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M

orgen vertrek ik voor zes dagen
naar de Verenigde Staten en ik heb
een flinke verkoudheid te pakken.
Als arts en verantwoordelijk burger vraag ik
me af of ik in deze omstandigheden in geweten het vliegtuig kan nemen. Infectieziekten
verspreiden zich bij voorkeur in gelegenheden waar mensen dicht op elkaar gepakt
zitten. En een vliegende sigaar zonder ruimte
voor je ellebogen beantwoordt daar bij uitstek aan.

Terwijl ik dit editorial schrijf, woedt in het
Verre Oosten de SARS-paniek. Mensen op
straat verstoppen zich achter chirurgische
maskers en haasten zich om thuis te komen.
De metrostellen blijven grotendeels leeg. Het
sociale en naar verluidt ook economische
leven is tot stilstand gekomen. De
Wereldgezondheidsorganisatie blaast op 17
en 18 juni verzamelen in Genève, voor het
eerste wereldomspannende SARS-congres.
Intussen werden tussen 1 november 2002 en
21 april 2003 wereldwijd precies 3.861 bevestigde gevallen geteld en zijn 217 mensen met
zekerheid aan de ziekte overleden.1 De mortaliteit blijft dus schommelen tussen 5 en 7%. In
dezelfde periode overleden alleen al in Hong
Kong ongeveer 20.000 mensen aan de gevolgen van hun tabaksverslaving.2 Niemand zegt
dat SARS geen belangrijk probleem is voor
de volksgezondheid. Een epidemie kan een
pandemie worden, met duizenden of zelfs
miljoenen slachtoffers. Je hoeft er de geschiedenis van influenza maar op na te slaan om te
weten hoe Magere Hein via een infectieziekte
op de bevolking in kan hakken.3 Maar de cijfers spreken boekdelen en paniek is per
definitie iets onberedeneerds.
SARS is maar één van de vele nieuwe uitdagingen waar de medische wetenschap anno
2003 mee wordt geconfronteerd. Niet toevallig gaat het om een infectieziekte. Epidemieën
lopen als een rode draad door de geschiedenis
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en gaan zelden onopgemerkt voorbij. In een
artikel verderop in dit nummer toont professor Jan Verhoef zich sceptisch over de vooruitgang die de laatste twintig jaar bij de
bestrijding van bacteriën en virussen is
geboekt, en over de behandelmogelijkheden
die de wetenschap nog in petto heeft.
Uit de inzendingen voor de Galenus
Geneesmiddelenprijs en de Galenus Researchprijs 2003 blijkt dat de experimentele en de
klinische farmacologie op diverse terreinen
een zeer opmerkelijke vooruitgang bieden.
Het potentieel voor vooruitgang is zeer zeker
aanwezig, zowel in Nederland als elders in de
wereld.
Ondertussen blijft de vraag wat ik morgen
moet doen onopgelost. Als ik een maskertje
draag, mag ik in deze omstandigheden
misschien niet eens het vliegtuig op. Symptoombestrijding dan maar? Neusdruppels en
antihistaminica, me gedeisd houden en vragen
dat ze me in Minneapolis wakker maken? Of
toch maar thuisblijven… Wat zou u doen in
mijn geval?

J.M.L. Bosmans
Patient Care

Referenties:
1. Cumulative Number of Reported Probable Cases of
Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). From: 1
Nov 2002 To: 21 Apr 2003, 17:00 GMT+2. WHO
2003.
URL:http://www.who.int/csr/sarscountry/2003_04_21/en/
2. Aangenomen dat 50% van de volwassen mannen
rookt en de helft hierdoor voortijdig sterft na gemiddeld
vijftig jaar. De schattingen zijn aan de lage kant.
3. Kolata G. Flu (The Story Of The Great Influenza
Pandemic Of 1918 And The Search For The Virus That
Caused It) . London: Pan MacMillan; 2000.

3

HET
TIJDSCHRIFT
VOOR
DE
HUISARTS

HOOFDREDACTEUR
M. Langendries
KERNREDACTIE
K. Wils
redactioneel coördinator

INHOUD
3

J.M.L. Bosmans, arts
Patient Care

C.Th.M. Verhoeff
redacteur
VERANTWOORDELIJK UITGEVER
J.P. Dehaspe
ADVERTENTIE-EXPLOITATIE
EN MARKETING
MediMedia Netherlands B.V.
Philip de l’Orme
Gebouw Keynes-Hogehilweg 8
1101 CC Amsterdam
Tel.
020-312 31 20
Fax
020-312 31 21
philip.delorme@medimedia.nl

Een hedendaags dilemma

6

Een microbioloog in de jury
Als de Nederlandse Galenusprijs aan de buitenwereld wordt voorgesteld,
dan is het usance om te spreken over “een onafhankelijke jury, bestaande
uit internisten en farmacologen”. Dit kleinste gemene veelvoud doet geen
recht aan een jurylid van het eerste uur: de Utrechtse microbioloog en
hoogleraar Jan Verhoef.

De Galenusprijs 2003
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Samenstelling jury Galenusprijs

Druk: Ter Roye N.V., B-8020 Oostkamp

10 Reglement Galenusprijs

11 Kandidaten voor de Galenus Researchprijs

Patient Care wordt gedrukt op 100% chloorvrij
papier. Niets uit dit tijdschrift mag worden overgenomen door druk, fotokopie, microfilm of op
welke andere wijze ook, zonder voorafgaandelijke toestemming van de uitgever.
Patient Care is een wettig gedeponeerde naam
van Medical Economics Company
© Copyright MediMedia Netherlands B.V. 2003

Ook dit jaar werden een groot aantal dossiers ingediend voor de
Nederlandse Galenusprijs. Naast de acht kandidaten voor de
Geneesmiddelenprijs dongen dit jaar drie onderzoekers naar de Researchprijs.

De kandidaten voor de Galenus Geneesmiddelenprijs
14 Arixtra®: de eerste synthetische selectieve factor-Xa-remmer
15 Ebixa® verbetert dagelijks functioneren Alzheimerpatiënt
®
16 Kineret : beweegredenen voor ‘n andere aanpak bij reumatoïde artritis

Deze special kwam mede tot stand met medewerking van de farmaceutische bedrijven, die inhoudelijk verantwoordelijk zijn voor hun specifieke pagina.
Patient Care is een blad dat grotendeels bestaat uit
bijdragen van praktiserende artsen. Noch de kernredactie, de wetenschappelijke redactie en de uitgever van Patient Care, noch het bedrijf dat deze uitgave financieel mogelijk maakt, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de meningen en beweringen in deze editie. Voor de meningen en beweringen die deel uitmaken van gesigneerde artikelen
zijn alleen de vermelde auteurs en commentatoren
verantwoordelijk. In (artikelen op basis van) vraaggesprekken is de geïnterviewde verantwoordelijk
voor zijn uitingen. De verantwoordelijkheid voor de
inhoud van de advertenties en mededelingen met
een commercieel karakter ligt bij de adverteerder.
Artsen die informatie uit de artikelen in praktijk
brengen, worden geacht vooraf de juistheid ervan
te hebben gecontroleerd. De aansprakelijkheid
voor medische handelingen die voortspruiten uit
de toepassing van correcte of
foutieve informatie berust geheel bij de arts die
deze handeling verricht.

GALENUSPRIJS SPECIAL/MEI 2003

®
®
17 NovoMix 30 en FlexPen : voor een optimale en eenvoudige glucoseregulatie
®
18 Spiriva : nieuwe onderhoudsbehandeling voor COPD

19 Tamiflu®: eerste orale antigrieppil
20 Vfend®: doorbraak in de behandeling van invasieve schimmelinfecties
21 Xigris®: de kracht om meer te doen bij ernstige sepsis
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Als de Nederlandse Galenusprijs aan de buitenwereld wordt
voorgesteld, dan is het usance om te spreken over “een onafhankelijke
jury, bestaande uit internisten en farmacologen”. Dit kleinste gemene
veelvoud doet geen recht aan een jurylid van het eerste uur: de
Utrechtse microbioloog en hoogleraar Jan Verhoef.

