SR op de website dat metformine MGA een “gunstig 
gastro-intestinaal profiel” heeft op basis van onderzoe-
ken van lage kwaliteit. De fabrikant heeft vrij opmerkelijk 
deze claim inmiddels van de website verwijderd, zich mo-
gelijk realiserend dat het bewijs zeer mager is. Dit blijkt 
ook in dit Ge-Bu-artikel. Bij de registratie van Glucient® 
SR is het bijwerkingenprofiel niet als beoordelingscri-
terium meegenomen. Het overgebleven voordeel van 
metformine MGA is het gebruiksgemak voor de diabe-
tespatiënt (eenmaal daags gedoseerd). Meer gebruikers-
gemak kan meer therapietrouw impliceren. De invloed van  
verbeterde therapietrouw op de HbA1c-waarden 
of op  micro- of macrovasculaire eindpunten is 
echter niet  onderzocht. Het Ge-Bu geeft metfor-
mine MGA, dat recent op de Nederlandse markt 
werd toegelaten, een pilwaardering ‘-’.

Ge-Bu Plaatsbepaling

•  Recent verscheen op de nederlandse markt het 
 diabe tesmiddel metformine in de vorm van een tablet 
met vertraagde afgifte (MGA) dat minder gastro-intes-
tinale bijwerkingen zou hebben.

• Uit onderzoek van matige kwaliteit blijkt dat er geen 
duidelijke aanwijzingen zijn dat metformine MGA 
minder gastro-intestinale bijwerkingen geeft dan met-
formine met gewone afgifte.

• Metformine MGA is twee tot drie keer duurder dan het 
gewone metformine.

• Bij gastro-intestinale bijwerkingen kan de dosering 
van metformine worden verlaagd en gliclazide wor-
den toegevoegd aan de behandeling.

• Wanneer metformine helemaal niet wordt verdragen 
dan kan worden overgestapt op gliclazide.

• Vanwege gebrek aan bewijs voor een meerwaarde 
van Glucient® SR ten opzichte van metformine met 
gewone afgifte en vanwege de hogere kosten, krijgt 
het een Ge-Bu- pilwaardering ‘-’.

Geen bewijs voor minder bijwerkingen
De leverancier van Glucient® SR, een metformine MGA, 
heeft geclaimd dat metformine MGA een gunstig gastro-in-
testinaal profiel heeft ten opzichte van  metformine met 

gewone afgifte, in dit artikel verder ‘gewone metformine’ 
genoemd. Hierbij werd verwezen naar een aantal in dit ar-
tikel te bespreken onderzoeken. De onderzoeken bleken 
van lage kwaliteit en hebben een lage bewijskracht. Zo 
zijn de bijwerkingen in slechts één van deze onderzoeken 
een primaire uitkomstmaat. Daarnaast wordt niet in alle 
onderzoeken vermeld hoe de bijwerkingen werden gere-
gistreerd. In veel van de publicaties ontbreken essentiële 
onderzoeksgegevens zoals een powerberekening of de 
kenmerken van de ingesloten patiënten. 

Website-informatie aangepast
Zeer recentelijk, ten tijde van de laatste redactionele fase 
van dit artikel, heeft de producent van Glucient® SR zijn 
website-informatie aangepast. Alle claims dat  metformine 
MGA minder bijwerkingen veroorzaakt, werden van de 
website Glucient-sr.nl verwijderd. Vanaf 1 april werd ook 
de prijs van het middel zodanig verlaagd dat het binnen de 
vergoedingslimiet kwam. De patiënt hoeft inmiddels niet 
meer bij te betalen.

De NHG-Standaard Diabetes mellitus
De diagnose- en behandelrichtlijn voor huisartsen, de 
NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2, concludeert 
dat er bij gastro-intestinale bijwerkingen geen reden is 
om metformine MGA te verkiezen boven gewone metfor-
mine. Het gebrek aan onderzoek van voldoende kwaliteit 
was hiervoor de reden. Metformine MGA heeft in deze 
standaard geen plaats gekregen bij de medicamenteuze 
behandeling. Bij bijwerkingen kan de dosering van metfor-
mine worden verlaagd en gliclazide worden toegevoegd. 
Wanneer gewone metformine helemaal niet wordt verdra-
gen, kan worden overgestapt op gliclazide. Dit laatste is 
volgens de standaard aan de orde bij ongeveer 5% van 
de patiënten.1

Bio-equivalentie Glucient® SR?
In geen enkele van de onderzoeken werd het  specifieke 
product Glucient® SR onderzocht. Van Glucient® SR is 
volgens de fabrikant bio-equivalentie aangetoond met 
Glucophage® XR. Deze bio-equivalentie werd echter 
alleen aangetoond door de plasmaspiegels van beide 
producten te vergelijken. De bijwerkingen zouden echter 
worden veroorzaakt door concentratie van metformine 
in het darmlumen (zie kader). Het is dan ook onduidelijk 
of Glucient® SR een vergelijkbare invloed op de gastro- 
intestinale bijwerkingen zal hebben als Glucophage® XR. 
Daarnaast wordt in één studie Glumetza® onderzocht, 
een product waarmee bio- equivalentie met Glucient® SR 
niet is aangetoond. Alle drie de tabletten hebben boven-
dien een verschillend systeem voor gereguleerde afgifte 
(zie kader). Glucophage® XR en Glumetza® zijn in Neder-
land niet te verkrijgen.

Frequentie gastro-intestinale bijwerkingen 
Glucient® SR?
Volgens de productinformatie van Glucient® SR komen 
de volgende gastro-intestinale bijwerkingen bij meer dan 
10% van de patiënten voor: diarree, misselijkheid, braken, 
buikpijn en verlies van eetlust. Deze komen meestal voor 
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tijdens het begin van de behandeling en verdwijnen in de 
meeste gevallen vanzelf. De gastro-intestinale verdraag-
baarheid kan worden verbeterd door de dosering lang-
zaam te verhogen.2

Onderzoek naar bijwerkingen
In tegenstelling tot zeldzame bijwerkingen zijn veel-
voorkomende bijwerkingen zoals de gastro-intestinale  
bijwerkingen bij metformine goed te onderzoeken in 
 gerandomiseerd onderzoek. Zeldzame bijwerkingen 
 komen meestal pas na jaren naar voren in observatio-
neel onderzoek. De claim dat metformine MGA minder 
gastro-intestinale bijwerkingen veroorzaakt dan metformi-
ne zou dan ook goed onderbouwd kunnen worden met 
 bewijs uit gerandomiseerd onderzoek. In een dergelijke 

 onderzoeksopzet is het  verschil in  bijwerkingen tussen 
deze twee geneesmiddelen bij voorkeur een primaire uit-
komstmaat. Daarbij hoort een powerberekening die aan-
geeft hoeveel patiënten moeten worden ingesloten om 
een vooraf vastgesteld klinisch relevant verschil met vol-
doende statistische zeggingskracht aan te kunnen tonen.3

