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Geachte mevrouw Schippers,
In uw brief van 9 mei 2016 (CIBG-16-02222) heeft u Zorginstituut Nederland
verzocht om een inhoudelijke toetsing uit te voeren over de vraag of guanfacine
(Intuniv®) onderling vervangbaar is met een middel dat is opgenomen in het
GVS. Het Zorginstituut heeft, daarbij geadviseerd door de Wetenschappelijke
Adviesraad (WAR), deze beoordeling inmiddels afgerond. De overwegingen hierbij
treft u aan in het GVS-rapport dat met het farmacotherapeutisch rapport als
bijlage is toegevoegd.

Uw brief van
9 mei 2016

Guanfacine is beschikbaar in de vorm van 1, 2, 3 en 4 mg tabletten met
verlengde afgifte. Het is geïndiceerd voor de behandeling van
aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) bij kinderen en adolescenten
van 6 tot 17 jaar oud voor wie stimulerende middelen niet geschikt zijn, niet goed
verdragen worden of waarvan is aangetoond dat zij niet effectief zijn.
Guanfacine met verlengde afgifte moet worden gebruikt als onderdeel van een
uitgebreid behandelprogramma voor ADHD, dat gewoonlijk psychologische,
educatieve en sociale maatregelen omvat.
Gebruik van guanfacine met verlengde afgifte is gebonden aan specifieke
maatregelen en monitoring. Patiënten moeten bijvoorbeeld voorafgaand aan de
behandeling gescreend worden op mogelijk verhoogd risico op bijwerkingen.
De startdosis is 1 mg guanfacine per dag, eventueel stapsgewijs te verhogen met
niet meer dan 1 mg per week. De maximale dosering bij kinderen in de leeftijd
van 6-12 jaar is 4 mg per dag. De maximale dosering bij adolescenten (13-17
jaar) is 7 mg per dag.
Toetsing onderlinge vervangbaarheid
Guanfacine (Intuniv®) kan op basis van de geldende criteria als onderling
vervangbaar worden beschouwd met atomoxetine. Atomoxetine is het enige
andere niet-stimulerende middel dat voor ADHD is geregistreerd. Atomoxetine is
reeds opgenomen in het GVS cluster 0N06BAAO V samen met het stimulerende
middel methylfenidaat. Per 1 mei 2016 is ook het stimulerende middel
dexamfetamine (Amfexa®) in dit cluster opgenomen.
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Advies van het Zorginstituut
Op grond hiervan adviseren wij u guanfacine op te nemen op bijlage 1A in cluster
0N06BAAO V met een standaarddosis van 3 mg.
Hoogachtend,

Zorginstituut Nederland
Pakket
Datum
18 juli 2016
Onze referentie
2016095051

Arnold Moerkamp
Voorzitter Raad van Bestuur
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1

Inleiding

In de brief van 9 mei 2016 verzoekt de minister van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport Zorginstituut Nederland een inhoudelijke toetsing uit te voeren over het
geneesmiddel guanfacine (Intuniv®).
1.1

Guanfacine (Intuviv®)
Samenstelling
Elke tablet met gereguleerde afgifte bevat guanfacinehydrochloride equivalent aan
1, 2, 3 of 4 mg guanfacine. Elke verpakking bevat 28 tabletten.
Geregistreerde indicatie
Guanfacine (Intuniv®) is geïndiceerd voor de behandeling van ADHD bij kinderen en
adolescenten van 6 tot 17 jaar oud voor wie stimulerende middelen niet geschikt
zijn, niet goed verdragen worden of waarvan is aangetoond dat zij niet effectief
zijn.1
Intuniv® moet worden gebruikt als onderdeel van een uitgebreid
behandelprogramma voor ADHD, dat gewoonlijk psychologische, educatieve en
sociale maatregelen omvat.1
Dosering
De startdosis is 1 mg/dag, oraal in te nemen. Deze dosis mag wekelijks worden
opgehoogd met 1 mg/dag, tot maximaal 4 mg/dag voor kinderen van 6-12 jaar oud
en tot maximaal 7 mg/dag voor adolescenten van 13-17 jaar oud. Afhankelijk van
de respons en verdraagbaarheid van de patiënt met betrekking tot guanfacine
varieert de aanbevolen onderhoudsdosis van 0,05 tot 0,12 mg/kg/dag.1

1.2

Voorstel fabrikant opname GVS
De fabrikant van guanfacine (Intuniv®) stelt dat guanfacine onderling vervangbaar
is met atomoxetine, en daarom kan worden geplaatst op bijlage 1A van de Regeling
zorgverzekering (Rzv), in het bestaande cluster 0N06BAAO V. Momenteel is in dit
cluster ook methylfenidaat opgenomen.
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2

Beoordeling onderlinge vervangbaarheid

Om de plaats van een geneesmiddel in het GVS te kunnen vaststellen, wordt eerst
beoordeeld of het onderling vervangbaar is met reeds in het GVS opgenomen
geneesmiddelen.
Op dit moment is er één cluster met ADHD-middelen: 0N06BAAO V. Hierin waren op
het moment van de aanvraag van het advies door de fabrikant methylfenidaat en
atomoxetine opgenomen (21 april 2016). Per 1 mei 2016 is ook het stimulerende
middel dexamfetamine in dit cluster opgenomen. Omdat dit na 21 april 2016
gebeurde, is dexamfetamine in dit GVS-rapport buiten beschouwing gelaten.
Een klinisch relevant verschil in werkzaamheid en bijwerkingen tussen atomoxetine
en methylfenidaat is niet eenduidig aangetoond. Het Zorginstituut oordeelde daarom
eerder dat er onvoldoende bewijs is voor een klinisch relevant verschil in
eigenschappen tussen atomoxetine en methylfenidaat.2
Atomoxetine is het enige andere niet-stimulerende middel dat voor ADHD is
geregistreerd.3 De huidige behandelrichtlijnen voor kinderen en adolescenten met
ADHD plaatsen atomoxetine na methylfenidaat.4-7 Dit komt overeen met de
geregistreerde indicatie van guanfacine.1 Voor toetsing van de onderlinge
vervangbaarheid volstaat daarom een vergelijking met atomoxetine.
2.1

Beoordeling criteria onderlinge vervangbaarheid

2.1.1

Gelijksoortig indicatiegebied
Guanfacine is geïndiceerd voor de behandeling van ADHD bij kinderen en
adolescenten van 6-17 jaar oud voor wie stimulerende middelen niet geschikt zijn,
niet goed verdragen worden of waarvan is aangetoond dat zij niet effectief zijn.
Guanfacine moet worden gebruikt als onderdeel van een uitgebreid
behandelprogramma voor ADHD, dat gewoonlijk psychologische, educatieve en
sociale maatregelen omvat.1 Guanfacine is echter breder onderzocht en blijkt ook
effectief als eerste keus middel bij stimulantia-naïeve patiënten.8
Atomoxetine is geïndiceerd voor de behandeling van ADHD bij kinderen van 6 jaar
en ouder, bij jongeren tot 18 jaar en bij volwassenen als onderdeel van een breed
behandelprogramma.3
Conclusie: Het indicatiegebied van guanfacine en atomoxetine is gelijksoortig.

2.1.2

Gelijke toedieningsweg
Guanfacine is net als atomoxetine in een orale toedieningsweg beschikbaar.1,3
Conclusie: Er is sprake van gelijke toedieningsweg.

2.1.3

Bestemd voor dezelfde leeftijdscategorie
Guanfacine is bestemd voor kinderen en adolescenten van 6 tot 17 jaar.1
Atomoxetine is bestemd voor kinderen vanaf 6 jaar, jongeren tot 18 jaar en bij
volwassenen indien bevestigd is dat symptomen van ADHD reeds aanwezig waren in
de kindertijd.3 Beide geneesmiddelen zijn derhalve bestemd voor kinderen vanaf zes
jaar en voor adolescenten. Er is geen sprake van toedieningsvormen specifiek voor
één bijzondere leeftijdscategorie.
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Conclusie: Guanfacine en atomoxetine zijn bestemd voor dezelfde leeftijdscategorie.
2.1.4

Klinische relevante verschillen in eigenschappen
De weging van het criterium klinisch relevante verschillen in eigenschappen berust
met name op een beoordeling van de gunstige en ongunstige effecten van
guanfacine ten opzichte van atomoxetine. Verschillen in de toepasbaarheid en het
gebruiksgemak worden wel in de weging meegenomen maar hebben alleen een
doorslaggevende rol indien dit tot een klinisch relevante verandering in (on)gunstige
effecten leidt.
Gunstige effecten
Uit een placebo-gecontroleerde adolescentenstudie, een gerandomiseerde
onttrekkingsstudie en een placebo-gecontroleerde fase 3 studie met atomoxetine als
referentie-arm blijkt dat guanfacine ADHD-symptomen klinisch significant sterker
vermindert dan placebo bij kinderen en adolescenten van 6 tot 17 jaar oud.9-11
Volgens de SmPC van atomoxetine is ook atomoxetine effectiever dan placebo in het
reduceren van ADHD-symptomen.3
De placebogecontroleerde fase 3 studie met atomoxetine als referentie-arm en een
indirect vergelijkende matching-adjusted indirect comparison (MAIC)-studie
suggereren dat guanfacine ADHD-symptomen sterker reduceert dan
atomoxetine.11,12 Een analyse naar de effectiviteit van guanfacine en atomoxetine
na eerdere behandeling met methylfenidaat laat bovendien zien dat guanfacine
ADHD-symptomen even sterk vermindert in een groep patiënten die stimulantianaïef is als in een groep patiënten die eerder werd behandeld met methylfenidaat.
In diezelfde studie lijkt atomoxetine minder effectief te zijn wanneer het aan
kinderen en adolescenten wordt gegeven die eerder methylfenidaat gebruikten.8 Dit
komt overeen met resultaten die eerder werden gevonden in een direct
vergelijkende studie met atomoxetine en methylfenidaat. Bij patiënten die al eerder
behandeld waren met stimulantia was de effect size voor atomoxetine 0,5 en voor
methylfenidaat 0,8. Bij stimulantia naïeve patiënten waren de effect sizes voor
atomoxetine en methylfenidaat respectievelijk 0,9 en 1,0. Opgemerkt moet worden
dat eerdere non-responders op stimulantia waren uitgesloten van deelname aan
deze studie, waardoor de resultaten mogelijk te gunstig uitvallen voor
methylfenidaat.13 Ook uit een meta-regressie analyse blijkt dat de atomoxetine
(t.o.v. placebo) ADHD-symptomen significant sterker reduceert in studies met een
groter percentage patiënten dat nog niet met een ADHD-middel behandeld was.14
Op grond van deze niet-direct vergelijkende studies en analyse blijkt dat guanfacine
ten minste even effectief is als atomoxetine bij de behandeling van ADHD bij
kinderen en adolescenten van 6-17 jaar oud voor wie stimulerende middelen niet
geschikt zijn, niet goed verdragen worden of waarvan is aangetoond dat zij niet
effectief zijn. Om te kunnen zeggen of de gevonden verschillen mogelijk ook klinisch
relevant zijn, zijn direct-vergelijkende studies met langere follow-up nodig.
Ongunstige effecten
Over het algemeen komt de aard van de ongunstige effecten grotendeels overeen,
maar lijkt de frequentie van ongunstige effecten hoger te zijn voor guanfacine dan
voor atomoxetine.
Somnolentie (40,6%), maar ook hoofdpijn (27,4%), vermoeidheid (18,1%),
abdominale pijn boven (12,0%) en sedatie (10,2%) treden bij gebruik van
guanfacine zeer vaak op.1 Bij atomoxetine staan hoofdpijn (19%), abdominale pijn
(inclusief abdominale pijn boven) (18%), verminderde eetlust (16%), misselijkheid
(10-11%), braken (10-11%) en somnolentie (inclusief sedatie) (10-11%) op de
voorgrond.3 Daar waar guanfacine gepaard kan gaan met bradycardie, hypotensie
en een verhoogd risico op toename in BMI1, kan atomoxetine gepaard gaan met
aanhoudende of progressieve verhoging van hartslag en bloeddruk en
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groeivertraging (gewicht en lengte)3. Om te kunnen zeggen of de gevonden
verschillen in ongunstige effecten mogelijk ook klinisch relevant zijn, zijn directvergelijkende studies met langere follow-up nodig.
Conclusie klinisch relevant verschil in eigenschappen: Guanfacine is ten minste even
effectief als atomoxetine, maar lijkt eveneens frequenter gepaard te gaan met
ongunstige effecten. Om te kunnen zeggen of de gevonden verschillen in gunstige
en ongunstige effecten mogelijk ook klinisch relevant zijn, zijn direct-vergelijkende
studies met langere follow-up nodig. Geconcludeerd kan worden dat er geen klinisch
relevante verschillen in eigenschappen zijn tussen guanfacine en atomoxetine.
2.2