Hij is geen man van grote woorden. Jan
Verhoef luistert naar je vragen, denkt na en
formuleert omzichtig een antwoord. Die
eigenschap speelde ongetwijfeld een rol
toen dr. Claudius Teijgeler, oud-voorzitter
van het College ter Beoordeling van
Geneesmiddelen, in 1993 aan Verhoef
voorstelde om zitting te nemen in de jury
voor de eerste Nederlandse Galenusprijs.

verhuisde microbiologie naar de nieuwe
locatie van het Academisch Ziekenhuis
Utrecht in de Uithof. Ook de afdelingen
virologie van het RIVM en bacteriologie
van het Wilhelmina Kinder Ziekenhuis
vonden in het nieuwe instituut onderdak. In
2003 is professor Verhoef dus precies een
kwarteeuw in functie. Hoe kijkt hij naar
zijn vakgebied en zijn betrokkenheid als
wetenschapper?

Een jonge wetenschapper

Prof. dr. Jan Verhoef: “Voor een bedrijf is het een duivels dilemma als ze een veelbelovend nieuw antibioticum in de markt zetten.”
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In de planning van zijn loopbaan als arts De pijplijn is leeg
stond belangstelling voor de wetenschap “Na mijn promotieonderzoek verrichtte ik
steeds vooraan bij Verhoef. Na zijn docto- onderzoek in de VS dat handelde over de
raal examen in 1967 onderbrak hij zijn stu- rol van de witte bloedcellen bij infecties.
die om een proefschrift te maken. De afweer tegen micro-organismen, het
Tweeënhalf jaar later,
moduleren van die
met zijn doctorsbul in De ziekenhuisepidemio- afweer, de werking van
de binnenzak, legde hij
logie en het resistentie- de witte bloedcellen, de
alsnog zijn co-schapmogelijke therapeutische
vraagstuk zijn nauw
pen af.
toepassingen van cytoverbonden.
Verhoef koos voor
en chemokinen zijn het
de opleiding tot microonderwerp van een groot
bioloog aan de Vrije Universiteit aantal projecten. Over de jaren heen heb ik
Amsterdam. Na een onderzoeksopdracht steeds meer belangstelling gekregen voor
aan de University of Minnesota kwam hij in de ziekenhuisepidemiologie: hoe infecties
1976 terug in Utrecht, waar hij meteen ontstaan, hoe bacterieën zich in een ziekenwerd benoemd tot ‘lector’, zeg maar hoog- huis verspreiden. Nauw daarmee verbonleraar A.
den is het resistentievraagstuk. Waarom
Toen het hoofd van de afdeling, profes- worden bacteriën resistent? Hoe kunnen we
sor K.C. Winkler, in 1978 emeritus werd, de schaarse nieuwe middelen zo rationeel
nam Jan Verhoef de leiding over. In 1989 mogelijk inzetten?
GALENUSPRIJS SPECIAL/MEI 2003
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In het laatste kwart van de twintigste
eeuw is het besef gegroeid dat de farmacodynamica van antibiotica in hoge mate de
werkzaamheid bepaalt. Niet de bloedspiegel bepaalt hoe effectief een middel is, wel
de concentratie in de infectiehaard. Een
techniek zou kunnen zijn om de macrofagen op te laden met een antibioticum. Ook
proberen we toxische producten minder
toxisch te maken, zodat ze hoger kunnen
worden gedoseerd. Nieuwe antibiotica
komen er maar met mondjesmaat bij.
Gezien de toenemende resistentie kan een
gewetensvolle arts niet anders dan zo’n
antibioticum op de plank zetten voor noodgevallen. Dat brengt de producent in een
lastig parket want de ontwikkeling van een
nieuw middel kost zo’n 500 miljoen euro.
Klinische trials voor anti-effectiva zijn
niet makkelijk op te zetten. Bovendien is
de winstverwachting van een nieuw
middel ondanks een hoge prijs meestal
niet schitterend: medicamenten voor
chronische aandoeningen maken is veel
interessanter.
Voor een bedrijf is het dus een duivels
dilemma als ze een veelbelovend nieuw
antibioticum in de markt zetten dat op de
plank blijft staan.
Ons antibioticabeleid staat of valt met
goed stewardship. We moeten een rationeel
voorschrijfbeleid combineren met optimale
surveillance en ijzersterke ziekenhuishygiëne. Nederland en de Scandinavische landen zijn een voorbeeld op dit gebied. Een
patiënt die uit een buitenlands ziekenhuis
komt, gaat hier sowieso in quarantaine, al
valt dat bij de publieke opinie niet altijd
goed. Eigenlijk kan iemand die in het buitenland ernstig ziek wordt, maar beter zo
snel mogelijk naar Nederland komen. Maar
in sommige gevallen is ziekenhuisopname
in het buitenland natuurlijk onvermijdelijk.”
GALENUSPRIJS SPECIAL/MEI 2003

“Eigenlijk kan iemand die in het buitenland ernstig ziek wordt, maar beter zo snel mogelijk naar Nederland
komen.”

Het instituut dat door professor Jan Verhoef wordt geleid, heet voluit EijkmanWinkler Instituut voor Microbiologie, Infectieziekten en Ontsteking Utrecht. De
naam is een eerbetuiging aan twee eminente wetenschappers. De eerste, professor Christiaan Eijkman, werkte aanvankelijk als tropenarts in Nederlands Indië. Na
zijn terugkeer naar Nederland in 1898 werd Eijkman hoogleraar in de Bacteriologie en Hygiëne aan de Universiteit van Utrecht. In 1929 kreeg hij de Nobelprijs
voor Geneeskunde voor het wetenschappelijk onderzoek dat hij van 1886 tot
1898 op Java deed naar de oorsprong van beri-beri. Met zijn ontdekking van het
verband tussen die neurologische aandoening en aneurine (vitamine B1), een stof
die voorkomt in het zilvervliesje van de rijstkorrel, legde Eijkman de basis voor de
vitamineleer. Professor Eijkman werd als eerste directeur van het toentertijd geheten Laboratorium voor Bacteriologie en Hygiëne opgevolgd door de professoren
L.K. Wolff, H.W. Julius en vervolgens K.C. Winkler. Die laatste was de zoon van
professor Cornelis Winkler, de eerste hoogleraar neurologie in Nederland. Microbioloog Winkler leverde een belangrijke bijdrage tot onze kennis omtrent chemotherapeutica, aëromicrobiologie en de virulentie van bepaalde micro-organismen.
Zijn opvolger, professor Jan Verhoef, is dus de vijfde in een reeks van bijzonder
eminente wetenschappers. Anno 2003 staat hij aan het hoofd van een onderzoeksinstituut met meer dan 150 medewerkers en een solide internationale reputatie. Sinds enkele jaren werkt het Eijkman-Winkler Instituut Utrecht nauw samen
met zijn zusterinstituut, het Eijkman Instituut voor Moleculaire Biologie in Jakarta.
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Een fascinerend vak
“Microbiologie is een fascinerend vak. Het
is ook een dankbare discipline omdat je
mensen die vroeger doodgingen, kunt genezen. Meningokokkenmeningitis bijvoorbeeld is een drama; maar het is fantastisch
dat er dankzij goede zorg steeds minder
slachtoffers vallen. We hebben nu een goed
vaccin tegen type C. Een vaccin voor type B
ontwikkelen is moeilijker. De oppervlakteantigenen van B lijken op menselijke eiwitten. Bij vaccinatie bestaat dus een groot
risico van kruisreactie. Maar ik ben er zeker
van dat we dat kunnen oplossen.
De laatste tien jaar hebben we vaccins
tegen hepatitis A en B gekregen. Hepatitis
B zou je kunnen uitroeien als je iedereen
vaccineerde, een opwindend idee. Ook voor
type C komt er een vaccin. De grote uitdaging blijft natuurlijk hiv. Er is geweldig
veel vooruitgang op het gebied van de
pathogenese, de diagnostiek én de behandeling. Maar hiv is ook en vooral een ontwikkelingsprobleem. Steeds meer mensen in
Afrika en Azië zullen worden behandeld
met hiv-remmers. Menselijkerwijs kun je
niet anders, maar onze aidsviroloog Charles
Boucher houdt zijn hart vast. Er is geen
programma, de compliance wordt niet
gecontroleerd, er worden geen bepalingen
van de viral load gedaan… Binnen de
kortste keren zal in de derde wereld een
geweldige pool van resistente virussen
ontstaan.”