Welk bewijs was er volgens de fabrikant?
Om een gunstig bijwerkingenprofiel te onderbouwen ver-
wees de fabrikant in een inmiddels van de website verwij-
derde folder voor zorgverleners naar vijf gerandomiseerde 
en drie observationele onderzoeken4 5 6 7 8 9 10 11. Het ver-
schil in bijwerkingen ten opzichte van gewone metformine 
is tijdens de registratieprocedure niet beoordeeld.2

het onderzoek ter discussie
Vijf gerandomiseerde onderzoeken naar de gastro-intes-
tinale bijwerkingen van metformine MGA ten opzichte van 
gewone metformine laten wisselende resultaten zien. In 
drie onderzoeken werden bij gewone metformine meer bij-
werkingen gevonden dan bij metformine MGA.4 6 7 In één 
van deze onderzoeken werd dit verschil echter niet statis-
tisch getoetst.4 Eén onderzoek vond geen significant ver-
schil5 en bij één onderzoek werden bij metformine MGA 
meer bijwerkingen gevonden, maar was het niet duidelijk 
of dit verschil statistisch significant was.8 In geen van deze 
onderzoeken waren de gastro-intestinale bijwerkingen een 
primaire of secundaire uitkomstmaat. De gevonden resul-
taten zijn daarmee slechts aanwijzingen en geen bewijs. 

Het enige onderzoek dat gastro-intestinale bijwerkin-
gen als primaire uitkomstmaat had was een retrospectieve 
cohortstudie.9 In dit onderzoek werd geen verschil in bijwer-
kingen gevonden tussen metformine en metformine MGA. 
Dit onderzoek vond wel een statistisch significant verschil 
in gastro-intestinale bijwerkingen in het voordeel van met-
formine MGA bij patiënten die overstapten van gewone 
metformine naar metformine MGA en bij  patiënten die voor 
het eerst startten met gewone metformine of  metformine 
MGA.9 De twee overige observationele onderzoeken lieten 
een gunstig effect van metformine MGA zien. Deze onder-
zoeken hadden echter dusdanige methodologische beper-
kingen dat er een hoog risico op bias was en de resultaten 
niet goed kunnen worden geïnterpreteerd.10 11

De hoofdpunten van de onderzoeken worden hieron-
der besproken.

Onderzoek 1: verschil niet statistisch 
getoetst?
Het eerste onderzoek was een gerandomiseerd, dubbel-
blind onderzoek naar het effect van de overstap van gewo-
ne metformine naar metformine MGA (Glucophage® XR). 
Er werden meer gastro-intestinale bijwerkingen gevonden 
bij gewone metformine, maar er werd niet getoetst of dit 
verschil statistisch significant was.4

Onderzoeksopzet
Alle 217 patiënten werden in een twee weken duren-
de lead-in fase behandeld met gewone metformine 
(2 maal per dag 500 mg). De patiënten werden vervol-
gens  ingedeeld in drie groepen. De eerste groep bleef 

hoe veroorzaakt metformine gastro-intesti-
nale bijwerkingen?
De fabrikant geeft aan dat metformine in Glucient® 
SR geleidelijker vrijkomt, en dit zou minder gastro- 
intestinale bijwerkingen veroorzaken.2 Er zijn enkele 
theorieën over het mechanisme waarmee metfor-
mine gastro-intestinale bijwerkingen veroorzaakt. Zo 
zou metformine zorgen voor stimulatie van de secre-
tie van serotonine in de darmen met als gevolg misse-
lijkheid, braken en diarree. Toename van de hoeveel-
heid galzuren in de darm door verminderde opname 
door metformine zou zorgen voor verandering in het 
microbioom, directe verandering van de consistentie 
van de ontlasting en toename van de hoeveelheid 
water in de ontlasting door osmose, met diarree als 
gevolg. Een hogere concentratie van metformine in 
het darmlumen zou meer problemen veroorzaken.14

hoe werkt gereguleerde afgifte?

Glucient® SR
De tablet is een zogenoemd ‘delayed release  erosion 
matrix system’. De buitenlaag van de tablet is een 
 polymeer, die na contact met vloeistof, door erosie 
langzaam metformine afgeeft.

Glucophage® XR 
De tablet is een zogenoemd ‘dual hydrophylic poly-
mer system’. De buitenlaag bestaat uit een gelmatrix. 
Wanneer deze laag met vloeistof in contact komt, 
diffundeert metformine langzaam uit de binnenlaag 
door de gelmatrix naar buiten.

Glumetza® 

Bij dit product wordt gebruik gemaakt van ‘gastric- 
retentive technology’ wat wil zeggen dat de tablet in 
de maag dusdanig opzwelt dat deze niet door kan 
naar de darmen. Tot de tablet volledig is afgebroken 
komt metformine langzaam in de maag vrij.
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 metformine in dezelfde dosering gebruiken. Groep twee 
en drie kregen metformine MGA (Glucophage® MGA) in 
twee verschillende doseringen, 1 maal daags 1000 mg of 
de eerste week 1 maal daags 1000 mg en vervolgens 1 
maal daags 1500 mg. De bijwerkingen waren in dit onder-
zoek geen primaire of secundaire uitkomstmaat. Registra-
tie van de bijwerkingen vond plaats door bij elk bezoek te 
vragen naar een aantal specifieke gastro-intestinale bij-
werkingen. Dit waren buikpijn, anorectale problemen, ob-
stipatie, verminderde eetlust, diarree, uitzetten van de buik, 
dyspepsie of brandend maagzuur, flatulentie, gastro-ente-
ritis, gastro-oesofageale reflux en misselijkheid of braken. 
Daarnaast werden de spontaan gemelde bijwerkingen 
 geregistreerd.

Resultaten
Het percentage patiënten met gastro-intestinale bijwer-
kingen was in de metforminegroep met 39% groter dan 
de 29% in de metformine MGA-groep die een vergelijk-
bare dosering kreeg. Het is niet duidelijk of dit verschil 
statistisch significant is. In de lead-in periode zijn mogelijk 
al patiënten met de behandeling gestopt in verband met 
gastro-intestinale bijwerkingen. Dit kan in beide behan-
delgroepen hebben geleid tot een onderschatting van het  
aantal gastro-intestinale bijwerkingen.4

Onderzoek 2: geen significant verschil
Het tweede onderzoek was een gerandomiseerd dub-
belblind fase 3-onderzoek waarin metformine MGA 
 (Glumetza®) werd vergeleken met gewone metformine. 
In dit onderzoek verschilden de gastro-intestinale bijwer-
kingen niet significant tussen de groepen.5

Onderzoeksopzet
De bijwerkingen waren in dit onderzoek geen primaire of 
secundaire uitkomstmaat. De 750 ingesloten patiën ten 
waren nog niet eerder met metformine behandeld. De 
 patiënten werden gerandomiseerd over vier  groepen:
1.  1 maal daags 1500 mg metformine MGA
2.  500 mg metformine MGA in de ochtend en 1000 mg 

in de avond
3.  1 maal daags 2000 mg metformine MGA
4.  500 mg gewone metformine in de ochtend en 1000 mg  

in de avond
De doseringen werden in alle groepen in twee tot drie 
weken opgebouwd. Het optreden van bijwerkingen werd 
geregistreerd door navraag en door observatie.