Conclusie onderlinge vervangbaarheid
Guanfacine (Intuniv®) is onderling vervangbaar met atomoxetine in het GVS cluster
0N06BAAO V, waarin opgenomen: atomoxetine en methylfenidaat.

2.3

Standaarddosis
De DDD van guanfacine is 3 mg15 en valt binnen de doseringsrange1. De
standaarddosis kan daarmee worden vastgesteld op 3 mg.

2.4

Conclusie plaatsing op lijst 1A
Guanfacine (Intuniv®) kan op bijlage 1A worden geplaatst in het cluster 0N06BAAO
V.
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3

Conclusie plaatsing in GVS

Guanfacine (Intuniv®) kan op bijlage 1A worden geplaatst in cluster 0N06BAAO V
met atomoxetine en methylfenidaat. De standaarddosis voor guanfacine kan
vastgesteld worden op 3 mg.
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Samenvatting

In dit farmacotherapeutisch rapport beschrijft Zorginstituut Nederland de
inhoudelijke beoordeling van de therapeutische waarde van guanfacine bij de
behandeling van ADHD bij kinderen en adolescenten van 6-17 jaar oud voor wie
stimulerende middelen niet geschikt zijn, niet goed verdragen worden of waarvan is
aangetoond dat zij niet effectief zijn. Guanfacine is daarbij vergeleken met
atomoxetine op de criteria gunstige effecten, ongunstige effecten, ervaring,
toepasbaarheid en gebruiksgemak. Het Zorginstituut heeft zich hierbij laten
adviseren door haar Wetenschappelijke Adviesraad (WAR).
Zorginstituut Nederland is tot de eindconclusie gekomen dat bij de behandeling van
ADHD bij kinderen en adolescenten van 6-17 jaar oud voor wie stimulerende
middelen niet geschikt zijn, niet goed verdragen worden of waarvan is aangetoond
dat zij niet effectief zijn guanfacine een gelijke waarde heeft ten opzichte van
atomoxetine.
De beoordeling van de criteria voor onderlinge vervangbaarheid, met daarin het
advies van Zorginstituut Nederland aan de minister van VWS ten aanzien van
opname in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS), is beschreven in het
GVS-rapport van guanfacine.

De bespreking van dit farmacotherapeutisch rapport is door de Wetenschappelijke
Adviesraad van Zorginstituut Nederland afgerond in haar vergadering van 27 juni
2016 en de gegevens zullen worden verwerkt in het Farmacotherapeutisch Kompas.
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1

Inleiding

1.1

Achtergrond

1.1.1

Pathofysiologie aandoening
ADHD staat voor Attention-Deficit Hyperactivity Disorder en gaat gepaard met een
stoornis in de informatieverwerking. Hoe deze, bij velen chronisch persisterende
psychiatrische stoornis precies ontstaat is niet bekend. Wel is bekend dat erfelijke
factoren een dominante rol spelen. Men gaat ervan uit dat ook pre-, peri- en
postnatale omgevingsfactoren een rol spelen. Denk hierbij aan prematuriteit, laag
geboortegewicht, problemen in gezin – zoals weinig warmte, misbruik, conflicten –
en lage sociaal-ecomonomische status.1,2

1.1.2

Symptomen
De diagnose ADHD wordt gesteld overeenkomstig de symptoomcriteria van de DSM5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition).3
Kernsymptomen van ADHD zijn onoplettendheid, hyperactiviteit en impulsiviteit. Om
van ADHD te kunnen spreken moet dit gedrag leiden tot een duidelijk negatieve
invloed op het functioneren van het kind in twee of meer omgevingen, bijvoorbeeld
thuis, op school, bij de omgang met leeftijdsgenoten en/of in clubverband.
Bovendien moeten deze gedragskenmerken voor het twaalfde levensjaar aanwezig
zijn.3
ADHD is op te splitsen in drie vormen: het gecombineerde beeld waarbij zowel
sprake is van onoplettendheid als hyperactiviteit-impulsitiviteit, het overwegend
onoplettende beeld en het overwegend hyperactieve-impulsieve beeld.3
De stoornis gaat vaak samen met andere (psychische) stoornissen zoals
oppositioneel-opstandige gedragsstoornis (negatief, driftig en opstandig gedrag),
normoverschrijdende-gedragsstoornis (agressie, liegen en vandalisme), depressie,
angststoornis, bipolaire stoornis, ticstoornis, autismespectrumstoornis, algehele of
specifieke leerstoornis (dyslexie, dyscalculie), motorische stoornis en
slaapproblemen. Vanaf de puberleeftijd komt middelenmisbruik vaak voor in
combinatie met ADHD.2

1.1.3

Incidentie / Prevalentie
ADHD komt voor bij 1-4% van de kinderen en treedt twee- tot viermaal vaker op bij
jongens dan bij meisjes.1

1.1.4

Ernst
De ernst van de aandoening is moeilijk vast te stellen. Volgens een systematische
review (Dankaerts et al., 20104) is er robuust bewijs dat ouders negatieve effecten
van ADHD rapporteren op de kwaliteit van leven en op een breed scala aan
domeinen op psychosociaal, prestatie- en zelfevaluatiegebied. Kinderen met ADHD
waarderen hun kwaliteit van leven minder negatief dan hun ouders en beschouwen
zichzelf niet altijd als slechter functionerend dan gezonde controles.4
ADHD heeft een vergelijkbare algehele impact op kwaliteit van leven als andere
psychische aandoeningen en ernstige lichamelijke aandoeningen. Comorbiditeit of
psychosociale stressfactoren verklaren ten dele de kwaliteit van leven.4

2016044999
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1.1.5

Standaardbehandeling / Vergelijkende behandeling
De medicamenteuze behandeling van ADHD is beschreven door het Nederlands
Huisartsen Genootschap (NHG)2, de Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling in de GGZ5, het Kinderformularium6, het Kenniscentrum Kinder- en
Jeugdpsychiatrie (KJP)7 en het Farmacotherapeutisch Kompas.1 De richtlijnen stellen
dat medicatie uitsluitend ingezet dient te worden bij kinderen met ADHD bij wie het
probleemgedrag leidt tot duidelijke beperkingen in het functioneren en bij wie met
enkel psychosociale interventies onvoldoende verbetering is bereikt.1,2,5
Medicamenteuze behandeling
De NHG standaard (2014)2 stelt dat de huisarts bij kinderen van zes jaar en ouder
met ADHD zonder psychiatrische comorbiditeit kan starten met methylfenidaat
(stimulantium). Kortwerkend methylfenidaat is het middel van eerste keus. Bij
therapietrouw-problemen kan langwerkend methylfenidaat een optie zijn.
Voorschrijven van ADHD-medicatie door huisartsen aan kinderen onder de zes jaar
wordt afgeraden, evenals het initiëren van dexamfetamine (stimulantium) en
atomoxetine (selectieve noradrenaline heropname-remmer). Wel kan de huisarts de
(medicatie)controles voortzetten als het kind is terugverwezen vanuit de
gespecialiseerde GGZ, wanneer het gedrag in een stabiele fase is gekomen na
instelling op methylfenidaat of dexamfetamine.2
De multidisciplinaire richtlijn (2005)5 beveelt stimulantia aan bij de medicamenteuze
behandeling van de kernsymptomen van ADHD. In de klinische praktijk wordt vaak
de voorkeur gegeven aan een langwerkend stimulantium. Methylfenidaat is het
eerste keus stimulerende middel. De tweede keus, bij non-respons op
methylfenidaat, is het stimulerende middel dexamfetamine. Derde keus
behandelopties zijn off-label nortryptiline (tricyclisch antidepressivum), off-label
clonidine (α2-adrenerge agonist) en off-label bupropion (monocyclisch
antidepressivum). Atomoxetine heeft geen definitieve plaatsbepaling in de
multidisciplinaire richtlijn, vanwege een gebrek aan klinische ervaring ten tijde van
de ontwikkeling van deze richtlijn (2005). De multidisciplinaire richtlijn stelt echter
dat atomoxetine in aanmerking komt als een noradrenerg middel wordt overwogen.5
Het Kinderformularium vermeldt dat volgens het Kenniscentrum KJP, atomoxetine
derde keus is bij de behandeling van ADHD.6 Letterlijk echter stelt het
Kenniscentrum KJP atomoxetine op gelijke plaats met dexamfetamine: ‘Atomoxetine
is, naast dexamfetamine tweede keuze bij non-respons op stimulantia of bij
bijwerkingen op eerste stimulantium. Het kan overwogen worden als eerste keuze
indien 24-uurs werkzaamheid gewenst is (bij veel symptomen in de namiddag of de
vroege ochtend).7 Ook het Farmacotherapeutisch Kompas (2016) stelt dat
methylfenidaat eerste keus is en dat bij onvoldoende effect of hinderlijke
bijwerkingen atomoxetine of dexamfetamine in aanmerking komen. Derde keus
middelen zijn off-label clonidine en off-label nortryptiline.1 Off-label-gebruik van
clonidine bij kinderen met ADHD wordt in de registratietekst van clonidine echter
nadrukkelijk afgeraden: met name in combinatie met methylfenidaat zijn ernstige
bijwerkingen, inclusief dood gemeld.1
Conclusie
De NHG standaard, de multidisciplinaire richtlijn, het Kinderformularium, het
Kenniscentrum KJP en het Farmacotherapeutisch Kompas wijzen allen
methylfenidaat aan als eerste keus en dexamfetamine als tweede keus voor
medicamenteuze behandeling van kinderen met ADHD ouder dan 6 jaar, waar niet
uitgekomen wordt met psychosociale interventies. De bronnen divergeren in hun
plaatsbepaling van atomoxetine: onbepaald, naast dexamfetamine (tweede keus) of
na dexamfetamine (derde keus).
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1.1.6