Geleidelijke vooruitgang
“Van 1982 tot 1989 maakte ik deel uit van
het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Bij mijn opname in het College
was ik 37 en veruit het jongste lid. Toen
dr. Claudius Teijgeler in 1994 de
eerste voorzitter van de Galenusjury werd,
vroeg hij of ik zin had om mee te doen.

8

“Door de Galenusprijs kun je aan de overheid en de samenleving tonen dat er niet alleen me-too-producten
worden ontwikkeld.”

Dezelfde prettige sfeer die in het College
bestond, ondervind ik nu in de jury.

de industrie. Het is interessant om kritisch
te kijken wat het voorbije jaar voor nieuws
heeft gebracht. Je moet er ook de relativiteit
We hebben juryleden van diverse plui- van inzien. Als je bijvoorbeeld Time
mage. Toch kan je die dossiers vrij goed Magazine leest, dan heb je het idee dat er
beoordelen, getuige dat
geregeld een geweldiwe heel snel een commuge doorbraak is. In
nis opinio hebben over Er is snel een communis werkelijkheid gaat het
een middel dat de prijs
opinio over een middel heel traag en ben ik
waard is. Die combinatie
eerder pessimistisch.
dat de prijs waard is.
van innovatief en betekeAls je terugkijkt, zie je
nisvol, daar kun je mee
dat de voorbije twintig
spelen. Maar je hebt ook gauw het gevoel jaar toch veel vooruitgang is geboekt. Door
van: dit gaat het worden.
de Galenusprijs kun je aan de overheid en
de samenleving tonen dat er niet alleen meWaarom ik het doe? Het is een goed idee too-producten worden ontwikkeld.”
■
om elk jaar op de een of andere manier het
geneesmiddelenonderzoek voor het voetlicht te krijgen. De Researchprijs brengt
wetenschappers onder de aandacht die
ondanks hun jeugdige leeftijd al werk op
wereldniveau verrichten. De Galenus
Geneesmiddelenprijs is een stimulans voor
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Samenstelling jury Galenusprijs
Professor dr. H. Timmerman
Juryvoorzitter, Emeritus Hoogleraar Farmacochemie
Vrije Universiteit Amsterdam
Professor Timmerman heeft namens Nederland
tevens zitting in de internationale jury
Professor dr. C.J. van Boxtel
Emeritus Hoogleraar Klinische Farmacologie
Universiteit van Amsterdam
Professor dr. J.R.B.J. Brouwers
Hoogleraar Farmacotherapie
Rijksuniversiteit Groningen
Professor dr. M. Danhof
Hoogleraar Klinische Farmacologie
Universiteit Leiden
Drs. J.M.M. Hansen
Hoofdinspecteur voor de Farmacie en Medische Technologie bij de
Inspectie voor de Gezondheidszorg
Den Haag
Dr. J.F.F. Lekkerkerker
Voorzitter van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
Den Haag
Professor dr. J.F.M. Smits
Hoogleraar Farmacologie
afd. Farmacologie & Toxicologie
Universiteit Maastricht
Professor dr. P. Smits
Hoogleraar Klinische Farmacologie
afd. Farmacologie & Toxicologie
UMC St. Radboud Nijmegen
Professor dr. J. Verhoef
Hoogleraar Besmettingsleer, in het bijzonder
Klinische Microbiologie en Infectieziekten
UMC Utrecht
Professor dr. A.P. IJzerman
Hoogleraar Medicinal Chemistry
Universiteit Leiden

GALENUSPRIJS SPECIAL/MEI 2003
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Reglement
De jury van de Galenusprijs kent jaarlijks twee prijzen toe:
1. De Galenus Geneesmiddelenprijs bestaat uit een gouden
medaille. Hij beloont het meest betekenisvolle en innovatieve
geneesmiddel voor humaan gebruik.
2. De Galenus Researchprijs bestaat uit een gouden medaille en
een geldprijs ter waarde van € 5.700. Hij bekroont een wetenschappelijk onderzoek dat van grote betekenis is voor en direct
betrekking heeft op fundamenteel of klinisch geneesmiddelenonderzoek.

GALENUS GENEESMIDDELENPRIJS
Artikel 1
De Galenus Geneesmiddelenprijs beloont het meest betekenisvolle en innovatieve geneesmiddel voor humaan gebruik dat tussen 1 januari 2002 en 31 december 2002 in Nederland in de handel werd gebracht. Dit geneesmiddel dient uiterlijk drie jaar voor
de introductie een Nederlandse dan wel een Europese handelsvergunning te hebben gekregen.
Artikel 2
1. De gegevens over het geneesmiddel dat voor de prijs wordt
voorgedragen, moeten in twaalf exemplaren worden ingezonden met de vermelding “Kandidaat Galenus Geneesmiddelenprijs”.
2. Het dossier mag niet meer dan zestig A4-bladzijden beslaan.
3. Dit dossier moet tenminste de volgende elementen bevatten:
• Productinformatie, een korte beschrijving van het product
met zijn farmacologische en farmacotherapeutische eigenschappen.
• De deskundigheidsrapporten inzake toxicologie, farmacologie en klinisch onderzoek. Hierbij dient afzonderlijk het therapeutisch belang en het innoverend karakter van het
geneesmiddel te worden aangetoond.
• Een motivatie waarin vermeld wordt waarom het geneesmiddel voor de Galenus Geneesmiddelenprijs in aanmerking
komt.
• Relevante publicaties die het bovenstaande bevestigen.

GALENUS RESEARCHPRIJS
Artikel 3
De Galenus Researchprijs bekroont een wetenschappelijk onderzoek dat van grote betekenis is voor en direct betrekking heeft op
fundamenteel of klinisch geneesmiddelenonderzoek. Daarbij gaat
het om een onderzoek dat inzake omvang en relevantie aanzienlijk
uitstijgt boven werk verricht in het kader van een promotie.
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Galenusprijs
Artikel 4
Kandidaten voor de Galenus Researchprijs:
• bereiken in het jaar van toekenning ten hoogste de leeftijd van
40 jaar; een kandidaat heeft de Nederlandse nationaliteit of
heeft het werk waarop de toekenning van de prijs wordt gebaseerd bij een Nederlandse instelling verricht;
• of vormen een researchteam, waarvan de leider aan de hierboven genoemde voorwaarden voldoet.
Artikel 5
Het onderzoek op basis waarvan de Galenus Researchprijs
wordt toegekend moet een researchprogramma omvatten. Verder
moet het van fundamentele betekenis zijn. Programma’s die uitgevoerd zijn in het kader van de ontwikkeling van één geneesmiddel komen niet in aanmerking.
Artikel 6
Kandidaten voor de Galenus Researchprijs kunnen zich zelf
aanmelden dan wel door derden worden voorgesteld. Een aanmelding of aanbeveling dient vergezeld te gaan van een geschreven motivering van ten hoogste drie pagina’s A4 en een curriculum vitae van de betrokkene, inclusief een lijst van publicaties.
Kopieën van (maximaal 5) sleutelpublicaties etc. mogen meegestuurd worden. De totale omvang mag niet meer dan zestig pagina’s A4 zijn. Het geheel moet in twaalfvoud worden ingestuurd.

ALGEMEEN
Artikel 7
De jurering van zowel de Galenus Researchprijs als de
Galenus Geneesmiddelenprijs vindt plaats door de jury van de
Galenusprijs.
Artikel 8
De beslissingen van de jury zijn onherroepelijk.
Artikel 9
De winnaar van de Galenus Geneesmiddelenprijs komt tevens
in aanmerking voor de mededinging aan de Internationale
Galenusprijs die tweejaarlijks wordt uitgereikt.
Artikel 10
Inzendingen moeten gestuurd worden naar het secretariaat van
de Galenusprijs.