Resultaten
Het aantal gastro-intestinale bijwerkingen gemeten over 
de gehele studieperiode verschilde niet significant tussen 
de verschillende groepen. Bij gewone metformine kwam 
bij 14,4% van de patiënten diarree voor, bij de drie met-
formine MGA-groepen was dit 14,2, 18,2 en 15,8% van 
de patiënten. Misselijkheid kwam voor bij respectievelijk 
10,9% van de patiënten die metformine met normale af-
gifte gebruikten en bij 9,7, 7,7 en 8,2% van de patiënten 
die metformine MGA gebruikten. Eén van de tekortko-
mingen van dit onderzoek is dat niet duidelijk beschreven 
wordt, hoe de bijwerkingen exact zijn onderzocht.5

Onderzoek 3: onderzoeksopzet onduidelijk
In dit gerandomiseerde onderzoek ondervonden patiënten 
die gewone metformine kregen meer bijwerkingen dan 
patiënten die metformine MGA kregen. Er zitten echter 
nogal wat onduidelijkheden in dit onderzoek. De onder-
zoeksopzet wordt in het artikel zeer summier beschreven. 
Zo vermelden de onderzoekers niet hoe de bijwerkingen 
precies zijn onderzocht. Ook vermelden zij niet of het aan-
tal bijwerkingen een primaire of secundaire uitkomstmaat 
was. Zij geven niet aan of het onderzoek geblindeerd was 
uitgevoerd. De aanbevolen dosering van metformine MGA 
is 1 maal per dag, in dit onderzoek werd metformine MGA 
2 maal per dag gebruikt.6

Onderzoeksopzet
Er werden 90 patiënten geïncludeerd in het onderzoek en 
gerandomiseerd over drie groepen. De eerste groep kreeg 
gewone metformine in een dosering van 2 maal per dag 
1000 mg. De twee andere groepen kregen metformine 
MGA in een dosering van respectievelijk 2 maal per dag 
500 mg en 2 maal per dag 1000 mg. De dosering werd 
in één maand opgebouwd en gedurende 12 weken ge-
continueerd. Uit de beschrijving van het afgiftesysteem 
kan worden geconcludeerd dat hier Glucophage® XR is 
onderzocht. De bijwerkingen waren in dit onderzoek geen 
primaire of secundaire uitkomstmaat. Er wordt niet be-
schreven hoe de bijwerkingen werden geregistreerd. 

Resultaten
Diarree kwam voor bij 12 patiënten die metformine met 
normale afgifte gebruikten en bij 2 en 3 patiënten die 
 metformine MGA gebruikten (resp. 1000 en 2000 mg/dag).  
Dyspepsie kwam bij 12 patiënten die metformine met nor-
male afgifte gebruikten en bij 3 en 6 patiënten die met-
formine MGA gebruikten (resp. 1000 en 2000 mg/dag). 
De verschillen tussen metformine en beide metformine 
MGA-groepen waren significant volgens de auteurs, maar 
betrouwbaarheidsintervallen worden niet gegeven.6

Onderzoek 4: ongelijke dosering
Ook in dit vierde gerandomiseerde onderzoek kwamen bij 
gewone metformine meer gastro-intestinale bijwerkingen 
voor dan bij metformine MGA (Glucophage® XR). De 
dosering was in de metforminegroep echter twee keer 
hoger dan in de metformine MGA-groep. Deze dosering 
werd getitreerd op de maximaal verdraagbare dosis met 
betrekking tot de gastro-intestinale bijwerkingen. Een 
goede vergelijking van het verschil in bijwerkingen tussen 
de groepen is daarom niet mogelijk.7

Onderzoeksopzet
In dit dubbelblinde onderzoek werden 253 patiënten 
met diabetes type 2 gerandomiseerd naar een behan-
deling met gewone metformine of metformine MGA. De 
 dosis werd getitreerd totdat de eerste gastro-intestinale  
bijwerkingen optraden. Bij gewone metformine was dit 
gemiddeld 2000 mg per dag en bij metformine MGA 
1000 mg per dag. Deze dosering werd vervolgens ge-
durende 6 maanden gebruikt. De auteurs vermelden  
niet hoe de bijwerkingen zijn geregistreerd. Voor de 
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statistische analyses verwijzen de auteurs naar eer-
der  onderzoek.12 Dit onderzoek was echter een patiënt- 
controleonderzoek en had een andere methodologische 
opzet.

Resultaten
In beide groepen waren de bijwerkingen na 6 maanden 
afgenomen ten opzichte van 3 maanden. Opvallend is dat 
statistische significantie van het verschil in bijwerkingen 
tussen metformine MGA en gewone metformine alleen is 
bepaald ten opzichte van de resultaten bij metformine na 
3 maanden gebruik. De verschillen tussen gewone met-
formine en metformine MGA zijn kleiner na 6 maanden, 
maar het is onduidelijk of deze wel of niet significant zijn. 
Het aantal gastro-intestinale bijwerkingen is laag, maar dit 
is niet verwonderlijk gezien het feit dat op gastro-intesti-
nale bijwerkingen werd getitreerd. In onderstaande tabel 
staan de resultaten voor de gastro-intestinale bijwerkin-
gen  gespecificeerd.7

Onderzoek 5: minder bijwerkingen bij 
dosisverlaging?
In het vijfde gerandomiseerde dubbelblinde onderzoek 
werd metformine MGA (Glucophage® XR) vergeleken 
met gewone metformine. Gastro-intestinale bijwerkingen 
 kwamen in dit onderzoek vaker voor bij metformine MGA. Bij 
gewone metformine was vanwege de bijwerkingen echter 
drie keer vaker een dosisverlaging nodig dan bij metformine  
MGA. Uit deze resultaten kan dan ook geen conclusie 
worden getrokken.8

Onderzoeksopzet
Na een placebo lead-in periode van 4 weken werden de 
patiënten gerandomiseerd naar een behandeling met 
eenmaal daags 2000 mg metformine MGA (Gluco phage® 
XR) of tweemaal daags 1000 mg metformine met nor-
male afgifte. Ook in dit onderzoek waren bijwerkingen 
geen primaire of secundaire uitkomstmaat en werd niet 
beschreven hoe de bijwerkingen werden geregistreerd.