Guanfacine (Intuniv®), 1, 2, 3 en 4 mg tabletten met verlengde afgifte

1.1.6.1

Geregistreerde indicatie
Guanfacine met verlengde afgifte is geïndiceerd voor de behandeling van
aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) bij kinderen en adolescenten
van 6 tot 17 jaar oud voor wie stimulerende middelen niet geschikt zijn, niet goed
verdragen worden of waarvan is aangetoond dat zij niet effectief zijn.8
Guanfacine met verlengde afgifte moet worden gebruikt als onderdeel van een
uitgebreid behandelprogramma voor ADHD, dat gewoonlijk psychologische,
educatieve en sociale maatregelen omvat.8

1.1.6.2

Dosering
Gebruik van guanfacine met verlengde afgifte is gebonden aan specifieke
maatregelen en monitoring. Patiënten moeten bijvoorbeeld voorafgaand aan de
behandeling gescreend worden op mogelijk verhoogd risico op bijwerkingen (zie
hoofdstuk 3.3 Ongunstige effecten en hoofdstuk 3.5 Toepasbaarheid). Behandeling
met guanfacine dient daarom enkel gestart, ingesteld en gestopt te worden onder
het toezicht van een specialist in gedragsstoornissen tijdens de kindertijd en/of
adolescentie.8
De startdosis is 1 mg guanfacine per dag, eventueel stapsgewijs te verhogen met
niet meer dan 1 mg per week. De maximale dosering bij kinderen in de leeftijd van
6-12 jaar is 4 mg per dag. De maximale dosering bij adolescenten (13-17 jaar) is 7
mg per dag. De aanbevolen dosistitratie is weergegeven in tabel 1. Afhankelijk van
de respons en verdraagbaarheid van de patiënt met betrekking tot guanfacine
varieert de aanbevolen onderhoudsdosis van 0,05 tot 0,12 mg/kg/dag.8
Tabel 1: Schema voor dosistitratie voor kinderen (6-12 jaar) en adolescenten (13-17
jaar)
week 1

week 2

week 3

week 4

week 5

week 6

week 7

Schema voor dosistitratie voor kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar
≥25 kg

1 mg

2 mg

3 mg

4 mg

max. dosis = 4 mg
Schema voor dosistitratie voor adolescenten (13-17 jaar)
34-41,4 kg

1 mg

2 mg

3 mg

4 mg

1 mg

2 mg

3 mg

4 mg

5 mg

1 mg

2 mg

3 mg

4 mg

5 mg

6 mg

1 mg

2 mg

3 mg

4 mg

5 mg

6 mg

max. dosis = 4 mg
41,5-49,4 kg
max. dosis = 5 mg
49,5-58,4 kg
max. dosis = 6 mg
≥58,5 kg

7 mg

max. dosis = 7 mg

1.1.6.3

Werkingsmechanisme
Guanfacine is een selectieve α2A-adrenerge receptoragonist; de affiniteit is 15-20
maal hoger voor dit receptorsubtype dan voor het α2B- of α2C-subtype. Guanfacine
heeft geen stimulerend effect.8
Het werkingsmechanisme van guanfacine bij ADHD is niet helemaal duidelijk.
Preklinisch onderzoek doet vermoeden dat guanfacine de signalering moduleert in
de prefrontale cortex en basale ganglia door directe modificering van de synaptische
transmissie van noradrenaline ter hoogte van de α2-adrenerge receptoren.8
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1.1.6.4

Bijzonderheden
In het verleden waren guanfacinetabletten met onmiddellijke afgifte in Nederland
geregistreerd voor hoge bloeddruk onder de merknaam Estulic®.7 Volgens de
fabrikant van Intuniv® haalde de vergunninghouder van Estulic® dit middel van de
markt, omdat er inmiddels betere antihypertensiva beschikbaar zijn.
Guanfacine is geregistreerd na methylfenidaat en atomoxetine heeft in de richtlijnen
een plaats na methylfenidaat. Eerder is vastgesteld voor atomoxetine en
methylfenidaat dat er onvoldoende bewijs is voor een klinisch relevant verschil in
eigenschappen en dat er geen reden was om de eerdere conclusie van de CFH, te
weten gelijke waarde van atomoxetine ten opzichte van methylfenidaat, te
wijzigen.9

1.2

Vraagstelling literatuuronderzoek

1.2.1

Vraagstelling
Wat is de therapeutische waarde van guanfacine (Intuniv®) vergeleken met
atomoxetine bij behandeling van ADHD bij kinderen en adolescenten van 6-17 jaar
oud voor wie stimulerende middelen niet geschikt zijn, niet goed verdragen worden
of waarvan is aangetoond dat zij niet effectief zijn?

1.2.2

Patiëntenpopulatie
Kinderen en adolescenten van 6 tot 17 jaar oud met ADHD voor wie stimulerende
middelen (methylfenidaat en dexamfetamine) niet geschikt zijn, niet goed
verdragen worden of waarvan is aangetoond dat zij niet effectief zijn.

1.2.3

Interventie
Oraal guanfacine, tabletten met verlengde afgifte.

1.2.4

Behandeling waarmee wordt vergeleken
De vergelijking vindt plaats met medicijnen die net als guanfacine gegeven worden
aan kinderen en adolescenten met ADHD voor wie stimulerende middelen niet
geschikt zijn, niet goed verdragen worden of waarvan is aangetoond dat zij niet
effectief zijn.
Volgens de behandelrichtlijnen komt deze patiëntengroep momenteel in aanmerking
voor behandeling met het niet-stimulerende middel atomoxetine.1,5-7 Atomoxetine is
het enige niet-stimulerende middel dat geregistreerd is voor de behandeling van
ADHD. Guanfacine wordt om deze reden met atomoxetine vergeleken.
Clonidine is net als guanfacine een α2-adrenerge agonist. Echter, doordat guanfacine
een 15 tot 20 maal hoger affiniteit heeft voor de α2A-adrenerge receptor dan voor de
α2B- en de α2C-adrenerge receptor8 is het bindingsprofiel van guanfacine selectiever
dan dat van de centraal werkende α2-agonist clonidine (SmPCs clonidine). Ook in de
multidisciplinaire richtlijn (2005) staat dat guanfacine in theorie een meer selectief
en gunstiger bindingsprofiel heeft dan clonidine, maar dat het aantal publicaties te
gering is voor een plaatsbepaling.5 Echter, omdat in de registratietekst van clonidine
nadrukkelijk vermeld staat dat off-label-gebruik van clonidine bij kinderen met
ADHD nadrukkelijk wordt afgeraden vanwege ernstige bijwerkingen, inclusief dood,
met name in combinatie met methylfenidaat1, vergelijkt ZIN guanfacine niet met
clonidine.

1.2.5

Relevante uitkomstmaten
In 2010 bracht de CHMP van de EMA een richtlijn uit over klinisch onderzoek naar
ADHD-middelen.10 Daarin adviseert de CHMP om twee primaire uitkomstmaten te
2016044999
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gebruiken: een met betrekking tot symptoomverbetering (bijvoorbeeld de Conner’s
Rating Scales of de ADHD Symptoms Rating Scale (ADHDSRS)) en daarnaast een
functionele uitkomstmaat (bijvoorbeeld schoolprestaties of sociaal functioneren).10
Voorop moet staan beoordeling door een clinicus (observatieschalen) ondersteund
door betrouwbare informanten: ouders, verzorgers, leerkrachten of de patiënt zelf in
het geval van adolescenten.10
Verbetering moet gedocumenteerd worden als een verschil tussen baseline- en
post-behandel-score. Bovendien moet het percentage responders gepresenteerd
worden. In geval van een withdrawal design (zie 1.2.6 Relevante follow-up duur)
dienen tijd tot recidive van symptomen en functie de primaire uitkomsten te zijn.10
Ongunstige effecten die gemeten moeten worden zijn, naast symptomen in diverse
orgaansystemen, onder andere lange termijn effecten op hersenontwikkeling, groei,
seksuele rijping en ongunstige effecten na stoppen met medicatie zoals terugval,
ontwenningsverschijnselen en afhankelijkheid.10
1.2.6

Relevante follow-up duur
Volgens de EMA-richtlijn over klinisch onderzoek naar ADHD-middelen (2010) moet
de behandelduur ten minste 6 weken zijn op een stabiele dosis, afhankelijk van het
werkingsmechanisme van het medicijn.10
Vanwege het chronische karakter van ADHD is aantonen van lange termijn
effectiviteit in ten minste één goed opgezette studie van ten minste zes maanden
noodzakelijk. Een andere optie volgens de EMA is om behoud van korte termijn
effecten aan te tonen in een gerandomiseerde onttrekkingsstudie (withdrawal
design). In dat geval dienen patiënten open-label behandeld te worden voor een
voldoende lange periode (bijvoorbeeld 8-12 weken). Daarna worden de responders
gerandomiseerd naar voortzetting van behandeling of krijgen ze placebo voor ten
minste 6 maanden.10

1.2.7

Vereiste methodologische studiekenmerken
In geval van onderzoek naar medicijnen voor de behandeling van ADHD bij kinderen
moeten kinderen en adolescenten van 6 tot 18 jaar geïncludeerd worden. De EMArichtlijn (2010) acht aparte studies voor kinderen en adolescenten noodzakelijk, of
beide groepen moeten in een enkele trial onderzocht worden die gepowered is om
analyses in de verschillende leeftijdsgroepen uit te voeren.10
De CHMP acht het acceptabel om ADHD-patiënten met comorbide stoornissen zoals
ODD (opstandig gedrag)/CD (asociaal gedrag) te includeren, aangezien dit
extrapolatie van de resultaten mogelijk maakt. Het is echter belangrijk om aan te
tonen dat het effect van het medicijn specifiek is voor ADHD en niet veroorzaakt
wordt door een secundair therapeutisch effect op psychiatrische comorbide
stoornissen. Ook is voortzetten van gedragstherapie toegestaan, mits het onderzoek
daarvoor controleert en stratificeert.10
De EMA beveelt gerandomiseerde, dubbelblinde, parallel-groep studies aan. Hierin is
het te onderzoeken middel in kortdurende studies te vergelijken met placebo en een
actieve comparator en in langdurende studies met placebo.10
Gerandomiseerd, geblindeerd en gecontroleerd onderzoek met placebo en
atomoxetine bij kinderen en adolescenten van 6 tot 18 jaar lijkt haalbaar.
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2

Zoekstrategie & selectie van geschikte studies

2.1

Zoekstrategie
Bij de beoordeling werd gebruik gemaakt van de Samenvatting van de
productkenmerken (SPC) van het registratiedossier8 en de European Public
Assessment Report (EPAR) van de European Medicines Agency (EMA)11. Tevens zijn
twee literatuursearches verricht met de zoektermen:
1) ADHD AND (guanfacine OR Intuniv) AND placebo
2) ADHD AND (guanfacine OR Intuniv) AND atomoxetine

2.2

Databases & websites
De literatuursearch is doorgevoerd in Medline en de Cochrane Library op 6 april
2016.
De websites van de volgende organisaties zijn gescreend betreffende richtlijnen voor
behandeling van ADHD bij kinderen en adolescenten van 6-17 jaar oud voor wie
stimulerende middelen niet geschikt zijn, niet goed verdragen worden of waarvan is
aangetoond dat zij niet effectief zijn: CBO, NHG en het Trimbos-Instituut
(ggzrichtlijnen.nl). Ook zijn het Farmacotherapeutisch Kompas en het
Kinderformularium geraadpleegd.