GALENUSPRIJS SPECIAL/MEI 2003
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De editie 2002 van de
Galenus Researchprijs
werd gewonnen door
Martine J. Smit van de
Vrije Universiteit
Amsterdam. Smit kreeg
de prijs voor haar onderzoek naar spontaan
actieve receptoren en
implicaties voor het
geneesmiddelenonderzoek. Dit jaar kan de jury
kiezen uit drie onderzoekers.

Drie kandidaten
voor Researchprijs

Alexander Danser: pathogenese en therapie van
hypertensie en hartfalen

Dr. A.H.J. (Alexander) Danser is 39 jaar oud. Hij
studeerde farmaceutische wetenschappen aan de
Universiteit van Amsterdam en promoveerde in
1991 tot doctor aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam. Op dit moment is hij geassocieerd hoogleraar farmacologie aan de Erasmus Universiteit.
Zijn belangstelling gaat voornamelijk uit naar de
pathogenese en de behandeling van hypertensie en
hartfalen, met het accent op het renine-angiotensinesysteem, zijn lokale activiteit en de synthese van
zijn componenten in de weefsels.
Het werk waarmee hij meedingt naar de Galenus
Researchprijs 2003 betreft research bij patiënten, in
proefdieren, in geïsoleerde organen en in celculturen. Tezamen tonen deze experimenten aan hoeveel
angiotensine er lokaal (buiten de bloedbaan) wordt
geproduceerd, waar deze productie zich afspeelt (in
de vloeistof tussen de cellen, op de cellen zelf of in
de cellen) en hoe zij wordt beïnvloed door ACEremmers en angiotensinereceptorantagonisten. Tot
dusver zijn de gunstige effecten van deze middelen
altijd verklaard door te suggereren dat zij ‘lokaal’
ingrijpen, zonder dat duidelijk was wat hier precies
mee werd bedoeld. Het huidige onderzoek geeft
voor het eerst een gedetailleerd inzicht in deze loka-

le fenomenen. Ook is duidelijk geworden dat de
lokale angiotensineproductie afhangt van de opname van renine uit het circulerende bloed met behulp
van een receptor, mogelijk de mannose-6-fosfaatreceptor.
Recentelijk is door dr. Danser een nieuwe onderzoekslijn opgestart, naar de bijdrage van stikstofmonoxide en zogenaamde endothelium-derived hyperpolarizing factors, aan de vaatverwijdende effecten
van bradykinine, alsmede naar de mogelijkheid dat
de bradykininepotentiërende effecten van ACE-remmers (deels) onafhankelijk zijn van het feit dat ACEremmers de afbraak van bradykinine remmen. Ten
slotte heeft dr. Alexander Danser veel ervaring opgebouwd op het gebied van functional genomics, het in
kaart brengen van de functionele gevolgen van renine-angiotensinesysteemgenpolymorfismen.
Het onderzoek van dr. Danser heeft geleid tot
belangrijke wijzigingen in het inzicht en de kennis
van het ‘lokale’ renine-angiotensinesysteem en
biedt nieuwe mogelijkheden om in dit systeem in te
grijpen.

Bob van de Water: moleculaire mechanismen van cytotoxiciteit
en overlevingssignalering door celadhesiereceptoren

Dr. Bob van de Water is 36 jaar. Hij promoveerde in
1995 cum laude aan het Leiden/Amsterdam Center
for Drug Research (LACDR) op het onderwerp
‘moleculaire mechanismen van door nefrotoxine
geïnduceerde necrotische en apoptotische celdood’.
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Hij zette zijn onderzoek verder en begeleidde aio’s in
Lake Placid (New York) en Leiden. In 2002 werd dr.
Van de Water benoemd tot hoofd van de research van
de afdeling toxicologie van het LACDR. De kandidatuur van Bob van de Water voor de Galenus
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Researchprijs

Researchprijs 2003 werd ingegeven door het grote
impact op en het directe verband met het fundamentele en toegepaste onderzoek naar geneesmiddelen dat
zijn werk kenmerkt. In de loop van de voorbije vijftien
jaar heeft hij voornamelijk de mechanismen van cytotoxiciteit onderzocht. Tijdens dit werk realiseerde hij
zich dat cellen op verschillende manieren kunnen
reageren op ongewenste verstoring door chemische
stoffen. Cascades van signalen kunnen via de activering van herstelmechanismen de overleving van de cel
verzekeren, ofwel celdood induceren. De verschillende vormen van cellulaire signaaltransductie bij de controle van cytotoxiciteit gingen hem steeds meer interesseren.

Eén van de frappantste waarnemingen bij de studie van cytotoxische behandelingen, is de verstoring
van de celadhesie. Dr. van de Water heeft verschillende onderzoekslijnen opgezet om het verband tussen deze verstoorde adhesie en celdood in kaart te
brengen. Dit heeft een aantal publicaties in zeer
gereputeerde wetenschappelijke tijdschriften opgeleverd. Bovendien ontving hij beurzen van de NWO,
de KNAW en het KWF ter ondersteuning van verdere fundamentele research. Zijn werk opent nieuwe
horizonten voor klinische toepassingen, met name in
de oncologie, waar cytotoxiciteit een ernstige belemmering vormt voor het gebruik van vele chemotherapeutica.

Klaas Poelstra: endotoxinedetoxificatie en drug targeting

Dr. Klaas Poelstra is 39 jaar en medisch bioloog
(Rijksuniversiteit Groningen, 1987). In 1992 promoveerde hij cum laude aan dezelfde universiteit op
het onderwerp ‘antitrombotische en anti-inflammatoire activiteit in de nier’. In 1993 ontving hij de
RuG-dissertatieprijs voor het beste proefschrift van
het academiejaar 1992-1993. Sinds 1996 werkt dr.
Poelstra aan twee andere onderwerpen binnen de
werkgroep Farmacokinetiek en Drug Delivery van
de Faculteit Farmacie van de RuG. Hij is de algemene teamleider van een groep van achttien aio’s,
postdocs en analisten. Dit doet hij in het kader van
Vernieuwingsimpuls 2000, een initiatief dat
bestemd is voor het ondersteunen van “talentvolle,
dwarse wetenschappers die nog geen vaste positie
binnen de universiteit hebben”.
De projecten waarmee hij zich kandidaat stelt
voor de Galenus Researchprijs 2003 betreffen twee
onderzoekslijnen die Poelstra zelf heeft opgebouwd
en die zeer succesvol zijn gebleken. Er zijn al drie
AIO’s gepromoveerd op onderwerpen die betrekking hebben op deze onderzoekslijnen, en de
komende jaren zullen nog negen andere volgen. De
onderzoekslijnen bevatten verschillende deelprojecten met als centrale thema’s ‘de toepassing van het
enzym alkalische fosfatase voor de detoxificatie van
endotoxine’ en ‘de ontwikkeling van levercelspecifieke drug carriers voor de behandeling van leverfibrose’. Beide thema’s zijn samen te vatten onder de
noemer ‘nieuwe therapeutische eiwitten voor de
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behandeling van acute en chronische ontstekingsreacties’, met name in de lever.
Op beide gebieden heeft het onderzoekswerk
van de groep van Klaas Poelstra al geleid tot patenten, die inmiddels zijn overgedragen of in licentie
gegeven aan diverse Nederlandse bedrijven. Eén
van deze bedrijven, AM-Pharma BV, richt zich op
de therapeutische toepassing van alkalische fosfatase bij sepsis. Aan de Universiteit van Utrecht is
inmiddels ook een team bezig met het onderzoek
naar de endotoxinedetoxificatie door alkalische fosfatase.
Wat het andere gebied betreft, zijn binnen het
team van dr. Poelstra nieuwe drug carriers ontwikkeld die toepasbaar zijn bij fibrotiserende en sclerotiserende ziekten in verschillende organen, en met
name de lever. Dit onderzoek is minder ver gevorderd dan het vorige. Toch heeft het al aanleiding
gegeven tot het creëren van een nieuw bedrijf
(BiOrion Technologies BV) dat ernaar streeft op
basis van het patent toepassingen te ontwikkelen.
Samenvattend kan worden gesteld dat dr. Klaas
Poelstra naast zijn wetenschappelijk werk ook op
een aantal terreinen ontwikkelingen in gang heeft
gezet die mogelijk in de nabije of wat verdere toekomst nieuwe therapieën voor ernstige en veelvoorkomende ziekten kunnen opleveren. Bovendien
vormt zijn werk het bewijs dat het universitaire
onderzoek direct kan leiden tot de ontwikkeling van
geneesmiddelen door de farmaceutische industrie.
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■

Arixtra®

Sanofi-Synthelabo BV

■

Ebixa®

Lundbeck B.V.