Resultaten
Gastro-intestinale bijwerkingen werden gerapporteerd 
in 10,6% van de patiënten die behandeld werden met 
metformine MGA en 8,8% van de patiënten die behan-
deld werden met gewone metformine. De meest voor-
komende gastro-intestinale bijwerkingen waren diarree 
(8,8% bij metformine MGA en 7,7% bij gewone metfor-
mine) en misselijkheid (4,6% bij metformine MGA en 
2,8% bij gewone metformine). Het aantal patiënten dat  
stopte met de studie in verband met gastro- intestinale 

 bijwerkingen was 1,4% in beide groepen. In de beschou-
wing van het onderzoek geven de onderzoekers aan dat 
in de metforminegroep drie keer vaker een dosisverlaging 
nodig was vanwege de bijwerkingen (38 vs. 13%). Waar-
schijnlijk dankzij deze dosisverlaging komen in dit onder-
zoek minder gastro-intestinale bijwerkingen voor bij ge-
wone metformine, maar het is niet duidelijk of het verschil 
met metformine MGA significant is.8

Onderzoek 6: alleen verschil in subcohorten
In dit retrospectieve cohortonderzoek werd geen verschil 
in bijwerkingen gevonden tussen gewone metformine en 
metformine MGA. In een subcohort met patiënten die over-
stapten van gewone metformine naar metformine MGA 
vanwege bijwerkingen, kwamen echter statistisch signi-
ficant minder gastro-intestinale bijwerkingen voor na de 
overstap. Hetzelfde gold voor de bijwerking diarree. Bij de 
rest van de afzonderlijke gastro-intestinale bijwerkingen 
werden geen statistisch significante verschillen gevonden. 
Ook bij patiënten die voor het eerst werden behandeld, 
kwamen gastro-intestinale bijwerkingen en met name di-
arree in het eerste jaar vaker voor bij gewone metformine 
dan bij metformine MGA.9

Onderzoeksopzet
In het onderzoek werd de incidentie van in medische dos-
siers gerapporteerde gastro-intestinale bijwerkingen van 
gewone metformine en metformine MGA vergeleken.9 
Dit onderzoek was het enige waarin de frequentie van 
gastro-intestinale bijwerkingen een primaire uitkomstmaat 
was. In het onderzoek werden 471 patiënten opgenomen 
die in de voorgaande twee jaar metformine of metformine 
MGA (Glucophage® XR) hadden gekregen. Er werd alleen 
gekeken naar de bijwerkingen die in het eerste jaar van de 
behandeling optraden en die leidden tot het staken van de 
behandeling. De onderzoekers vermelden niet of in deze 
studie is gecorrigeerd voor confounders.

Er werden drie verschillende subcohorten onderzocht:
1.  gewone metformine versus metformine MGA (158 vs. 

310 patiënten)
2.  gewone metformine versus metformine MGA bij 205 

patiënten die tijdens het onderzoek waren overge-
stapt van metformine op metformine MGA 

3.  gewone metformine versus metformine MGA bij 
 patiënten die voor het eerst medicamenteus werden 
behandeld (363 vs. 65 patiënten).

Resultaten
In het eerste subcohort werd geen verschil in gastro-intes-
tinale bijwerkingen gevonden. De frequentie van bijwer-
kingen in de gewone metforminegroep kan mogelijk lager 
zijn uitgevallen, omdat de bijwerkingen van patiënten die 
tijdens het onderzoek overstapten van metformine met 
normale afgifte op metformine MGA niet zijn meegeno-
men in de metforminegroep.

Uit de resultaten van het tweede subcohort bleek dat 
gastro-intestinale bijwerkingen significant vaker voorkwa-
men in het eerste jaar van behandeling met gewone met-
formine dan na de overstap op metformine MGA (resp. bij 

Tabel1. Aantal gastro-intestinale bijwerkingen7

Gewone metformine Metformine MGA

Onderzoeksduur 3 mnd 6 mnd 3 mnd 6 mnd

Aantal patiënten 119 124 115 120

Misselijkheid (n) 3 2 2 2

Braken (n) 5 1 3 0

Opgeblazen gevoel (n) 10 1 6 3

Malaise (n) 9 2 2 0
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26,3 vs. 11,7% van de patiënten) bij vergelijkbare dose-
ringen. Wanneer werd gekeken naar de afzonderlijke bij-
werkingen kwam diarree significant vaker voor bij gewone 
metformine dan bij metformine MGA (resp. bij 18,1 ver-
sus 8,3% van de patiënten). Bij de overige afzonderlijke 
gastro-intestinale bijwerkingen werden geen statistisch 
significante verschillen gevonden.

In het derde subcohort bleken de patiënten die voor het 
eerst startten met gewone metformine in het eerste jaar 
significant meer gastro-intestinale bijwerkingen te melden 
dan patiënten die voor het eerst startten met  metformine 
MGA (resp. 19,8 vs. 9,2%). Datzelfde geldt voor de bijwer-
king diarree (resp. 13,5 vs. 3,1%).9

Onderzoek 7: geen samenhang
De auteurs concluderen dat metformine MGA (Glucopha-
ge® XR) beter wordt verdragen dan gewone metformine 
op basis van vier onafhankelijk van elkaar uitgevoerde ob-
servationele onderzoeken. De waarde van de resultaten 
is beperkt door de kleine opzet (21-28 patiënten) en de 
vele onduidelijkheden in de opzet en uitvoering. Twee van 
de onderzoeken hadden een prospectieve opzet, twee een 
retrospectieve opzet. De resultaten konden door dit ver-
schil niet samen worden geanalyseerd.10

Onderzoeksopzet en resultaten
De vier studies onderzochten alle de verdraagbaarheid 
van metformine MGA (Glucophage® XR) na overstap van 
gewone metformine in verband met gastro-intestinale bij-
werkingen.

In het eerste onderzoek werden 22 patiënten 12 we-
ken na de overstap van gewone metformine naar metfor-
mine MGA gevolgd. 10 van de patiënten verdroegen met-
formine MGA in een dosering van 2000 mg per dag. Bij 
12 van de patiënten moest de dosering van metformine 
MGA worden verlaagd naar 1500 of 1000 mg per dag.

Ook het tweede onderzoek had een prospectieve opzet. 
In dit onderzoek werden patiënten gemiddeld 4,7 maanden 
na de overstap gevolgd. 15 van de 24 patiënten (62%) ver-
droegen metformine MGA (dosering niet genoemd).

In het derde onderzoek werden de medische dossiers 
van patiënten die waren overgestapt van gewone metfor-
mine op metformine XR bekeken. 23 van de 28 patiënten 
(82%) verdroegen metformine MGA. De periode na over-
stap was gemiddeld 5,9 maanden.

In het vierde onderzoek werd het aantal gastro-intes-
tinale bijwerkingen voor en na de overstap van gewone 
metformine op metformine MGA bekeken. Tijdens het 
gebruik van gewone metformine ondervonden 17 van de 
22 patiënten (77%) gastro-intestinale bijwerkingen. Na 
de overstap op metformine MGA waren dit 2 van de 22 
patiënten in een periode van 6 maanden.