2.3

Selectiecriteria
In- en exclusie van de gevonden literatuur gebeurde op basis van abstracts. Indien
artikelen niet op basis van de abstract konden worden geëxcludeerd zijn de gehele
artikelen bekeken.
De volgende in- en exclusiecriteria zijn gebruikt bij de selectie van artikelen:
Inclusie
1) Richtlijnen van vakverenigingen;
2) Gerandomiseerd, geblindeerd en gecontroleerd onderzoek met placebo en/of
atomoxetine bij kinderen en adolescenten van 6 tot 18 jaar oud, met als
uitkomstmaat symptoomreductie en functionele verbetering (bv.
schoolprestaties of sociaal functioneren);
3) Uitkomst gemeten door zowel behandelaar als ouders/leerkrachten (en
eventueel patiënt).
Exclusie
1) Congresbijdragen;
2) Beschouwende artikelen (‘state of the art’, niet-systematische reviews).
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3

Resultaten

3.1

Resultaten literatuursearch
De EPAR11 en SmPC8 zijn bij voorbaat geïncludeerd. Gescreende websites leverden
twee richtlijnen op.2,5
De eerste literatuursearch in Medline en de Cochrane Library leverde na
ontdubbeling in totaal zeventig hits op, waarvan vijftien voldeden aan de primaire
inclusiecriteria. Ook is een matching-adjusted indirect comparison (MAIC) studie die
tijdens de search omhoog kwam geïncludeerd en is het recent gepubliceerde
manuscript van Huss et al. (mei 2016) aan de geïncludeerde studies toegevoegd.
De tweede literatuursearch in Medline en de Cochrane Library leverde na
ontdubbeling in totaal 82 hits op. Hier zaten geen nieuwe studies tussen.
De effectiviteit van guanfacine is uitgebreid onderzocht (16 publicaties en 1 MAICstudie). In dit rapport focust ZIN zich op de vijf belangrijkste studies voor deze
beoordeling. Het gaat om:
• een placebogecontroleerde fase 3 studie bij adolescenten12;
• een gerandomiseerde onttrekkingsstudie13;
• een placebogecontroleerde fase 3 studie inclusief atomoxetine-arm14;
• een MAIC-studie waarin een indirecte vergelijking tussen guanfacine en
atomoxetine is gemaakt15;
• en twee vooraf gespecificeerde analyses van de gerandomiseerde
onttrekkingsstudie en de placebogecontroleerde fase 3 studie inclusief
atomoxetine-arm waarin de effectiviteit van guanfacine na gebruik van
methylfenidaat werd onderzocht16.
Een overzicht van de vijf belangrijkste studies is weergegeven in bijlage 1. Een lijst
van de ondersteunende studies is weergegeven in bijlage 2. De 54 geëxcludeerde
studies staan in bijlage 3. De geïncludeerde richtlijnen en overige bronnen zijn
weergegeven in bijlage 4.

3.2

Gunstige effecten

3.2.1

Evidentie
Guanfacine versus placebo bij adolescenten (Wilens et al., 2015)12
In dit gerandomiseerde, multicenter, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde,
dosisoptimaliserende onderzoek werd bij adolescenten (13-17 jaar) gedurende 15
weken (N=314) de effectiviteit van guanfacine ten opzichte van placebo onderzocht.
In 7 weken tijd werd guanfacine getitreerd naar de optimale dosering (variërend van
1-7 mg/dag). Daarna volgden een onderhoudsperiode van 6 weken en een
afbouwperiode van 2 weken. Het primaire eindpunt was verandering in de ADHDDSM-IV Rating Scale (ADHD-RS-IV) totaalscore na 13 weken behandelen ten
opzichte van de baselinewaarde. Een respons was gedefinieerd als ≥30% reductie in
ADHD-RS-IV A totaalscore ten opzichte van baseline en een Clinical Global
A

De ADHD-DSM-IV Rating Scale (ADHD-RS) is een schaal met 18 onderdelen, die correleren met de 18 symptomen
van de DSM-IV definitie van ADHD. De onderzoeker kan op basis van informatie van ouders, kind en leerkrachten
deze symptomen scoren op een 4-puntenschaal (0=nooit of zelden, 1=soms, 2=vaak, 3=altijd). De maximaal te
behalen score is 54 punten (zeer ernstig). Een score-vermindering van 10, 25 of 33 punten staat gelijk aan
respectievelijk een minimale verbetering, sterke verbetering of zeer sterke verbetering.
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Impression-Improvement (CGI-I) B score ≤2 bij een dosis die de patiënt tolereerde.
Resultaten
De ADHD-RS-IV totaalscore nam met een verschil van 6,2 punten significant sterker
af bij gebruik van guanfacine dan bij gebruik van placebo (95%-BI=-8,7;-3,7,
p<0,001, effect size=0,52). Ook op de secundaire eindpunten CGI-I en Clinical
Global Impression-Severity (CGI-S) C werden statistisch significante verschillen in
het voordeel van guanfacine aangetoond. In de guanfacinegroep waren er 21,1%
meer responders dan in de placebogroep (tabel 2A).
Superioriteit ten opzichte van placebo thuis en op school, gemeten middels Weiss
Functional Impairment Rating Scale-Parent Report (WFIRS-P) familie domein en
WFIRS-P leerdomeinen en school D , werd niet aangetoond in dit onderzoek (tabel
2B).
Gerandomiseerde onttrekkingsstudie (Newcorn et al., 2016)13
De gerandomiseerde onttrekkingsstudie met een follow-up duur van in totaal 41
weken begon met een open-label fase van 10 tot 13 weken waarin kinderen en
adolescenten guanfacine kregen (4 tot 7 weken dosistitratie en 6 weken onderhoud
(kinderen 6-12 jaar: 1-4 mg/dag en adolescenten 13-17 jaar: 1-7 mg/dag),
N=526). Patiënten die aan het eind van deze 10 tot 13 weken ≥30% reductie in
ADHD-RS-IV totale score en een CGI-I-score ≤2 lieten zien op een dosering van
guanfacine die ze tolereerden werden geclassificeerd als responders. Enkel
responders namen deel aan de 26 weken durende dubbelblinde, placebogecontroleerde, gerandomiseerde onttrekkingsstudie (N=314): de helft van de
responders werd doorbehandeld met de geoptimaliseerde dosis guanfacine (n=157),
terwijl de andere helft van de responders overstapte op placebo (n=157). Na deze
26 weken volgde een afbouwperiode van 2 weken. Het primaire eindpunt was het
percentage treatment failures aan het einde van de gerandomiseerde
onttrekkingsperiode. Een treatment failure was gedefinieerd als ≥50% toename in
de ADHD-RS-IV totaalscore en ≥2 punten toename van CGI-S score op twee
achtereenvolgende visites ten opzichte van de scores bij randomisatie (week 13, op
dat moment had iedereen een CGI-score ≤2).
Resultaten
Aan het eind van de open-label fase voldeden 68,6% van de patiënten aan het
criterium voor responders (n=361). 314 patiënten namen deel aan de
gerandomiseerde onttrekkingsstudie.
Doorbehandelen met guanfacine leidde tot 15,6% minder treatment failures dan
overstappen op placebo (95%-BI=-26,6;-4,5, p=0,006). In de placebo- en
guanfacinegroep faalde de behandeling gemiddeld na respectievelijk 56 en 218
dagen (p=0,003)11 (tabel 2A).
Aan het eind van de onttrekkingsfase was de ADHD-RS-IV totaalscore met een
verschil van 6,24 punten significant sterker gedaald in de guanfacine- dan in de
placebogroep (95%-BI=-9,01;-3,84, p<0,001, effect size=0,51) (tabel 2A).
B

De Clinical Global Impression-Improvement schaal (CGI-I) meet in hoeverre de gezondheidstoestand van de
patiënt is veranderd ten opzichte van de baselinewaarneming. Een score van 1 of 2 staat gelijk aan respectievelijk
zeer sterk verbeterd of sterk verbeterd. Scores ≥3 staan gelijk aan licht verbeterd tot zeer sterk verslechterd.
C

De Clinical Global Impression-Severity schaal (CGI-S) meet in hoeverre de mentale gezondheidstoestand van de
patiënt is ten opzichte van de gezondheidstoestand van de populatie. Een score van 1 of 2 staat gelijk aan
respectievelijk normaal/niet ziek of net wel ziek, maar de patiënt heeft er geen last van. Een score ≥3 varieert van
mild ziek tot de patiënt behoort tot de meest zieke patiënten.