■

Kineret®

Amgen

■

NovoMix 30®
en FlexPen®

Novo Nordisk Farma BV

■

Spiriva®

Boehringer Ingelheim bv

■

Tamiflu®

Roche Nederland B.V.

■

Vfend®

Pfizer bv

■

Xigris®

Eli Lilly Nederland BV

Uitreiking:
Op woensdag 4 juni 2003 om 15.30 uur, in het natuurhistorisch
museum Naturalis aan de Darwinweg te Leiden.
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Arixtra®: de eerste
synthetische
selectieve
factor-Xa-remmer
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De synthetische
pentasacharide
fondaparinux (Arixtra®),
ontwikkeld door SanofiSynthelabo, is de eerste
vertegenwoordiger van een
nieuwe klasse middelen die
selectief de factor Xa
remmen. Fondaparinux is
in de EU en in de VS
geregistreerd voor de
preventie van veneuze
trombo-embolie (VTE), dat
wil zeggen diepe veneuze
trombose (DVT) en
longembolie, na grote
orthopedische ingrepen.
De ontwikkeling van het
middel betekent een
belangrijke stap voorwaarts
voor deze indicatie. Diverse
nieuwe indicaties zijn in
ontwikkeling.

Veneuze trombo-embolie

Fondaparinux

Het vóórkomen en de gevolgen van VTE worden
vaak onderschat. Jaarlijks zijn in Nederland 25.000
ziekenhuisopnames het gevolg van VTE; 25% komt
door chirurgische, en in het bijzonder orthopedische,
ingrepen. Zonder profylaxe ontwikkelt ruim 50% van
deze orthopedische patiënten een venografisch aantoonbare DVT. Hiervan overlijdt tot 13% aan een
longembolie. Acht jaar na een symptomatische of
niet-herkende en onbehandelde DVT heeft 30% van
de patiënten minstens één recidief gehad en lijdt 30%
aan het posttrombotisch syndroom, een invaliderende aandoening die kan leiden tot moeilijk genezende
beenulcera. Tromboseprofylaxe is dan ook standaardpraktijkvoering geworden.
Onder de huidige voorkeursprofylaxe met
laagmoleculairgewichtheparine (LMWH) worden
tijdens ziekenhuisopname nog 16-31% DVT’s
gezien. LMWH’s worden preoperatief toegediend
met het risico van perioperatieve bloedingen en
van epidurale en spinale hematomen bij regionale
anesthesie.

De productie van de pentasacharideketen (vijf suikers) in de juiste volgorde vergt ruim 50 productiestappen. Dit proces kost 18 maanden.
Fondaparinux bindt selectief aan antitrombine III,
hetgeen de natuurlijke remming van factor Xa door
antitrombine III met een factor 300 versterkt. Door
de remming van één molecuul factor Xa kan de vorming van 50 moleculen trombine worden voorkomen.
Fondaparinux bevat alleen de voor factor-Xaremming benodigde pentasacharideketen. LMWH’s
daarentegen bestaan uit een ‘soep’ van wisselende
ketenlengtes, hetgeen tot bijeffecten kan leiden.
Fondaparinux heeft ten opzichte van LMWH’s het
grote voordeel dat de eerste dosis postoperatief wordt
gegeven.
Het synthetische fondaparinux bevat geen dierlijke componenten. Er is dus, in tegenstelling tot bij
heparine, geen risico van immunologische reacties en
pathogene contaminatie.

Klinische resultaten
Fondaparinux werd in de vier grote fase-III-studies
vergeleken met het LMWH enoxaparine. In een
meta-analyse van deze studies bleek profylaxe met
fondaparinux na grote orthopedische ingrepen superieur. Het aantal VTE’s daalde van 13,7% (enoxaparine) naar 6,8% (fondaparinux). De relatieverisicoreductie was ruim 55%. Fondaparinux (eerste dosis zes
uur of meer na operatie) gaf evenveel klinisch relevante bloedingen als pre- en postoperatief gestart
enoxaparine.1
Op grond van deze en andere bevindingen wordt
verwacht dat fondaparinux een belangrijke rol gaat
spelen bij de preventie en behandeling van veneuze
en arteriële trombo-embolische aandoeningen.

Referentie:
1. Turpie AG, Bauer KA, Eriksson BI, Lassen MR. Fondaparinux
vs Enoxaparin for the Prevention of Venous Thromboembolism
in Major Orthopedic Surgery: A Meta-analysis of 4 Randomized
Double-blind Studies. Arch Intern Med 2002;162:1833-40.
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Ebixa® verbetert
dagelijks
functioneren
Alzheimerpatiënt
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Lundbeck is een van
oorsprong Deens
bedrijf. Het onderscheidt
zich van andere
farmaceutische
bedrijven doordat het
zich volledig heeft
gespecialiseerd in
onderzoek naar en de
ontwikkeling van
geneesmiddelen die
gericht zijn op
aandoeningen van het
centraal zenuwstelsel.

Verlies zelfstandigheid
De ziekte van Alzheimer is een ernstige progressieve
neurodegeneratieve aandoening waar momenteel
ongeveer 200.000 mensen in Nederland aan lijden.1
Door de vergrijzing van de Nederlandse bevolking
zal de prevalentie van de ziekte van Alzheimer in de
komende jaren naar verwachting exponentieel stijgen. De ziekte leidt tot een verslechtering van het
geheugen en andere cognitieve functies zoals denken, oriëntatie, begrip, taal, waarnemen, redeneren
en handelen. Dit heeft tot gevolg dat de prestaties van
de patiënt bij gewone dagelijkse bezigheden achteruitgaan en daarmee de functionele zelfstandigheid.
Daardoor wordt de patiënt, naarmate de ziekte vordert, meer en meer afhankelijk van zijn omgeving (de
mantelzorger) om te kunnen overleven.
De zware taak van het verzorgen van een patiënt
met Alzheimer, komt voor een groot deel voor rekening van de zogenaamde mantelzorger. Meestal is dit
een naaste familielid: een partner of dochter van de
patiënt. De verzorging van de Alzheimerpatiënt vindt
in eerste instantie thuis plaats. Naarmate de ziekte
vordert, zal steeds meer gebruik worden gemaakt van
aanvullende hulp, zoals de thuiszorg en dagbehandelingen.

middel een zeer gunstig bijwerkingenprofiel: in
onderzoek meldden patiënten die met Ebixa werden
behandeld niet meer bijwerkingen dan de placebogroep.2
Opmerkelijk is ook dat in een recent gepubliceerde farmaco-economische studie3 is aangetoond dat
patiënten die met Ebixa worden behandeld ruim 50
uur per maand minder verzorging nodig hebben (dit
betekent een aanzienlijke ontlasting van de mantelzorger) en minder vaak in een verzorgingshuis worden opgenomen dan patiënten die met placebo worden behandeld.
Referenties:
1. Alzheimer Stichting
2. EPAR Ebixa
3. Wimo A, Winblad B, Stoffler A, Wirth Y, Mobius H. Resource
utilisation and cost analysis of memantine in patients with
moderate to severe Alzheimer’s disease. Pharmacoeconomics
2003;21(5):327-40.