Er is een aantal onduidelijkheden in deze onderzoeken. 
De patiëntkenmerken worden niet in de publicatie beschre-
ven. Verder wordt niet vermeld of tijdens het gebruik van ge-
wone metformine dosisaanpassing was geprobeerd om de 
bijwerkingen te verminderen. De duur van het gebruik van 
metformine is niet vermeld. Het is onduidelijk op welk mo-
ment na starten met metformine de therapie werd gestaakt. 
In het onderzoek werd niet vermeld welke gastro-intestinale  

bijwerkingen voorkwamen. Daarnaast kan het placebo- 
effect bij metformine MGA groter zijn geweest omdat pa-
tiënten dit kregen voorgeschreven in de verwachting dat 
deze de bijwerkingen zouden verminderen.10

Onderzoek 8: hoge uitval
In dit prospectieve cohortonderzoek werden na overstap van 
gewone metformine op metformine MGA (Glucophage® 
XR) weinig gastro-intestinale bijwerkingen gerapporteerd. 
De uitval was echter hoog (43%). Volgens de onderzoe-
kers stopten deze patiënten vooral om sociale of economi-
sche redenen. De bijwerkingen in deze groep werden niet 
meegenomen in de resultaten. In dit onderzoek werd geen  
controlegroep meegenomen en het had een open-label-
opzet. Het aantal deelnemers was laag (n=61) en was na 
uitval nog minder (n=35). 27 van deze patiënten had geen 
last van bijwerkingen na 6 maanden gebruik van metformi-
ne MGA. Het risico op bias is echter hoog in dit onderzoek.11

Onderzoeksopzet
In totaal werden 61 diabetespatiënten vanaf 18 jaar in-
gesloten. Deze patiënten gebruikten metformine met 
normale afgifte, al dan niet in combinatie met andere 
orale diabetesmiddelen. Deze patiënten werden overge-
zet naar metformine MGA en de dosering werd langzaam 
 opgebouwd van 1 maal per dag 500 mg naar maximaal 
2000 mg per dag. In dit onderzoek werd geen controle-
groep meegenomen.

Resultaten
26 patiënten stopten voortijdig met het onderzoek. Volgens 
de auteurs hadden de meeste van deze patiënten sociale 
of economische redenen, maar dit wordt niet nader uitge-
legd. Het is onduidelijk of in deze groep ook patiën ten de 
behandeling staakten vanwege de bijwerkingen. 27 van de 
35 overgebleven deelnemers hadden geen last van bijwer-
kingen. Diarree kwam voor bij 5 patiënten, misselijkheid bij 
2 patiënten en 1 patiënt had last van buikpijn. De waarde 
van deze resultaten is  onduidelijk omdat geen  vergelijking 
met een controlegroep heeft plaatsgevonden en de uitval 
van patiënten erg groot was. Het onderzoek was niet ge-
blindeerd en het risico op bias is daardoor hoog.11

Andere voor- of nadelen van metformine MGA
Metformine MGA heeft geen voordelen ten opzichte van 
gewone metformine. De werkzaamheid is gelijk, er is geen 
duidelijk bewijs voor een hogere therapietrouw en de prijs 
van metformine MGA is twee tot drie keer hoger dan die 
van metformine. De enige claim die de fabrikant nog op de 
website vermeldt, is het verbeterde gebruiksgemak omdat 
Glucient® SR slechts één maal per dag hoeft te worden 
ingenomen (glucient-sr.nl).

Werkzaamheid?
De werkzaamheid van metformine MGA verschilt niet 
van gewone metformine. Het verschil in effectiviteit tus-
sen metformine en metformine MGA werd onderzocht in 
drie gerandomiseerde en dubbelblinde studies.4 5 8 De pri-
maire uitkomstmaat in deze onderzoeken was de HbA1c- 
concentratie. Eén van de onderzoeken vond geen verschil in 
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HbA1c-concentratie na behandeling met metformine of met-
formine MGA.4 De andere twee onderzoeken toonden aan 
dat metformine MGA niet-inferieur was aan metformine.5 8

Therapietrouw hoger?
Een mogelijk voordeel van metformine MGA is dat deze 
tablet slechts één keer per dag ingenomen hoeft te wor-
den in plaats van twee tot drie keer per dag. Dit zou de 
therapietrouw van patiënten kunnen verbeteren. In één 
retrospectieve cohortstudie werd een grotere therapie-
trouw gevonden bij patiënten die behandeld werden met 
 metformine MGA (Glucophage® XR) in vergelijking met 
gewone metformine (respectievelijk 80% vs. 72%). In 
een subgroep van patiënten die overstapten van metfor-
mine naar metformine MGA verbeterde de therapietrouw 
van 62% naar 81% na de overstap van metformine naar  
metformine MGA. Deze verschillen zijn statistisch 
 signifi cant (betrouwbaarheidsintervallen niet vermeld).13 
Er zijn echter veel factoren die de resultaten heb-
ben kunnen beïnvloeden. De dosering van metformine  
MGA was relatief laag. Dit heeft mogelijk minder bijwer-
kingen veroorzaakt met een positieve invloed op de thera-
pietrouw. Daarnaast was metformine MGA nog niet gere-
gistreerd in Schotland, waar het onderzoek is uitgevoerd. 
Het is daarom mogelijk niet aan doorsneepatiënten voor-
geschreven (selectiebias) wat opnieuw de therapietrouw 
kan hebben beïnvloed.13 Het is onduidelijk of een verbeter-
de therapietrouw ook invloed heeft gehad op de surrogaat-
uitkomstmaat HbA1c, of op harde cardiovasculaire of mi-
crovasculaire uitkomstmaten omdat dit niet is onderzocht.

Wat zijn de kosten?
De leverancier van Glucient® SR heeft per 1 april 2019 
de prijs van het geneesmiddel verlaagd. Een behandeling 
met metformine MGA was aanvankelijk vier tot zes keer 
duurder dan een behandeling met gewone metformine. 
Vanaf dit moment valt de prijs binnen de vergoedingsli-
miet en hoeft de patiënt niet meer bij te betalen. Een be-
handeling met metformine MGA is nog steeds twee tot 
drie keer duurder dan een behandeling met metformine 
en anderhalf keer zo duur als gliclazide (stap 2 in het in de 
NHG-Standaard aangeraden behandelplan).

onderzoekskenmerken

deze zijn te vinden op de website www.ge-bu.nl.
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Tabel 2. Prijzen van metformine en metformine MGA

Geneesmiddel Merknaam® ddd (mg) Vergoedingsprijs/
30 dagen (€)*

Metformine 
normale afgifte

Merkloos 2000 1,56 – 2,70

Metformine MGA Glucient SR 2000 6,62

Gliclazide Diamicron 60 4,81

Merkloos 60 1,69-5,83

*Vergoedingsprijs G-Standaard januari 2019. Er is geen rekening gehouden met 
couvertafspraken tussen zorgverzekeraars en fabrikanten.