D

De Weiss Functional Impairment Rating Scale-Parent Report (WFIRS-P) wordt ingevuld door de ouders, zodat op
zes verschillende domeinen, waaronder het familie domein en leerdomeinen en school, het functioneren van het kind
bepaald kan worden. Elk domein bestaat uit meerdere vragen die op een 4-puntenschaal beantwoord dienen te
worden (0=niet, 1=soms, 2=vaak, 3=zeer vaak, n/a=niet van toepassing). Per domein is de gemiddelde score te
berekenen (range van 0 tot 3).
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Voor functioneren (WFIRS-P-scores) werd een significant verschil op leerdomeinen
en school aangetoond in het voordeel van guanfacine, maar niet op het
familiedomein (tabel 2B).
Placebo-gecontroleerde studie met atomoxetine als referentie-arm (Hervas
et al., 2014)14
In dit gerandomiseerde, multicenter, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde
dosistitratieonderzoek met atomoxetine als referentie-arm werd gedurende 15
weken de effectiviteit van guanfacine ten opzichte van placebo onderzocht (N=338).
In 4 weken (kinderen 6-12 jaar) of 7 weken tijd (adolescenten 13-17 jaar) werden
guanfacine (kinderen: 1-4 mg/dag, adolescenten: 1-7 mg/dag) en atomoxetine (10100 mg/dag) getitreerd naar de optimale dosering (0,05-0,12 mg/kg/dag voor
guanfacine en 1,2-1,4 mg/kg/dag voor atomoxetine). Daarna volgden een
onderhoudsperiode van 6 weken en een afbouwperiode van 2 weken. Het primaire
eindpunt was verandering in ADHD-RS-IV totale score na 10 weken (kinderen) of 13
weken (adolescenten) behandelen t.o.v. de baselinewaarde. Een respons was
gedefinieerd als ≥30% reductie in ADHD-RS-IV totaalscore t.o.v. baseline en een
CGI-I score ≤2 bij een dosis die de patiënt tolereerde.
Resultaten
De ADHD-RS-IV totaalscore nam ten opzichte van placebo met een verschil van 8,9
en 3,8 punten meer af bij gebruik van respectievelijk guanfacine (95%-BI=-11,9;5,8, p<0,001, effect size=0,76) en atomoxetine (95%-BI=-6,8;-0,7, p=0,017,
effect size=0,32). De studie was niet opgezet om een verschil tussen guanfacine en
atomoxetine aan te tonen. Toch was er een numeriek verschil van 5,1 punten in het
voordeel van guanfacine (95%-BI=-8,2;-2,0, p=0,001, effect size=0,44) (tabel 2A).
Op de secundaire eindpunten CGI-I en CGI-S werden statistisch significante
verschillen in het voordeel van guanfacine ten opzichte van placebo aangetoond. De
gevonden effecten van atomoxetine op CGI-I en CGI-S waren kleiner en in het geval
van CGI-S niet significant verschillend van placebo. Het percentage responders ten
opzichte van placebo was 21,9% hoger in de guanfacine- en 13,0% hoger in de
atomoxetinegroep11 (tabel 2A).
Guanfacine vertoonde in vergelijking met placebo zowel een significante verbetering
op het WFIRS-P leren- en schooldomein als op het WFIRS-P familiedomein.
Atomoxetine vertoonde alleen een statistisch significante verbetering op het gebied
van leren en functioneren op school, maar niet voor het familiedomein (tabel 2B).
MAIC-studie: guanfacine versus atomoxetine (Sikirica et al., 2013)15
Matching-adjusted indirect comparison (MAIC) is een methode die indirecte
vergelijking tussen twee geneesmiddelen mogelijk maakt. Daartoe worden studies
geselecteerd waarin guanfacine (0,09-0,12 mg/kg/dag) en atomoxetine (1,2
mg/kg/dag of ≥1,2 mg/kg/dag) zijn vergeleken met placebo. Individuele
patiëntendata afkomstig uit klinische guanfacine-trials werden opnieuw gewogen
zodat deze matchten met de baselinekarakteristieken en placebo-uitkomsten
(groepsdata) van gepubliceerde atomoxetine-trials (leeftijd, percentage vrouwelijke
patiënten, baseline ADHD-RS-IV totale en subschaal scores en percentage patiënten
met ADHD onoplettende, ADHD hyperactieve/impulsieve of ADHD combinatie
subtype). De primaire uitkomstmaat is verandering in ADHD-RS-IV totale score.
In totaal werden twee MAIC’s uitgevoerd: één met een 1,2 mg/kg/dag
atomoxetinegroep (twee guanfacinestudies en één atomoxetinestudie) en één met
een ≥1,2 mg/kg/dag atomoxetinegroep (twee guanfacinestudies en vier
atomoxetinestudies).
Resultaten
Na matching verschilden baseline karakteristieken en placebo-effecten uit de
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guanfacine- en atomoxetine-studies niet van elkaar. Met een verschil van 7,0
punten leidde guanfacine tot een statistisch significant sterkere reductie in ADHDRS-IV-scores dan 1,2 mg/kg/dag atomoxetine (SE=2,2, p<0,01). Vergeleken met
hogere doseringen atomoxetine (≥1,2 mg/kg/dag) werd met guanfacine nog steeds
meer reductie in ADHD-RS-IV-scores behaald (gemiddeld 7,6, SE=1,4, p<0,01)
(tabel 2A).
De effectiviteit van guanfacine bij patiënten die eerder methylfenidaat
gebruikten (Huss et al., 2016)16
In deze vooraf gespecificeerde analyses werden patiënten uit de open-label fase van
de gerandomiseerde onttrekkingsstudie (Newcorn, 201613) en patiënten uit de
studie met de atomoxetine-arm (Hervas, 201414) opgesplitst in een groep
methylfenidaat-naïeve gebruikers en een groep die eerder behandeld was met
methylfenidaat. Patiënten die eerder stimulerende middelen anders dan
methylfenidaat gebruikten, zijn niet meegenomen in deze analyse. Resultaten van
beide studies werden apart geanalyseerd.
Resultaten van guanfacine na methylfenidaat
Gerandomiseerde onttrekkingsstudie (Newcorn, 201613): In totaal hadden 224
patiënten methylfenidaat als laatste stimulantium gebruikt (44,5%) en waren 207
patiënten stimulantia-naïef (41,2%).
In de open-label fase van de gerandomiseerde onttrekkingsstudie daalde de ADHDRS-IV totale score gemiddeld met 26,7 punten in de stimulantia-naïeve groep en
met 24,3 punten in de groep die eerder methylfenidaat gebruikte. Dit verschil (2,4
punten) was niet significant (tabel 2C).
Studie met atomoxetine-arm (Hervas, 201414): 142 patiënten rapporteerden dat het
laatste stimulantium dat ze gebruikten methylfenidaat was (42,1%: placebo n=38,
guanfacine n=46 en atomoxetine n=48). 174 patiënten waren stimulantia-naïef
(51,6%: placebo n=55, guanfacine n=61 en atomoxetine n=58).
Guanfacine leidde zowel in de subgroep die voorheen methylfenidaat gebruikte als
in de subgroep met stimulantia-naïeve patiënten tot een significant sterkere
reductie in ADHD-RS-IV totaalscores ten opzichte van placebobehandeling:
respectievelijk -9,80 (95%-BI=-14,6;-5,1, p<0,001, effect size=0,85) en -7,6
(95%-BI=-11,8;-3,3, p<0,001, effect size=0,65). Dit bleek ook het geval voor
stimulantia-naïeve gebruikers die atomoxetine gebruikten (-5,0 (95%-BI=-9,4;-0,7,
p=0,022, effect size=0,43)). Patiënten die atomoxetine kregen en eerder behandeld
waren met methylfenidaat lieten geen sterkere reductie in ADHD-RS-IV totaalscores
zien ten opzichte van placebo (-1,8 (95%-BI=-6,5;2,9, niet significant, effect
size=0,15)).
In vergelijken met placebo leidde zowel guanfacine als atomoxetine in de subgroep
met stimulantia naïeve patiënten tot een significant hoger percentage met een CGI-I
score van 1 of 2. Dit was niet het geval voor patiënten die eerder met
methylfenidaat waren behandeld. CGI-S score was niet significant verschillend ten
opzichte van placebo in de verschillende subgroepen (tabel 2C).
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Tabel 2A: Gunstige effecten van guanfacine vergeleken met placebo en atomoxetine bij kinderen en adolescenten van 6-17 jaar oud met ADHD: SYMPTOMEN

SYMPTOMEN

Dosis-optimalisatiestudie

Gerandomiseerde

Dosis-optimalisatiestudie bij kinderen en adolescenten (6-17 jaar)

MAIC-studie

bij adolescenten

onttrekkingsstudie (GOS)

Hervas, 201414

Sikirica, 201315

Wilens, 201512

Newcorn, 201613

GXR 1-7 mg/dag

GXR 1-7 mg/dag

GXR 1-7 mg/dag

ATX 10-100 mg/dag

GXR vs. ATX (indirect)

GXR 0,09-0,12 mg/kg/dag

GXR 0,09-0,12 mg/kg/dag

mean (95%-BI)

mean (95%-BI)

mean (95%-BI/±SD)

mean (95%-BI/±SD)

mean (95%-BI/±SD)

vs. 1,2 mg/kg/dag ATX

vs. ≥1,2 mg/kg/dag ATX

p-waarde, effect size

p-waarde, effect size

p-waarde, effect size

p-waarde, effect size

p-waarde, effect size

(indirect)

(indirect)

mean (±SE) p-waarde

mean (±SE) p-waarde

placebo

guanfacine

placebo

guanfacine

-18,5

-24,6

15,89*

9,64*

placebo

guanfacine

placebo

atomoxetine

guanfacine

atomoxetine

guanfacine

atomoxetine

guanfacine

atomoxetine

Verandering in ADHDRS-IV totaalscore t.o.v.
uitgangswaarde
Verschil vs.

-6,2 (-8,7;-3,7)

-6,24 (-9,01;-3,84)
11

placebo/atomoxetine

p<0,001, ES=0,52

% patiënten met CGI-I-

45,8

p<0,001, ES=0,51*

67,5

67,1*

score ≤2
Verschil vs. placebo/
atomoxetine (%)
% patiënten met CGI-S-

-15,0

-23,9

-15,0

-18,6

(±13,07)

(±12,41)

(±13,07)

(±11,91)

-8,9 (-11,9;-5,8)
p<0,001, ES=0,76

-3,8 (-6,8;-0,7)

-5,1 (-8,2;-2,0)

-7,0 (±2,2)

-7,6 (±1,4)

p=0,017, ES=0,32

p=0,001, ES=0,44

p<0,01

p<0,01

44,1

67,9

44,1

56,3

(34,9;53,4)

(59,2;76,5)

(34,9;53,4)

(47,1;65,4)

∆21,7

23,7 (11,1;36,4)

12,1 (-0,9;25,1)

11,6 (-1,0;24,2)

p<0,001

p<0,001)

p=0,024

N.S.Rapport fabrikant

36,1

50,6

32,5*

50*

score ≤2
Verschil vs. placebo (%)

% responders
Verschil vs. placebo (%)

14,5 (3,6;25,5)

∆17,5

12,3 (0,2;24,3)

0,7 (-10,8;12,1)

p=0,01

p=0,001*

p=0,04

N.S.