Verbeterd functioneren
Het overgrote deel van de verzorgingstijd is geïndiceerd in de latere stadia van de ziekte van Alzheimer.
Met de komst van Ebixa is het mogelijk geworden
om het functioneren van de Alzheimerpatiënt langer
op een hoger niveau te houden, de zorglast van de
mantelzorger te verlichten en de opname in een verzorgingshuis te vertragen.
Ebixa is de eerste niet-competitieve NMDAreceptorantagonist voor de behandeling van patiënten met matig ernstige tot ernstige ziekte van
Alzheimer.2 Resultaten uit klinisch onderzoek laten
zien dat Ebixa de achteruitgang in algemeen dagelijks functioneren (bijvoorbeeld naar het toilet gaan
of zichzelf aankleden), maar ook in cognitie en in het
globaal functioneren vertraagt.2 Daarnaast heeft het
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Kineret®: beweegredenen voor ‘n
andere aanpak bij
reumatoïde artritis
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Reumatoïde artritis (RA)
is een chronische,
ernstig invaliderende
ziekte met ingrijpende
gevolgen voor de
personen die hier aan
lijden en hun
familieleden. In
Nederland lijden circa
170.000 mensen aan RA.
De ziekte komt voor in
alle leeftijdsgroepen
maar heeft een
piekincidentie in de
leeftijdsgroep 40 tot 60
jaar.1 Dit betekent dat de
meeste patiënten nog in
de actieve periode van
hun leven zijn. Dit heeft
een enorme impact op
de patiënten en hun
directe omgeving,
omdat ze niet meer in
staat zijn om normale
dagelijkse activiteiten te
ontplooien. Ook de
economische impact op
de samenleving is
aanzienlijk. Tien jaar na
de diagnose werkt 50%
van de patiënten niet
meer2, 20 jaar na de
diagnose is 80% van de
patiënten gehandicapt.3
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Werkingsmechanisme van Kineret
Er zijn veel cytokines betrokken bij het ontstaan van
reumatoïde artritis. De twee belangrijkste zijn tumor
necrose factor alfa (TNF-α) en interleukine-1 (IL-1).
Bij patiënten met RA is een verhoogde hoeveelheid
van deze cytokines vastgesteld. IL-1 heeft een uitgesproken effect op kraakbeendestructie en daarnaast
ook een negatief effect op het natuurlijk herstelmechanisme van kraakbeen.4 In een gezonde situatie is
er een evenwicht tussen IL-1 en zijn natuurlijke antagonist IL-1Ra (interleukine-1-receptorantagonist).
Bij RA is dit evenwicht verstoord en is er relatief te
veel IL-1, dat hierdoor zijn schadelijke effecten kan
uitoefenen.
Kineret is de recombinante vorm van de humane
IL-1-antagonist en helpt om het verstoorde evenwicht bij RA te herstellen. Kineret is de eerste en
enige selectieve remmer van IL-1.

Beweegredenen voor ‘n andere aanpak
Kineret is – in combinatie met methotrexaat – geïndiceerd voor de behandeling van tekenen en symptomen van RA, bij patiënten die onvoldoende reageren
op methotrexaat alleen.
De aard van de ziekte RA maakt dat de doeltreffendheid van een middel misschien nog wel
belangrijker is dan de werkzaamheid. Onder doeltreffendheid kunnen in het geval van RA parameters
zoals onafhankelijkheid en mobiliteit worden verstaan. Bij het ontwikkelen van Kineret heeft Amgen
daarom speciale aandacht besteed aan de doel-

treffendheid van het product en daarmee aan het
dagelijks leven van patiënten met RA.
Kineret wordt geleverd in een kant-en-klare voorgevulde injectiespuit. Om het injecteren te vergemakkelijken is samen met patiënten een injectiehulpmiddel ontwikkeld, de SimpleJect® auto-injector, die
ook patiënten met een slechte hand- en polsfunctie de
gelegenheid biedt zolang mogelijk onafhankelijk te
blijven.

Conclusie
Kineret, in combinatie met de SimpleJect, is voor
patiënt en reumatoloog een waardevolle optie in het
therapeutisch arsenaal voor de behandeling van RA.
Referenties:
1. Primer on the rheumatic diseases. Edition 12. Arthritis
Foundation, Atlanta Georgia.
2. Pincus T. The underestimated long-term medical and economic consequences of rheumatoid arthritis. Drugs 1995;
50(suppl 1):1-14
3. Scott DL, Symmons DP, Coulton BL, Propert AJ. Long-term
outcome of treating rheumatoid arthritis: results after 20 years.
Lancet 1987;1:1108-11.
4. Dayer JM, Bresnihan B. Targeting interleukin-1 in the treatment
of rheumatoid arthritis. Arthritis and Rheumatism 2002;46
(3):574-578.
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NovoMix® 30
en FlexPen®: voor
een optimale en
eenvoudige
glucoseregulatie
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Diabetes mellitus gaat
gepaard met een
verhoogde morbiditeit
en mortaliteit. Slecht
gereguleerde diabetes
verkort de
levensverwachting en
verhoogt het risico van
langetermijncomplicaties
zoals cardiovasculaire
aandoeningen,
retinopathie, nefropathie
en neuropathie.

Interventiestudies hebben aangetoond dat goede
metabole regulatie (HbA1c) de kans op late complicaties significant vermindert. De laatste jaren zijn er
een groot aantal, voornamelijk epidemiologische,
studies verschenen die erop wijzen dat niet alleen de
glycaemische controle zoals weergegeven door het
HbA1c van belang is bij de pathogenese van complicaties, maar ook het dagelijks voorkomen van hoge
glucosepieken na de maaltijd.1

Gemak
Verbetering prandiale glucoseregulatie
NovoMix 30 is een analoge insulinemix samengesteld uit 30% insuline aspart (NovoRapid®) en 70%
insuline aspart gebonden aan protamine voor een vertraagde werking.
Insuline aspart (NovoRapid) heeft een sneller,
sterker en korter durend effect dan kortwerkende
humane insulines. Vanwege deze farmacologische
eigenschappen is insuline aspart beter in staat
postprandiale glucosepieken op te vangen. Klinische
studies met NovoMix 30 laten zien dat de prandiale
glucoseregulatie significant beter is dan bij Mixtard ®
30/70 (zie figuur).

Minder hypoglycaemieën
Hypoglycaemieën zijn niet alleen gevaarlijk voor de
veiligheid en gezondheid van een diabetespatient,

NovoMix ® 30

Mixtard® 30/70
P<0,0001

19

-17%
S-glucose-excursies 0-5 uur (mmol/l per uur)

18,5
18

maar vormen ook een grote bron van angst.
Hypoglycaemieën staan een optimale glycaemische
regulatie in de weg wanneer zowel patiënt als arts
niet te strak durven te regelen uit angst voor het ontstaan van hypoglycaemieën.
Klinische studies laten zien dat hypoglycaemieën
significant minder voorkomen bij gebruik van
NovoMix 30 dan bij gebruik van Mixtard 30/70.2

**

17,5
17

De snelle werking van insuline aspart maakt het
mogelijk om direct voor het eten NovoMix 30 te
injecteren. Op dit punt is er een groot verschil met
humane insulines, waarbij 30 minuten gewacht moet
worden tussen het moment van injecteren en eten. De
mogelijkheid van direct voor de maaltijd injecteren
geeft de patiënt meer vrijheid met betrekking tot het
tijdstip waarop de maaltijd wordt genuttigd.
Ook het toedieningssysteem van NovoMix 30,
FlexPen, heeft belangrijke voordelen. FlexPen is een
ultramodern toedieningsysteem dat eenvoudig in te stellen is in stapjes van 1 eenheid tot 60 eenheden. FlexPen
heeft een grote, duidelijke display, de dosis is eenvoudig
in te stellen en te corrigeren en is voorgevuld – dus altijd
klaar. In een vergelijkende studie kwam naar voren dat
82% van de patiënten en behandelaars FlexPen verkoos
boven andere voorgevulde insulinetoedieningssystemen.

Conclusie
NovoMix 30 FlexPen zorgt voor een betere (prandiale) glucoseregulatie en vermindert het risico van
hypoglycaemieën. Daarnaast zijn er voor de patiënt
belangrijke en praktische voordelen verbonden aan
het gebruik van de NovoMix 30 FlexPen: het gemak
van injecteren vlak voor de maaltijd en de FlexPen
zelf, met zijn duidelijk afleesbare venster en eenvoudige dosisinstelling en -correctie.