2019; 53(4): 44

nieuw GeneesMiddel: 
diMethylfuMaraat Bij 
psOriasis

dr L.M.L. Stolk

Dimethylfumaraat (Skilarence®) is nieuw geregistreerd in 
2017 voor de behandeling van psoriasis. Het is geen nieuw  
geneesmiddel, want het is al decennialang als niet-geregis-
treerd product verkrijgbaar. Na registratie werd het mid-
del duurder. De werkzaamheid op korte termijn is nu voor 
psoriasis aangetoond in gerandomiseerd onderzoek. Er is 
geen onderzoek gedaan naar de werkzaamheid 
op langere termijn. De frequent voorkomende 
gastro- intestinale bijwerkingen beperken de toe-
pasbaarheid van dimethylfumaraat. 

Ge-Bu Plaatsbepaling

• dimethylfumaraat (dMF) vermindert de klachten bij 
psoriasis op korte termijn. Van de vijf behandelde 
patiënten heeft één extra patiënt een afname van de 
hoeveelheid laesies van meer dan 75% of heeft vrij-
wel geen psoriasisklachten meer.

• de werkzaamheid op lange termijn is niet onder-
zocht.

• Patiënten ondervinden veel hinder van met name de 
gastro-intestinale bijwerkingen, de uitval door bij-
werkingen is hoog.

• om het risico op ernstige infecties door leukopenie 
en lymfopenie te voorkomen, moet bij het gebruik 
van dMF om de drie maanden het bloedbeeld wor-
den gecontroleerd.

• het geregistreerde product is twee keer duurder dan 
de voorheen beschikbare apotheekbereidingen.

• Vanwege het ontbreken van gegevens over het  effect 
op langere termijn en het ontbreken van vergelijkend 
onderzoek met andere  psoriasismiddelen is de pil-
waardering van dit geneesmiddel ‘+/-’.

inleiding
In 2017 is dimethylfumaraat (DMF) geregistreerd voor ‘de 
behandeling van matige tot ernstige plaque psoriasis bij 
volwassenen die een systemische behandeling met ge-
neesmiddelen moeten krijgen.1 Dit geneesmiddel wordt 
echter in de tweede lijn al jarenlang als niet-geregistreerd 
geneesmiddel bij de behandeling van psoriasis toegepast. 
Patiënten waren daarbij aangewezen op door centrale be-
reidingsapotheken geproduceerde tabletten, al dan niet in 
combinatie met mono-ethylfumaraat (MEF).

Het exacte werkingsmechanisme van DMF en zijn me-
taboliet monomethylfumaraat (MMF) is niet bekend. Het 
zijn beide immuunmodulatoren en grijpen in op verschillen-
de punten in het ontstekingsproces waardoor ontsteking 
wordt geremd en apoptose wordt gestimuleerd. Daarnaast 
remt DMF ook de proliferatie van keratinocyten.1 2  3

Voor registratie voor de behandeling van DMF bij psoria-
sis is een fase 3-onderzoek uitgevoerd, dat hieronder zal 
worden besproken.4 Buiten dit registratieonderzoek zijn 
eerder al enkele onderzoeken naar de werkzaamheid van 
fumaraten gepubliceerd. In dit artikel wordt daarom ook 
een Cochrane systematisch literatuuroverzicht van dit on-
derwerp besproken.5

dimethylfumaraat in de nederlandse 
psoriasisrichtlijnen

nederlandse Vereniging voor dermatologie 
en Venereologie (nVdV)
In de richtlijn Psoriasis van de NVDV uit 2017 wor-
den fumaraten aanbevolen als aanvangs- en lange-
termijnonderhoudsbehandeling voor psoriasis. Vol-
gens de NVDV is het langetermijnveiligheidsprofiel 
van fumaraten gunstig, maar zijn er relatief weinig 
gegevens beschikbaar over de effectiviteit en veilig-
heid van fumaraten op langere termijn.6

nhG-Standaard Psoriasis
In de NHG-Standaard Psoriasis uit 2014 staan als be-
handelmogelijkheden in de huisartsenpraktijk alleen 
middelen voor lokale behandeling van de huid ver-
meld. Wanneer met lokale behandeling volgens stap-
penplan onvoldoende resultaat wordt bereikt is verwij-
zing naar de tweede lijn aangewezen. In de tweede 
lijn kan worden begonnen met systemische therapie.7

Registratieonderzoek

dMF in combinatie met MEF
In het registratieonderzoek werd DMF naast placebo 
ook vergeleken met DMF in combinatie met MEF om 
non-inferioriteit van DMF ten opzichte van de com-
binatie aan te tonen. In Duitsland is DMF/MEF al 
jarenlang geregistreerd onder de naam Fumaderm®. 

De combinatie werd ook voor registratie van Fu-
maderm® in meerdere landen toegepast. Dit gebeurde  
niet op grond van gerandomiseerd onderzoek en de 
dosering van de combinatie werd empirisch bepaald. 
DMF zou in de combinatie het actieve bestanddeel 
zijn.8 In Nederland worden tabletten met DMF en 
DMF/MEF door centrale bereidingsapotheken gepro-
duceerd, als zogenoemde doorgeleverde bereiding. 

In het gerandomiseerde dubbelblinde placebogecontro-
leerde registratieonderzoek uit 2017 werd DMF vergele-
ken met het combinatiepreparaat met mono-ethylfuma-
raat (DMF/MEF) en placebo.4

De studiepopulatie bestond uit patiënten vanaf 18 jaar 
met matig tot ernstige psoriasis vulgaris (of ‘plaque psoria-
sis’ in Engelse literatuur). De twee primaire uitkomstmaten 
waren het percentage patiënten dat in week 16 een 75% 
afname van de Psoriasis Area and Severity Index (PASI 75)  
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score bereikte en het percentage patiënten dat in week 
16 een score 0 of 1 in de Physician’s Global Assesment 
(PGA) score bereikte. De patiënten werden verdeeld in 
drie groepen en kregen placebo of DMF of DMF/MEF 
geleidelijk opgebouwd tot een maximum van 720 mg  
DMF per dag. Het verschil tussen DMF en placebo werd 
getoetst op superioriteit. Het verschil tussen DMF en 
DMF/MEF werd alleen getoetst op non-inferioriteit op het 
aantal patiënten met een 75% afname van de PASI-score. 
De non-inferioriteitsmarge werd vastgesteld op een ver-
schil van maximaal 15% (bovenmarge 95%BI) van DMF 
ten opzichte van DMF/MEF.