21,9 (9,2;34,7)11

13,0 (0,0;26,0)11

45,8

66,9

68,6*

21,1 (10,3;31,9)
11

p<0,001)
% treatment failures
Verschil vs. placebo (%)

64,9*

49,3*

-15,6 (-26,6;-4,5)
p=0,006*

Mediane tijd tot
treatment failure (dagen)
Verschil vs. placebo

56

218

(44,0;97,0)*

(118;?)*,**11

p=0,003*

(dagen)

*: na open-label fase, bij aanvang van de randomised withdrawal periode had elke patiënt ≥30% reductie in ADHD-RS-IV totaalscore en een CGI-score van 1 of 2; **: in de GXR-groep faalde minder dan 50%, daardoor
is het 95%-betrouwbaarheidsinterval niet te bepalen; ∆: verschil tussen de gemiddelde waarde van GXR en placebo/ATX; ADHD-RS-IV: ADHD Rating Scale IV; ATX: atomoxetine; CGI-I: Clinical Global Impression of
Improvement; CGI-S: Clinical Global Impression of Severity; ES: effect size; GOS: gerandomiseerde onttrekkingsstudie; GXR: guanfacine extended release; N.S.: niet significant; responder: ≥30% reductie in ADHD-

5

RS-IV totaalscore ten opzichte van baseline en een CGI-score ≤2 bij een dosis die de patiënt tolereerde; SD: standaarddeviaite; SE: standaardfout; treatment failure: ≥50% toename in de ADHD-RS-V totaalscore en
≥2 punten toename van CGI-S score op twee achtereenvolgende visites ten opzichte van de scores bij randomisatie (week 13, op dat moment had iedereen een CGI-score ≤2).
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Tabel 2B: Gunstige effecten van guanfacine vergeleken met placebo en atomoxetine bij kinderen en adolescenten van 6-17 jaar oud met ADHD: FUNCTIONEEL
Dosis-optimalisatiestudie bij

Gerandomiseerde onttrekkingsstudie (GOS)

Dosis-optimalisatiestudie bij kinderen en adolescenten (6-17 jaar)

adolescenten (13-17 jaar)

Newcorn, 201613

Hervas, 201414

Wilens, 2015

12

GXR 1-7 mg/dag

GXR 1-7 mg/dag

GXR 1-7 mg/dag

ATX 10-100 mg/dag

mean (95%-BI)

mean (95%-BI)

mean (95%-BI)

mean (95%-BI)

GXR vs. ATX (indirect)
mean (95%-BI)

p-waarde, effect size

p-waarde, effect size

p-waarde, effect size

p-waarde, effect size

p-waarde, effect size

-0,115 (-0,254;0,024)

-0,14 (-0,26;-0,01)

-0,22 (-0,36;-0,08)

-0,16 (-0,31;-0,02)

N.S., ES=0,22

p=0,032, ES=0,27

p=0,003, ES=0,42

p=0,026, ES=0,32

-0,057 (-0,192;0,078)

-0,08 (-0,20;0,05)

-0,21 (-0,36;-0,06)

-0,09 (-0,24;-0,06)

N.S., ES=0,11

N.S., ES=0,15

p=0,006, ES=0,38

N.S., ES=0,16

FUNCTIONEEL
WFIRS-P leerdomeinen en school eindpunt
vs. uitgangswaarde, verschil vs. placebo

WFIRS-P familie-domein
eindpunt vs. uitgangswaarde, verschil vs.
placebo

ATX: atomoxetine; ES: effect size; GOS: gerandomiseerde onttrekkingsstudie; GXR: guanfacine extended release; N.S.: niet significant; WFIRS-P: Weiss Functional Impairment Rating Scale – Parent Report.
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Tabel 2C: Gunstige effecten van guanfacine vergeleken met placebo en atomoxetine bij kinderen en adolescenten van 6-17 jaar oud met ADHD die wel vs. niet eerder
behandeld zijn met methylfenidaat
Stimulantia naïef v.s. eerder MPH gebruikt
Huss, 201616 (secundair Hervas, 201414 en Newcorn, 201613
Newcorn, 2016 (secundair, alleen open-label fase)

Hervas, 2014 (secundair)

GXR 1-7 mg/dag

GXR 1-7 mg/dag

ATX 10-100 mg/dag

eerder MPH gebruikt vs. stimulantia naïef (niet t.o.v. placebo)

stimulantia naïef

eerder MPH gebruikt

stimulantia naïef

mean (95%-BI)

mean (95%-BI)

mean (95%-BI)

mean (95%-BI)

mean (95%-BI)

∆

p-waarde, effect size

p-waarde, effect size

p-waarde, effect size

p-waarde, effect size

Stimulantia naïef

eerder MPH gebruikt

Eerder MPH gebruikt

placebo

guanfacine

placebo

guanfacine

placebo

atomoxetine

placebo

atomoxetine

-24,3

-15,9

-24,1

-13,5

-23,1

-15,9

-21,2

-13,5

-15,3

Verandering in ADHD-RS-IV
totaalscore t.o.v. placebo

-26,7

Verschil vs. placebo/atomoxetine

∆-2.4

-7,6 (-11,8;-3,3,)

-9,80 (-14,6;-5,1)

-5,0 (-9,4;-0,7)

-1,8 (-6,5;2,9)

N.S.

p<0,001, ES=0,65

p<0,001, ES=0,85

p=0,022, ES=0,43

N.S., ES=0,15

% patiënten met ≥30% reductie in
ADHD-RS-IV totaalscore t.o.v.
placebo

87,9 (83,4;92,3)

81,4 (76,3;86,6)
∆6,5

Verschil vs. placebo (%)

58,2

83,3

50,0

77,8

58,2

77,6

50,0

58,3

25,2 (9,1;41,2)

27,8 (9,1;46,4)

19,4 (2,5;36,3)

8,3 (-11,5;28,2)

p<0,001

p=0,008

p=0,008

N.S.

% patiënten met ≥50% reductie in
ADHD-RS-IV totaalscore t.o.v.
placebo

73,8 (67,8;79,8)

64,7 (58,4;71,0)
∆9,1

Verschil vs. placebo (%)

34,5

60,0

29,2

53,3

34,5

56,9

29,2

31,3

25,5 (7,8;43,1)

24,2 (4,7;43,6)

22,4 (4,5;40,3)

2,1 (-16,3;20,4)

p=0,003

p=0,011

p=0,010

N.S.

% patiënten met CGI-I-score ≤2
t.o.v. placebo

81,1

70,3
∆10,8

Verschil vs. placebo (%)

45,5

73,3

41,7

57,8

45,5

65,5

41,7

41,7

27,9 (10,6;45,2)

16,1 (-4,0;36,2)

20,1 (2,1;38,0)

0 (-19,7;19,7)

p<0,001

N.S.

p=0,005

N.S.

% patiënten met CGI-S-score ≤2
t.o.v. placebo
Verschil vs. placebo (%)

70,9

68,5
∆2,4

27,3

40,0

18,8

35,6

27,3

34,5

18,8

14,6

12,7 (-4,4;29,8)

16,8 (-1,0;34,6)

7,2 (-9,8;24,2)

-4,2 (-19,1;10,7)

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

∆: verschil tussen de gemiddelde waarde van stimulantia naïef en eerder MPH gebruikt; ADHD-RS-IV: ADHD Rating Scale IV; ATX: atomoxetine; CGI-I: Clinical Global Impression of Improvement; CGI-S: Clinical Global
Impression of Severity; GXR: guanfacine extended release; MPH: methylfenidaat; N.S.: niet significant; SE: standaardfout.
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3.2.2

Discussie
Symptoomreductie
Kortdurende studies met een dosisoptimalisatie van 4 weken (kinderen 6-12 jaar)
en/of 7 weken (adolescenten 13-17 jaar) en een onderhoudsperiode van zes weken
laten zien dat guanfacine ADHD-symptomen significant sterker vermindert dan
placebo. Ten opzichte van placebo neemt de ADHD-RS-IV totaalscore, afgenomen
door de behandelaar/onderzoeker, met ruim 6 punten af en ligt het percentage
responders E in de guanfacine-groepen ruim 20% hoger dan in de
placebogroepen.12,14 Tevens laat de gerandomiseerde onttrekkingsstudie met een
gerandomiseerde onttrekkingsperiode van 26 weken zien dat 15,6% minder
patiënten falen op de behandeling F en dat de tijd tot falen significant langer is bij
patiënten die doorgaan met de guanfacinebehandeling in vergelijking met patiënten
die overstappen op placebo.13 Hierbij moet opgemerkt worden dat patiënten die
tijdens de open-label fase niet op guanfacine reageerden of die guanfacine niet goed
verdroegen werden geëxcludeerd en dus ook niet betrokken zijn in deze analyse. Dit
kan ertoe leiden dat de resultaten te positief uitvallen. Desondanks zijn de studies
goed uitgevoerd, en voldoen ze grotendeels aan de eisen die de CHMP stelt aan
studies die de effectiviteit bepalen van ADHD-middelen bij patiënten met ADHD10
(zie ook 1.2.5. t/m 1.2.7. in dit rapport).
Werkzaamheid guanfacine en atomoxetine bij adolescenten (13-17 jaar): Volgens
de SmPC van atomoxetine reduceert atomoxetine ADHD-symptomen significant
sterker dan placebo bij zowel kinderen als jongeren tot 18 jaar.17
Guanfacine bleek in de adolescentenstudie effectiever dan placebo.12 Eerdere
guanfacinestudies lieten echter geen ADHD-symptoomreductie zien bij
adolescenten. Aangezien in de adolescentenstudie hogere doseringen zijn gebruikt,
acht de SAG het mogelijk dat een voldoende hoge dosis nodig is voor een effect.
Bovendien was alleen de adolescentenstudie gepowered om een effect van
guanfacine bij adolescenten aan te tonen. Deze verklaringen en het feit dat in de
adolescentenstudie een vergelijkbare effectiviteit werd behaald als bij kinderen, is
volgens de EMA voldoende bewijs dat guanfacine net als atomoxetine ook effectief is
bij adolescenten met ADHD. De lange termijn data van de lopende open-label 318
studie18, een vervolg op de gerandomiseerde onttrekkingsstudie en de placebogecontroleerde fase 3 studie met atomoxetine-arm, laten voor guanfacine eveneens
vergelijkbare resultaten zien tussen kinderen en adolescenten.11
Rol van somnolentie en sedatie: Somnolentie (40,6%) en sedatie (10,2%) bleken
zeer vaakvoorkomende ongunstige effecten van guanfacine (zie 3.3 Ongunstige
effecten).8 Bij atomoxetine-gebruikers trad somnolentie (inclusief sedatie) bij 1011% van de patiënten op.17 Studieresultaten tonen aan dat effectiviteit van
guanfacine bij patiënten met het overwegend onoplettende beeld consistent lager is
dan effectiviteit bij patiënten met het gecombineerde beeld (onoplettendheid +
hyperactiviteit-impulsiviteit)11, wat de vraag oproept of somnolentie en sedatie een
rol spelen in het reduceren van de hyperactiviteit en mogelijk kunnen bijdragen aan
het effect van guanfacine. Gestratificeerde analyses laten echter zien dat effectiviteit
van guanfacine op ADHD-symptomen ook waarneembaar is bij patiënten die geen
sedatie rapporteerden12,14,19,20.11 Bovendien bleek er geen duidelijke relatie te zijn
tussen effectiviteit en gerapporteerde sedatie. Volgens de SAG suggereren deze
resultaten dat de effectiviteit van guanfacine ten minste bereikt wordt via een ander
werkingsmechanisme dan sedatie.11 Betrokkenheid van somnolentie en sedatie bij
E

Een responder is gedefinieert als ≥30% reductie in de baseline-ADHD-RS-IV totaalscore en een CGI-I-score ≤2 op
een dosis die de patiënt tolereert.