16,5
16
15,5
15
0
Significant minder glucose-excursies gedurende 5 uur na de maaltijd.3
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Referenties:
1. Haffner SM. The importance of hyperglycaemia in the nonfasting state to the development of cardiovascular disease. Endocr
Rev 1998;19:583-592.
2. Boehm B, Home P, Kamp, N et al. Biphasic insulin aspart and
biphasic human insulin compared in Type 2 diabetic subjects.
Diabetologia 2001;44(S1):A808.
3. Hermansen K, Vaaler S, Madsbad S et al. Postprandial glycemic
control with biphasic insulin aspart in patients with type 1 diabetes. Metabolism 2002;51:896-900.
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Spiriva®: nieuwe
onderhoudsbehandeling
voor COPD
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Spiriva (tiotropium) is
een bronchusverwijder
voor de
onderhoudsbehandeling
van chronische
obstructieve
luchtwegaandoeningen
(COPD). De unieke
werking berust op
langdurig M3receptorblokkade.1,2 De
aanbevolen dosering is
een inhalatie eenmaal
daags van 18 µg
tiotropium door middel
van de HandiHaler.

De veiligheid en werkzaamheid van Spiriva (18 µg
1 dd) zijn onderzocht in drie sets duplicaatstudies van
zes maanden tot een jaar in vergelijking met ipratropium (40 µg 4 dd)3, salmeterol (50 µg 2 dd)4, en
placebo.4,5 De voornaamste inclusiecriteria waren
FEV1<65% van voorspeld, FEV1/FVC ≤ 70%, >10
pakjaren roken en een leeftijd van meer dan 40 jaar.
Astmapatiënten werden uitgesloten. Eindpunten in
de studie waren primair de dal-FEV1 (het spirometrisch bepaalde eensecondevolume, gemeten vlak
voor toediening van de volgende dosis) en secundair
onder meer dyspneuklachten, kwaliteit van het leven,
exacerbaties en ziekenhuisopnames.

Effecten
Alle longfunctiegegevens lieten een langere en significante grotere bronchusverwijding zien tijdens
behandeling met Spiriva in vergelijking met ipratropium. Behandeling met Spiriva leidde tot
een significante verbetering van dyspneu en kwaliteit van het
leven en een vermindering van de incidentie van COPDexacerbaties.
Bovendien
zorgde Spiriva
voor een significant uitstel van
de eerste exacerbatie
en de eerste ziekenhuisopname. De meest voorkomende bijwerking was
droge mond maar dit verschijnsel was meestal van
voorbijgaande aard.6 De resultaten van de studies met
placebo- en/of salmeterolcontrole bevestigen dat
Spiriva een effectieve bronchusverwijder is die ook
dyspneu, exacerbaties en hospitalisaties vermindert.

deze de door COPD veroorzaakte invaliditeit en morbiditeit verminderen.

Conclusie
Spiriva is een innovatief nieuw geneesmiddel dat een
aanwinst betekent voor de behandeling van COPD.
Referenties:
1. Disse B, Witek TJ. Anticholinergics: tiotropium. In: Hansel
TT, Barnes PJ (eds.). New drugs for asthma, allergy and COPD.
Prog Respir Res. Basel Karger, 2001;31:72-6.
2. Disse B, Speck GA, Rominger KL, et al. Tiotropium
(Spiriva™): mechanistical considerations and clinical profile in
obstructive lung disease. Life Sci 1999;64:457-64.
3. Vincken W, Noord JA van, Greefhorst APM, et al. Improved
health outcomes in patients with COPD during 1 years treatment with tiotropium. Eur Respir J 2002;19:209-16.
4. Donohue JF, van Noord JA, Bateman ED, et al. A 6-month,
placebo-controlled study comparing lung function and health
status changes in COPD patients treated with tiotropium or salmeterol. Chest 2002;122:47-55.
5. Casaburi R, Mahler DA, Jones PW, et al. A long-term evaluation of once-daily inhaled tiotropium in chronic obstructive
pulmonary disease. Eur Respir J 2002;19:217-24.
6. Deel 1B1 van Spiriva® 18 microgram, inhalatiepoeder in
harde capsules, d.d. 16 augustus 2002.

COPD wordt gekenmerkt door progressief verlies
van de longfunctie, leidend tot beperkingen in de
dagelijkse activiteiten. De bovengenoemde verbeteringen zijn belangrijke parameters bij de beoordeling
van de effectiviteit van COPD-behandeling omdat
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Tamiflu®: eerste
orale antigrieppil
NEDERLANDSE
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Een normale uitbraak
van influenza doet zich
voor in de
wintermaanden en
duurt 6 tot 8 weken.
Gemiddeld wordt 10%
van de bevolking
getroffen. Jaarlijks
sterven in Nederland
1.000-2.000 mensen
aan de griep.
Bij een pandemische
uitbraak gaat het
vermoedelijk over nog
veel grotere aantallen.
Vroegtijdige
beschikbaarheid van
oseltamivir zal dit aantal
drastisch beperken.
De WHO adviseert
overheden dan ook om
voorraden aan te
leggen.

Influenza
Influenza is niet het onschuldige ‘griepje’ waaraan
velen ’s winters lijden. De ziekte wordt gekenmerkt
door de snelle en de heftige wijze waarop zij zich
openbaart: ’s ochtends is er nog niets aan de hand en
’s middags ligt men met 40° C koorts in bed. De
symptomen houden ongeveer vijf dagen aan, maar de
nasleep kan enkele weken in beslag nemen. Voor
gezonde volwassenen en kinderen is de ziekte wel
ingrijpend, maar heeft in de meeste gevallen geen
blijvende gevolgen. Voor de zogenaamde risicopatiënten (chronische hart- of longaandoeningen, diabetes, immuno-gecompromitteerden) en ouderen (> 65
jaar) kan influenza wel degelijk gezondheidsrisico’s
met zich meebrengen.
Daarom worden deze
groepen uitgenodigd
voor een griepvaccinatie in het najaar. In ons
land wordt ongeveer
75% van de risicopatiënten gevaccineerd. Bij de
65-plussers ligt dit percentage zelfs rond de 90%. Toch
beschermt het vaccin niet volledig
(van 90% tot, vooral bij ouderen, 30%).
Voor deze kwetsbare groep is er dus behoefte aan een
mogelijkheid tot behandeling of preventie.

Tamiflu® (oseltamivir)
Oseltamivir behoort tot de klasse van neuraminidaseremmers. Het is beschikbaar als capsules en als poeder voor suspensie. Deze orale formulering verdient
bij gebruikers en voorschrijvers de voorkeur boven
een lokale toedieningsvorm.
Oseltamivir is gericht tegen het neuraminidaseenzym op het oppervlak van het virus. Door blokkade van het enzym kan het virus na replicatie niet losgeknipt worden van de gastheercel, waardoor het
geremd wordt in zijn verdere verspreiding en vermenigvuldiging. Hierdoor zal bij een tijdige start van de
behandeling de viral load laag blijven, minder viral
GALENUSPRIJS SPECIAL/MEI 2003

shedding plaatsvinden en zal het ziekteproces minder
heftig en sneller verlopen. Studies hebben aangetoond dat oseltamivir complicaties, die merendeels
met antibiotica behandeld worden, vermindert.
Oseltamivir is effectief tegen alle typen influenza
van zowel menselijke als dierlijke aard. Het kent
weinig bijwerkingen.

Behandeling en preventie
Tamiflu is geïndiceerd voor zowel de behandeling
van influenza A en B bij volwassenen en kinderen
vanaf 1 jaar als de preventie na blootstelling bij
volwassenen en kinderen vanaf 13 jaar.
Bovendien is het geïndiceerd als seizoenspreventie in geval van een
pandemie. Wij willen met name
deze laatste indicatie in het
dossier voor de Galenus
Geneesmiddelenprijs onder
de aandacht brengen.
Pandemieën kunnen ontstaan wanneer een nieuw
virus met hoge pathogeniteit
onder een immunologisch
naïeve bevolking gaat circuleren.
Een dergelijk virus ontstaat wanneer er een uitwisseling plaatsvindt van
genetisch materiaal tussen een influenzavirus
uit een menselijke gastheer en een virus uit een dierlijke gastheer (pluimvee). De WHO waarschuwt voor
een volgende influenzapandemie (vorige eeuw:
Spaanse griep 1918-1919, Aziatische griep 19571958 en Hong-Konggriep 1968-1969). Overheden
zouden zich moeten voorbereiden door er onder meer
voor te zorgen dat er bij een uitbraak voldoende vaccin geproduceerd wordt (vaccin is bij aanvang van
een pandemie niet beschikbaar en moet dus samengesteld en geproduceerd worden) en er voldoende
antivirale middelen in voorraad zijn. Na de uitbraak
van de vogelpest in maart van dit jaar is duidelijk
geworden dat oseltamivir (preventief ingezet bij
betrokkenen) daarvoor het enige geschikte middel is
vanwege het brede werkingsspectrum, de orale toedieningsvorm en de systemische beschikbaarheid.
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VFEND®:
doorbraak in de
behandeling van
invasieve
schimmelinfecties

NEDERLANDSE

GALENUS
PRIJS
2 0 0 3

Kernwoorden van de
Galenus
Geneesmiddelenprijs
zijn ‘innovatief’ en
‘betekenisvol’. Galenus
staat bekend om zijn
theorie over de
disbalans van humorale
stoffen. Al deze
begrippen zijn op
VFEND® (voriconazol)
van toepassing.