 onderzoeksnaam: BRIDGE trial (naam niet uitgelegd)
 Soort onderzoek: gerandomiseerd dubbelblind 
placebogecontroleerd fase 3-onderzoek uitgevoerd in 
verschillende onderzoekscentra
 Financiering: het onderzoek werd gesponsord door 
Almirall (producent Skilarence®)
 Belangenverstrengeling: 8 van de 8 auteurs
 Powerberekening: de onderzoekers verwachtten 
een verschil na 16 weken van 40 procentpunten tus-
sen de fumaraat-groepen en de placebogroep van het 
aantal patiënten met een afname van 75% of meer op 
de PASI-score, en een verschil van 30 procentpunten 
in de afname van de PGA-score. Op grond van deze 
verschillen en een α van 0,05, 15% uitval en 99% 
power was het totaal aantal benodigde patiënten 690 
(278 per actieve groep en 138 in de placebogroep)
 non-inferioriteitsmarge: voor de vergelijking van 
DMF met DMF/MEF ten aanzien van de PASI 75 werd 
uitgegaan van een maximaal verschil van 15% op de 
bovenmarge van het 95% betrouwbaarheidsinterval
 insluitingscriteria: leeftijd ≥ 18 jaar en matige tot ern-
stige psoriasis (gedefinieerd als PASI > 10, PGA > 3, en 
psoriasis op meer dan 10% van het lichaamsoppervlak)
 Belangrijke uitsluitingscriteria: intolerantie voor 
fumaraten of te weinig effectiviteit bij eerder gebruik 
van fumaraten, lage waarden van leukocyten en/of 
lymfocyten
 Analyse van de resultaten: ‘intention-to-treat’ met 
‘last observation carried forward’
 onderzoeksduur: 16 weken waarvan 9 weken 
voor dosistitratie. Bij intolerantie was na week vier 
dosisvermindering tot de hoogst verdraagbare dosis 
toegestaan
 Randomisatie: via een ‘web based response system’
 Aantal patiënten: in totaal 700, 279 in de DMF-
groep, 283 in de DMF/MEF-groep en 137 in de 
placebogroep. Uitval: 129 in de DMF-groep, 107 in de 
DMF/MEF-groep en 40 in de placebogroep, waarvan 
resp. 64, 70 en 6 door bijwerkingen (meest gerappor-
teerde reden voor uitval)

 Patiëntenkenmerken: gemiddelde leeftijd 44,3 jaar, 
65,2% mannen, basiswaarde PASI-totaalscore was 
16,3, basiswaarde percentage aangedane huidopper-
vlak was 21,7%
 Trialregistratienummer: NCT01726933/Eudra-
CT2012- 000055-13

Na 16 weken werd bij 37,5% van de patiënten in de DMF-
groep en bij 15,3% van de patiënten in de placebogroep 
een afname van 75% of meer op de PASI- score waarge-
nomen. Het verschil van 22,2% (99,24%BI=10,7-33,7)  
was statistisch significant. DMF was non- inferieur aan 
DMF/MEF, in de DMF/MEF-groep bereikten 40,3% 
van de patiënten een 75% verbetering op de PASI-sco-
re. Het verschil tussen DMF en DMF/MEF was -2,8% 
(99,24%BI=-14,0-8,4). 

Bij respectievelijk 33,0%, 37,4% en 13,0% van de pa-
tiënten in de DMF-, DMF/MEF- en de placebogroep was 
de PGA-score na 16 weken 0 of 1 (geen of vrijwel geen 
laesies). Het verschil tussen DMF en placebo was statis-
tisch significant (20,0% [99,24%BI=9,0-31,0]).

De uitval door bijwerkingen was hoog in dit onderzoek, 
22,9% (64/279) in de DMF-groep, 24,7% (70/283) in 
de DMF/MEF-groep ten opzichte van 4,4% (6/137) in 
de placebogroep. In de DMF-groep werden van alle bij-
werkingen maagdarmklachten het meest gemeld, 38,7% 
diarree, 39,8% buikpijn en 10,8% misselijkheid.4

Eerder onderzoek
In 2015 is een Cochrane systematisch literatuuroverzicht 
gepubliceerd over fumaarzuuresters bij psoriasis.5 De pri-
maire uitkomstmaat voor de werkzaamheid van DMF was 
het verschil in PASI-score. Een tweede primaire uitkomst-
maat was het percentage patiënten dat stopte in verband 
met bijwerkingen. De duur van de studies was 12 tot 16 
weken.

 Soort onderzoek: systematisch literatuuronderzoek 
en meta-analyse
 Financiering: The Cochrane Collaboration Skin 
Group
 Belangenverstrengeling: geen van de 7 auteurs
 insluitingscriteria: gerandomiseerde onderzoeken 
waarbij fumaarzuuresters (inclusief DMF monothe-
rapie) bij psoriasis patiënten werden vergeleken met 
placebo of andere systemische psoriasismiddelen
 Primaire uitkomstmaten: 1. PASI-score en 2. 
percentage deelnemers dat stopte in verband met 
bijwerkingen
 Aantal ingesloten publicaties: 80 gevonden, 11 
nader onderzocht, 6 publicaties ingesloten. Twee van 
de onderzoeken waren alleen als abstract beschik-
baar, één onderzoek werd gepubliceerd als ‘brief 
communication’ en één als ‘letter to the editor’
 Aantal patiënten: totaal 544 patiënten, variërend 
van 27 tot 175 patiënten per studie
 onderzoeksduur: 12-16 weken
 Kwaliteit bewijs: laag bij 3 studies en zeer laag bij 1 
studie (PASI-score). Laag bij 1 studie en zeer laag bij 
1 studie (bijwerkingen die tot stoppen studie leidden)

Tabel 1. Resultaten PASi 75-score na 16 weken4

dMF dMF/MEF Placebo

Aantal patiënten 267 273 131

Aantal responders (%)* 37,5 40,3 15,3

* percentage patiënten met PASI-score > PASI 75
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Van alle onderzoeken en uitkomstmaten met de 
 PASI-score konden alleen de resultaten met betrekking 
tot het aantal patiënten dat meer dan 50% verbetering 
op de PASI-score behaalden worden geanalyseerd. Deze 
meta-analyse werd gedaan met 247 patiënten uit twee 
onderzoeken. Dit waren ook de enige twee onderzoeken 
die DMF onderzochten, de overige vier ingesloten studies 
onderzochten het combinatiepreparaat DMF/MEF. In de 
groep die 720 mg DMF gebruikten, bereikten 64 per 100 
patiënten meer dan 50% verbetering ten opzichte van 14 
per 100 patiënten in de placebogroep, met een relatief 
risico van 4,55 (95%BI=2,8-7,4). De kwaliteit van het 
bewijs bepaald via de GRADE-methodiek was laag. In 
het registratieonderzoek van Skilarence® was de PASI 
50-score een secundaire uitkomstmaat. Ook hier werd 
een statistisch significant verschil tussen DMF en placebo 
gevonden met een relatief risico van 1,84 (betrouwbaar-
heidsinterval niet vermeld). 