F

Behandelfalen is gedefinieerd als ≥50% toename van de ADHD-RS-IV totaalscore en ≥2 punten toename van CGIS-score op twee achtereenvolgende visites t.o.v. de scores bij randomisatie
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reductie van de ADHD-symptomen is echter niet helemaal uit te sluiten.

Functionele verbetering
De EMA-richtlijn geeft aan dat om aan te tonen dat een ADHD-middel effectief is,
naast symptoomreductie ook functionele verbetering aangetoond moet worden.10
Het effect van guanfacine op functioneren op school en thuis werd middels de
WFIRS-P leerdomeinen en school en WFIRS-P familie-domein onderzocht in de
adolescentenstudie, de gerandomiseerde onttrekkingsstudie en de
placebogecontroleerde fase 3 studie met atomoxetine als referentie-arm.12-14. De
studies toonden slechts een klein13,14 of geen verschil aan op de twee verschillende
WFIRS-P subschalen12,13. De SAG geeft aan dat het methodologisch lastig is om
functioneren te meten bij psychiatrische aandoeningen, en bij ADHD in het
bijzonder. Volgens de SAG kan ondanks dat duidelijke verbetering op de
verschillende WFIRS-P subschalen niet is aangetoond, toch sprake zijn van
functionele verbetering. De resultaten op functioneren dienen bij deze kortdurende
studies met korte follow-up daarom voorzichtig geïnterpreteerd te worden. Omdat
symptoomreductie een eerste stap is in de behandeling van ADHD, oordelen de SAG
en CHMP dat de gevonden effecten van guanfacine op ADHD-symptomen klinisch
relevant zijn, ondanks dat functionele verbetering niet overtuigend is aangetoond.11
Atomoxetine
In de SmPC van atomoxetine (Strattera®) staat dat atomoxetine is onderzocht bij
meer dan 5000 kinderen en jongeren tot 18 jaar met ADHD. In zes
gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studies met een duur van
zes tot negen weken bleek atomoxetine statistisch significant beter te zijn dan
placebo in het verminderen van klachten en symptomen van ADHD. Bij behandelen
gedurende een jaar hadden minder patiënten in de atomoxetine-groep (18,7%) dan
in de placebo-groep (31,4%) een terugval.17
Vergelijking met atomoxetine
Ondanks dat de studie met atomoxetine als parallelle onderzoeksarm niet opgezet
was om een verschil tussen guanfacine en atomoxetine aan te tonen, werd een
numeriek sterkere reductie voor guanfacine dan voor atomoxetine aangetoond op
de ADHD-RS-IV schaal (een verschil van 5,1 punten, p=0,001).14 De resultaten van
de indirect vergelijkende MAIC studie laten een statistisch significante reductie in
ADHD-RS-IV scores zien tussen 0,09-0,12 mg/kg/dag guanfacine versus 1,2 mg/kg
of ≥1,2 mg/kg atomoxetine per dag (p<0,01).15 Echter, om een verschil in
effectiviteit tussen guanfacine en atomoxetine aan te tonen zijn direct-vergelijkende
studies nodig.
Geregistreerde indicatie
Methylfenidaat heeft volgens de EPAR een consistenter en groter effect op ADHDsymptoomreductie, sociaal- en schoolfunctioneren dan guanfacine
(symptoomreductie: effect size methylfenidaat=0,8 vs. effect size
guanfacine=0,5).11 Vandaar dat de EMA guanfacine enkel registreerde voor de
behandeling van ADHD bij kinderen en adolescenten van 6 tot 17 jaar oud voor wie
stimulerende middelen niet geschikt zijn, niet goed verdragen worden of waarvan is
aangetoond dat zij niet effectief zijn. Uit de placebogecontroleerde fase 3 studie met
atomoxetine als referentie-arm bleek de effect size van atomoxetine voor ADHDsymptoomreductie 0,32 te zijn (vs. 0,76 voor guanfacine).14 Uit een direct
vergelijkende studie met methylfendiaat kwam een effect size van 0,6 voor
atomoxetine en een effect size van 0,8 voor methylfenidaat.21 Atomoxetine heeft in
de verschillende behandelrichtlijnen een plaats na methylfenidaat.1,5-7
Vrijwel alle guanfacinestudies bevatten een bredere populatie dan de indicatie
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waarvoor guanfacine is geregistreerd. De adolescentenstudie, de gerandomiseerde
onttrekkingsstudie en de studie met guanfacine-, placebo- en atomoxetine-arm
bevatten echter een groot percentage patiënten dat voorafgaand aan de studie een
stimulerend middel had gebruikt, respectievelijk 70,1%12, 70,9%13 en 49,6%14.
Daarnaast toont de analyse van Huss et al. (2016)16 aan dat guanfacine na gebruik
van het stimulantium methylfenidaat een vergelijkbare en significante reductie van
ADHD-symptomen geeft als bij methylfenidaat naïeve patiënten. Dit in tegenstelling
tot de effecten die in diezelfde studie werden gevonden voor atomoxetine.
Atomoxetine lijkt namelijk minder effectief te zijn wanneer het aan kinderen en
adolescenten gegeven wordt die eerder methylfenidaat gebruikten.16 Alhoewel de
door Huss et al. gemaakte vergelijking in de originele studieprotocollen van te voren
was vastgesteld in een apart statistisch analyseplan, zijn de resultaten exploratief.
Dat atomoxetine minder effectief lijkt te zijn dan methylfenidaat in het reduceren
van ADHD-symptomen bij patiënten die eerder stimulantia gebruikten, bleek
overigens al eerder uit de direct-vergelijkende studie waarin de effectiviteit van
atomoxetine en methylfenidaat met elkaar zijn vergeleken. Bij patiënten die al
eerder behandeld waren met stimulantia was de effect size voor atomoxetine 0,5 en
voor methylfenidaat 0,8. Bij stimulantia naïeve patiënten waren de effect sizes voor
atomoxetine en methylfenidaat respectievelijk 0,9 en 1,0. Opgemerkt moet worden
dat eerdere non-responders op stimulantia waren uitgesloten van deelname aan
deze studie, waardoor de resultaten mogelijk te gunstig uitvallen voor
methylfenidaat.21 Ook uit een meta-regressie analyse blijkt dat de atomoxetine
(t.o.v. placebo) ADHD-symptomen significant sterker reduceert in studies met een
groter percentage patiënten dat nog niet met een ADHD-middel behandeld was.22
3.2.3

Conclusies
Ondanks dat functionele verbetering niet overtuigend is aangetoond, laten de
adolescentenstudie, de gerandomiseerde onttrekkingsstudie en de
placebogecontroleerde fase 3 studie met atomoxetine als referentie-arm zien dat
guanfacine ADHD-symptomen significant sterker vermindert dan placebo. Volgens
de EPAR is dit effect ook klinisch relevant. Bovendien suggereren de
placebogecontroleerde fase 3 studie met atomoxetine als referentie-arm en de
indirect vergelijkende MAIC-studie dat guanfacine ADHD-symptomen sterker
reduceert dan atomoxetine. Uit de analyse van Huss et al. blijkt dat guanfacine
ADHD-symptomen even sterk vermindert in een groep patiënten die stimulantianaïef is als in een groep patiënten die eerder werd behandeld met methylfendidaat.
Atomoxetine daarentegen lijkt in diezelfde studie minder effectief te zijn wanneer
het aan kinderen en adolescenten wordt gegeven die al eerder methylfenidaat
gebruikten.
Op grond van deze niet-direct vergelijkende studies en analyse blijkt dat guanfacine
ten minste even effectief is als atomoxetine bij de behandeling van ADHD bij
kinderen en adolescenten van 6-17 jaar oud voor wie stimulerende middelen niet
geschikt zijn, niet goed verdragen worden of waarvan is aangetoond dat zij niet
effectief zijn. Om een verschil in gunstige effecten aan te tonen en te kunnen
zeggen of de gevonden verschillen mogelijk ook klinisch relevant zijn, zijn directvergelijkende studies met langere follow-up nodig.

3.3

Ongunstige effecten

3.3.1

Evidentie
Een overzicht met de meest frequente (≥1/100) en ernstige ongunstige effecten van
guanfacine en atomoxetine bij kinderen en adolescenten is weergegeven in
respectievelijke tabel 4A en tabel 4B.
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Guanfacine (SmPC)
In totaal zijn 2411 ADHD-patiënten blootgesteld aan guanfacine (kinderen 6-12
jaar: n=1718 en adolescenten 13-17 jaar: n=693).11 In de verzamelde gegevens uit
gecontroleerde, dubbelblinde en open-label klinische onderzoeken met Intuniv® zijn
zeer vaak gemelde bijwerkingen somnolentie (40,6%), hoofdpijn (27,4%),
vermoeidheid (18,1%), abdominale pijn boven (12,0%) en sedatie (10,2%) (tabel
3). De bijwerkingen somnolentie en sedatie kwamen voornamelijk voor bij het begin
van de behandeling. Ze kunnen doorgaans 2-3 weken duren en in sommige gevallen
nog langer. De volgens de SmPC ernstige bijwerkingen die vaak zijn gemeld, zijn
hypotensie (3,2%), gewichtsstijging (2,9%), bradycardie (1,5%) en soms syncope
(0,7%).8
Atomoxetine (SmPC)
In de verzamelde gegevens uit klinische studies met Strattera® (atomoxetine) en
spontane post-marketing meldingen zijn zeer vaak gemelde bijwerkingen bij
pediatrische patiënten hoofdpijn (19%), pijn in het abdomen (18%) en verminderde
eetlust (16%). Misselijkheid, overgeven en somnolentie (inclusief sedatie) kunnen
voorkomen bij ongeveer 10% tot 11% van de patiënten. Bovenstaande bijwerkingen
waren meestal mild en matig in ernst en van voorbijgaande aard en hadden geen
significant aantal uitvallers van de behandeling tot gevolg (uitvalspercentages
≤0,5%). Bij meer dan 10% van de kinderen (en volwassenen) die atomoxetine
gebruikten nam de hartslag en systolische en diastolische bloeddruk toe (tabel 3).
In een aantal gevallen leidde dit tot aanhoudende of progressieve verhoging van de
hartslag en bloeddruk. Andere ernstige ongunstige effecten die soms optreden bij
gebruik van atomoxetine zijn orthostatische hypotensie (0,2%) en syncope (0,8%).
Daarnaast kregen sommige patiënten vroeg in de behandeling groeivertraging. Na
een aanvankelijke afname in gewicht en lengtegroei herstelden met atomoxetine
behandelde patiënten gemiddeld genomen naar een gemiddeld gewicht en lengte als
verwacht volgens baseline gegevens bij deze groep over de lange termijn
behandeling.17
Gepoolde veiligheidsdata uit de EPAR
In de indirect vergelijkende MAIC-studie is veiligheid van guanfacine ten opzichte
van atomoxetine niet onderzocht. Daarom bespreekt dit rapport de gepoolde
veiligheidsdata van guanfacine uit de EPAR (n=2411, placebo (n=973)).11 Hierin is
ook de veiligheidsdata van atomoxetine afkomstig uit de placebogecontroleerde fase
3 studie inclusief atomoxetine-arm opgenomen (n=112).14
Patiënten die met guanfacine behandeld werden, staakten het vaakst vanwege
ongunstige effecten (guanfacine: 10,8%, placebo: 1,3%, atomoxetine: 4,5%),
voornamelijk vanwege zenuwstelsel-aandoeningen (guanfacine: 5,4%, placebo:
0,4%, atomoxetine: 1,8%), waaronder somnolentie (guanfacine: 2,5%, placebo:
0,0%, atomoxetine: 1,8%). Ook staakten relatief meer guanfacine-gebruikers
vanwege psychische stoornissen (guanfacine: 2,1%, placebo: 0,2%, atomoxetine:
0,9%).11
De gepoolde percentages van zeer vaak voorkomende ongunstige effecten (≥10%)
van guanfacine en atomoxetine bij kinderen en adolescenten tot 18 jaar zijn
opgenomen in tabel 3.
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Tabel 3: Gepoolde percentages van zeer vaak (≥1/10) voorkomende ongunstige
effecten van guanfacine en atomoxetine bij kinderen en adolescenten tot 18 jaar11
percentage ongunstige effecten, gepoolde EPAR-data11