Schimmelinfecties
Als de moderne geneeskunst minder succesvol zou
zijn, was er geringere behoefte aan nieuwe antifungale therapieën. Nieuwe chemotherapieën verhogen de
overlevingskans van patiënten met kanker en immunosuppressiva maken orgaantransplantaties mogelijk.
Maar deze successen scheppen de mogelijkheid dat
algemeen voorkomende schimmels, zoals Aspergillus
en Candida (non) albicans, dodelijke moordenaars
worden. Een patiënt met een gestoorde afweer (disbalans) is immers niet in staat
deze schimmels te bestrijden.
Invasieve aspergillose is
een ernstige ziekte. De overall
mortality van immunogecompromitteerde patiënten is
58%, 87% bij patiënten met
een beenmergtransplantatie en
ongeveer 90% bij cerebrale
aspergillose.1 Deze percentages geven de tekortkomingen
aan van de huidige antifungale therapieën.
Nederlandse epidemiologische cijfers van invasieve
schimmelinfecties zijn niet bekend. Deze infecties zijn
relatief zeldzaam maar niet ongevaarlijk. In de VS
wordt de prevalentie geschat op 1 op de 100.000 personen.2 Het gaat voornamelijk om patiënten met hematologische oncologie, orgaantransplantatie of zware
chemotherapiekuren, en intensive-care-patiënten.

Nieuwe antimycoticum
In 1987 zijn wetenschappers van Pfizer gestart met de
ontwikkeling van een nieuw antimycoticum.
Schimmels zijn verwant aan menselijke cellen.
Hierdoor is het lastig een middel te ontwikkelen dat wel
de schimmel, maar niet de menselijke cellen beschadigt.
Jarenlang onderzoek heeft geresulteerd in VFEND, met
zowel een IV als orale vorm (volledig uitwisselbaar).
Binnen de eerder genoemde patiëntenpopulatie is
goed klinisch onderzoek lastig. Er zijn relatief weinig
patiënten en ze hebben een ernstige onderliggende
aandoening. Ook de diagnostische methoden zijn nog
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verre van volmaakt. Hierdoor is er weinig tot geen
grootschalig vergelijkend geneesmiddelenonderzoek
uitgevoerd naar (probable and proven) aspergillose.
Pfizer heeft de handschoen opgepakt en onder andere een studie opgezet waar meer dan 100 centra
wereldwijd aan meededen. Dit uitgebreide klinische
programma leverde enkele opvallende resultaten op.
• Registratie van VFEND voor de behandeling van
invasieve Aspergillus, invasieve fluconazolresistente
Candida (inclusief C. krusei) en Scedosporium en
Fusarium spp.-infecties.
• Een succesvol resultaat van de
behandeling bij 53% de patiënten –
in de VFEND-groep – versus 32%
in de amfotericine-B-groep.3
• Het overlevingspercentage voor
de patiënten behandeld met
VFEND was 71% versus 58% in de
amfotericine-B-groep.3 Kortom,
een mortaliteitsreductie van 13%
ten opzichte van de gouden standaard (betekenisvol).
Bovenstaande resultaten betekenen een doorbraak in de behandeling van invasieve schimmelinfecties. Sinds 1958 (introductie van conventioneel
amfotericine B) is er geen middel meer geregistreerd
voor de primaire behandeling van invasieve
Aspergillus (innovatief).

Conclusie
VFEND is bedoeld voor ernstig zieke patiënten met
een slechte prognose. Een uitgebreide en wetenschappelijke aanpak heeft een duidelijke meerwaarde
aangetoond. De superieure effectiviteit3 vertaalt zich
in een aanzienlijke mortaliteitsreductie.
Referenties:
1. Aangepast van Lin SJ, Schranz J, Teutsch SM. Aspergillosis
case-fatality rate: systematic review of the literature. Clin Infect
Dis 2001 Feb 1;32(3):358-66.
2. McNeil MM, Nash SL, Hajjeh RA, Phelan MA, Conn LA,
Plikaytis BD, Warnock DW. Trends in mortality due to invasive
mycotic diseases in the United States, 1980-1997. Clin Infect
Dis 2001 Sep 1;33(5):641-7. Review.
3. Herbrecht R, et al. Voriconazole versus amphotericin B for
primary therapy of invasive aspergillosis. N Engl J Med 2002
Aug 8;347(6):408-15.
GALENUSPRIJS SPECIAL/MEI 2003

Xigris®: de kracht
om meer te doen
bij ernstige sepsis
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Sepsis is een zeer
ernstige aandoening. In
Nederland krijgen maar
liefst 9.000 mensen per
jaar ernstige sepsis.
Ondanks de
standaardbehandeling –
antibiotica en
ondersteunende
maatregelen – overlijdt
30% tot 50% van de
patiënten. In de loop
van de tijd zijn vele
geneesmiddelen
onderzocht om ernstige
sepsis te behandelen. Al
deze middelen hebben
echter gefaald.
Gedurende de laatste
decennia is daardoor
weinig vooruitgang
geboekt in het
terugdringen van de
sterfte door ernstige
sepsis.

www.xigris.nl
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Drotrecogin alfa
(geactiveerd)
Eli Lilly & Company heeft gedurende meer dan twintig jaar onderzoek
verricht naar een geneesmiddel voor
de behandeling van ernstige sepsis.
Aanzienlijke investeringen en volgehouden onderzoeksinspanningen
hebben uiteindelijk geleid tot de ontwikkeling van Xigris® (drotrecogin
alfa, geactiveerd). Vanwege de grootte van het eiwit (meer dan 400 aminozuren) en de complexe structuur
vormde de ontwikkeling en grootschalige productie van Xigris een
complexe biotechnologische uitdaging.
Xigris is een recombinante vorm
van humaan geactiveerd proteïne C.
Het oefent zijn werking uit via verschillende regelsystemen van het
lichaam die betrokken zijn bij het
ontstaan van ernstige sepsis. Xigris
heeft naast een antitrombotische en
anti-inflammatoire ook een profibrinolytische werking.
De werkzaamheid bij patiënten
met ernstige sepsis is onderzocht in een dubbelblind,
placebogecontroleerd multicenteronderzoek. Na de
tweede tussentijdse analyse van de onderzoeksresultaten heeft een onafhankelijke commissie besloten de
studie af te breken, omdat overtuigend aangetoond
was dat Xigris de sterfte bij patiënten met ernstige
sepsis significant verlaagde. Op grond van deze
gegevens was het ethisch gezien niet langer verantwoord om patiënten een behandeling met Xigris te
onthouden. Naast sterftereductie is ook een vermindering van het orgaanfalen aangetoond. Bovendien
heeft Xigris een beheersbaar bijwerkingenprofiel.
De Europese Commissie heeft op 22 augustus
2002 de goedkeuring gegeven om Xigris op de markt
te brengen, op basis van een unanieme positieve

beoordeling. Direct daarna was Xigris ook in
Nederland verkrijgbaar.

Conclusie
Xigris is één van de meest innovatieve biotechnologische geneesmiddelen van dit moment. Met de
komst van Xigris is er nu dus eindelijk een evidencebased behandeling voor patiënten met ernstige sepsis
die echt werkt en werkelijk levens redt.

Referentie:
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