Van de tweede primaire uitkomstmaat met betrekking 
tot de bijwerkingen werden in de twee onderzoeken in het 
Cochrane systematische literatuuroverzicht geen resulta-
ten vermeld.5

Het Cochrane systematische literatuuroverzicht nam 
ook één onderzoek op waarin een combinatiepreparaat 
met DMF en MEF werd vergeleken met methotrexaat.9 
In dit onderzoek werd geen significant verschil gevonden 
tussen DMF/MEF en methotrexaat. Het relatieve risico 
met betrekking tot de PASI 75-score van DMF/MEF ten 
opzichte van methotrexaat was 0,80 (0,28-2,29) na 12 
weken behandeling. Ook het aantal bijwerkingen dat leid-
de tot stoppen van de behandeling was niet significant 
verschillend in beide groepen. Dit onderzoek was met 51 
patiënten klein en volgens de auteurs van het systemati-
sche literatuuroverzicht van zeer lage kwaliteit.5

Bijwerkingen
Volgens de productinformatie zijn de meest voorkomende  
bijwerkingen (> 1/10): lymfopenie en leukopenie, flushing 
(opvliegers), diarree, opgezette buik, buikpijn en misselijk-
heid. Vaak (≥1/100, <1/10) treden op: eosinofilie, hoofd-
pijn, paresthesie, braken, vermoeidheid en verhoogde le-
verenzymen. Bij andere producten met DMF kwamen ook 
gevallen van opportunistische infecties voor, vooral van 
progressieve multifocale leuko-encefalopathie (PML).1

Voor Skilarence® is risicominimalisatie-materiaal be-
schikbaar. Daarin zijn adviezen opgenomen om het risico 
op ernstige infecties zoals PML te beperken. Het risico 
op infecties is groter bij onder meer lymfopenie en leuko-
penie, en bij aandoeningen zoals MS waarbij het immuun-
systeem gecompromitteerd is. Hoe vaak PML voorkomt is 
niet exact bekend. PML is enkele keren voorgekomen bij 
onderzoek naar fumaraten bij MS.

Om het risico op ernstige infecties te verkleinen 
wordt aangeraden vooraf het bloedbeeld van patiënten 
te controleren. Bij leukopenie (<3,0.109/l) en lymfopenie 
(<1,0.109/l) of andere pathologische resultaten van bloed-
onderzoek, mag niet met de behandeling met fumaraten 
worden begonnen. Bij behandeling wordt  aangeraden 
elke drie maanden een bloedonderzoek te doen en bij 

lymfopenie en leukopenie de patiënt te controleren op de 
symptomen van opportunistische infecties.10

Contra-indicaties, interacties, zwangerschap 
en borstvoeding
DMF is gecontraïndiceerd bij ernstige gastro-intestinale 
aandoeningen (niet nader omschreven), bij ernstige lever- 
of nierfunctiestoornissen en bij zwangerschap en bij borst-
voeding.1 Er is geen onderzoek naar interacties uitgevoerd. 

Omdat er geen ervaring is met het gebruik van DMF tij-
dens de zwangerschap wordt in de NVDV-richtlijn aan vrou-
wen in de vruchtbare leeftijd aangeraden anticonceptieve 
maatregelen toe te passen tijdens en tot twee weken na het 
staken van de behandeling. Ook wordt aangeraden om hen 
voor aanvang van het gebruik te testen op zwangerschap.6

Beschouwing
Het onderzoek laat zien dat DMF verbetering geeft van de 
psoriasisklachten. Van de vijf patiënten die met DMF wor-
den behandeld, bereikt er ten opzichte van placebo één 
meer de PASI 75-score en heeft één patiënt meer vrijwel 
geen psoriasislaesies meer. Een beperking van alle onder-
zoeken is de relatief korte duur van 16 weken. Adviezen 
over langdurig gebruik in richtlijnen zijn vooral gebaseerd 
op ervaring en zijn daarmee onvoldoende bewezen. 

In een editorial bij het registratieonderzoek wordt aan-
gegeven dat fumaraten een langere tijd nodig hebben om 
hun maximale effect te bereiken en dat er op langere ter-
mijn mogelijk een beter effect valt te verwachten dan uit 
het onderzoek blijkt.11  Deze opmerking wordt echter niet 
onderbouwd met resultaten uit onderzoek. Bijwerkingen 
als leukopenie en lymfopenie kunnen het gebruik op lan-
gere termijn juist beperken.

Patiënten die eerder fumaraten hadden gebruikt en 
daar intolerant voor waren of bij wie het effect te laag was, 
werden van het registratieonderzoek uitgesloten. Dit kan 
de resultaten hebben vertekend.

Verbetering van de kwaliteit van leven gemeten met 
de Dermatology Life Quality Index (DLQI) was één van 
de secundaire uitkomstmaten in het registratieonderzoek. 
De resultaten daarvan worden niet in de publicatie van 
het onderzoek vermeld, maar staan wel in het openbare 
beoordelingsrapport bij de registratiedocumenten.1 DMF 
geeft ten opzichte van placebo een statistisch significante 
verbetering van 3,23 (95%BI=1,78-4,64) op een schaal 
van totaal 30 punten. Hoewel de DLQI een gevalideerde 
vragenlijst is, vormen de resultaten uit dergelijke vragen-
lijsten in het algemeen geen hard bewijs. Daarnaast is de 
vraag in hoeverre een verbetering van 3,23 ook klinisch 
relevant kan worden genoemd.

Opvallend is dat in de DMF-groepen ongeveer een 
kwart van de deelnemers uitvalt door bijwerkingen, ten op-
zichte van nog geen 5% bij de placebogebruikers. Ook het 
totale aantal uitvallers in de DMF en DMF/MEF-groepen 
is hoog, ongeveer 40%. 

De prijs van Skilarence® is ongeveer twee keer hoger 
dan de apotheekbereidingen (tabel 2). Deze apotheek-
bereidingen mogen inmiddels niet meer worden verstrekt 
nu er een geregistreerd product met DMF op de markt is 
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gekomen. De Nederlandse Vereniging voor Dermatologie 
en Venereologie (NVDV) heeft onlangs een zogenoemd 
standpunt gepubliceerd waarin zij aangeven dat DMF met 
verlengde afgifte (Psorinovo®) in uitzonderingsgevallen 
voorgeschreven zou moeten kunnen worden. Dit betreft 
onder meer patiënten die ernstige bijwerkingen ondervin-
den of patiënten die al jarenlang naar tevredenheid het 
niet-geregistreerde product gebruiken. De procedure voor 
het voorschrijven van het niet-geregistreerde product is te 
vinden op de website van de NVDV.12

Samengevat is DMF wat betreft de werkzaamheid 
een goede optie bij de behandeling van psoriasis, maar 
wordt de toepasbaarheid beperkt door de gastro-intesti-
nale bijwerkingen. Vanwege het ontbreken van gegevens 
over het effect op langere termijn en het ontbreken van 
vergelijkend onderzoek met ander psoriasismiddelen is de 
pilwaardering van dit geneesmiddel ‘+/-‘.
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