SmPC atomoxetine17

placebo (n=973)

guanfacine (n=2411)

atomoxetine (n=112)

Atomoxetine

somnolentie

10,0

40,6

17,9*

10-11%***

hoofdpijn

16,3

27,4

19,6

19%

vermoeidheid

5,9

18,1

21,4**

<10%, ≥1%

abdominale pijn boven

4,8

12,0

1,8

zie abdominale pijn

sedatie

2,0

10,2

1,8

zie somnolentie

duizeligheid

4,9

9,2

15,2**

<10%, ≥1%

misselijkheid

5,3

7,5

26,8*

10-11%

verminderde eetlust

5,3

7,3

27,7*

16%

overgeven

4,4

6,0

16,1*

10-11%

abdominale pijn

3,2

3,7

17,0

18%****

Ongunstige effecten die zeer vaak optreden (≥10%) zijn vet gedrukt.
* Verminderde eetlust (16%), misselijkheid (10-11%), overgeven (10-11%) en somnolentie (10-11%)
komen volgens de SmPC van atomoxetine minder vaak voor dan in bovenstaande tabel (n=112) vermeld
staat. Desondanks zijn het nog steeds zeer vaak voorkomende ongunstige effecten17; ** In de SmPC van
atomoxetine staat dat duizeligheid en vermoeidheid ongunstige effecten zijn die vaak (≥1%, <10%)
optreden in plaats van zeer vaak (≥10%) zoals in bovenstaande tabel vermeld staat17; *** Inclusief
sedatie; **** Inclusief pijn in het bovenste abdomen, maagklachten, abdominale klachten en
epigastricumklachten.
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Tabel 4A: Meest frequente ongunstige effecten van guanfacine8 vergeleken met atomoxetine17 bij kinderen en adolescenten
guanfacine8

atomoxetine17

meest frequent
verminderde eetlust

zeer vaak (≥1/10)

slapeloosheid
somnolentie, hoofdpijn

hoofdpijn, slaperigheid (inclusief sedatie)
verhoogde bloeddruk, verhoogde hartslag

abdominale pijn

pijn in abdomen, braken, misselijkheid

vermoeidheid
vaak (≥1/100, <1/10)

verminderde eetlust, gewichtstoename

anorexie (verlies van eetlust, gewichtsverlies)

depressie, angst, affectlabiliteit, slapeloosheid,

prikkelbaarheid, stemmingswisselingen,

doorslaapstoornis, nachtmerrie, prikkelbaarheid

slapeloosheid, agitatie, angst, depressie en
depressieve stemming, tics

sedatie, duizeligheid, lethargie

duizeligheid

bradycardie
hypotensie, orthostatische hypotensie
braken, diarree, misselijkheid, constipatie,

obstipatie, dyspepsie

abdominaal ongemak/maagongemak, droge mond
rash

dermatitis, pruritus, huiduitslag

bedplassen
mydriasis
vermoeidheid, lusteloosheid, pijn op de borst
Zwart vetgedrukte woorden zijn ongunstige effecten die zowel bij guanfacine als atomoxetine zeer vaak (≥1/10) of vaak (≥1/100, <1/10) waargenomen wordt.
Grijs vetgedrukte woorden zijn ongunstige effecten die zowel bij guanfacine als atomoxetine voorkomen, maar bij de een zeer vaak (≥1/10) of vaak (≥1/100, <1/10) en bij de ander soms (≥/1000, <1/100).
Onderstreepte woorden zijn ongunstige effecten van guanfacine en atomoxetine die tegengesteld zijn aan elkaar.
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Tabel 4B: Ernstige ongunstige effecten van guanfacine8 vergeleken met atomoxetine17 bij kinderen en adolescenten
guanfacine8

atomoxetine17

ernstig
plotselinge dood bij patiënten met structurele
hartafwijkingen (zeer zelden)
syncope (soms, 0,7%)

syncope (soms, 0,8%)
suïcidaal gedrag (soms)
waaronder acuut leverfalen (zelden)
anafylactische reacties (zeer zelden)

Vetgedrukte woorden zijn ernstige ongunstige effecten die zowel bij guanfacine als atomoxetine voorkomen.
soms: ≥0,1%, <1%; zelden: ≥0,01%, <0,1%; zeer zelden: <0,01%.
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3.3.2

Discussie
De ongunstige effecten van guanfacine en atomoxetine komen grotendeels overeen
en verschillen voornamelijk in frequentie. Zo gaat guanfacine relatief vaker gepaard
met somnolentie (40,6%), hoofdpijn (27,4%), vermoeidheid (18,1%) en sedatie
(10,2%)8, terwijl atomoxetine vaker gepaard gaat met pijn in abdomen (inclusief
abdominale pijn boven) (18%), verminderde eetlust (16%), misselijkheid (10-11%)
en overgeven (10-11%)17.
(Zeer) vaakvoorkomende ongunstige effecten van guanfacine en atomoxetine die
tegengesteld zijn aan elkaar, zijn respectievelijk gewichtstoename (2,9%),
bradycardie (1,5%) en hypotensie (3,2%) voor guanfacine en gewichtsverlies
(>1%, <10%), verhoogde hartslag (>10%) en verhoogde bloeddruk (>10%) voor
atomoxetine.8,17 Daar waar guanfacine gepaard kan gaan met bradycardie en een
verhoogd risico op toename in BMI, kan atomoxetine gepaard gaan met
aanhoudende of progressieve verhoging van hartslag en bloeddruk en
groeivertraging (gewicht en lengte).
Een ernstig ongunstig effect van guanfacine is syncope (0,7%).8 Ook voor
atomoxetine is syncope een risico (0,8%). Daarnaast zijn bij atomoxetine
plotselinge dood bij patiënten met structurele hartafwijkingen (zeer zelden),
suïcidaal gedrag (soms), acuut leverfalen (zelden) en anafylactische reacties gemeld
(zeer zelden).17
Volgens de analyse in de EPAR, leidt guanfacine vaker dan atomoxetine en placebo
tot ongunstige effecten (84,9% vs. 67,9% vs. 63,7%) en leiden ongunstige effecten
vaker tot staken in guanfacine-behandelde patiënten (10,8%) dan in atomoxetine(4,5%) en placebo-behandelde patiënten (1,3%).11
Er zijn maatregelen genomen om de risico’s van guanfacine bij aanvang en tijdens
de behandeling zo klein mogelijk te laten zijn. Zo dient de fabrikant alle
beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg die guanfacine naar verwachting zullen
voorschrijven door middel van een informatiebrief te informeren over het verkrijgen
van toegang tot de SmPC en bijsluiter. Tevens stuurt de fabrikant educatief
materiaal op (inclusief controlelijst voor de voorschrijver). Daarnaast is een
voorwaarde voor marktregistratie dat de firma een vervolgstudie doet naar de lange
termijn veiligheid van guanfacine.11 In de vergelijkende veiligheidsstudie 40118 zal
worden gekeken naar het effect van guanfacine op neurocognitie, aangezien
somnolentie (40,6%) en sedatie (10,2%) mogelijk leiden tot verminderd
leervermogen en vertraagde cognitieve ontwikkeling. Daarnaast wordt in deze
studie gekeken naar de risico’s van hypotensie, syncope, sedatie, gewichtstoename,
bradycardie, groei, seksuele ontwikkeling en QT-verlenging.18 Studies naar lange
termijn effecten van ADHD-middelen op hersenontwikkeling, groei en seksuele
rijping worden in de richtlijn van de EMA voor onderzoek naar ADHD-middelen
aanbevolen.10
Opmerkelijk is dat één CHMP-lid het niet eens is met de marktautorisatie van
guanfacine (Intuniv®). Dit lid is niet overtuigd van de effectiviteit en veiligheid.11
Ook het CBG was in eerste instantie niet overtuigend positief over de baten-risico
balans van guanfacine (Intuniv®). Verdere analyse van alle klinische gegevens en
inbreng van behandelaren en patiënten hebben uiteindelijk de doorslag gegeven,
om voor patiënten die niet goed reageren op stimulantia een nieuwe
behandelingswijze mogelijk te maken.23
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3.3.3

Conclusie
Over het algemeen komt de aard van de ongunstige effecten grotendeels overeen,
maar lijkt de frequentie van ongunstige effecten voor guanfacine hoger te zijn dan
voor atomoxetine.
Somnolentie (40,6%), maar ook hoofdpijn (27,4%), vermoeidheid (18,1%),
abdominale pijn boven (12,0%) en sedatie (10,2%) treden bij gebruik van
guanfacine zeer vaak op. Bij atomoxetine staan hoofdpijn (19%), abdominale pijn
(inclusief abdominale pijn boven) (18%), verminderde eetlust (16%), misselijkheid
(10-11%), braken (10-11%) en somnolentie (inclusief sedatie) (10-11%) op de
voorgrond. Daar waar guanfacine gepaard kan gaan met bradycardie, hypotensie en
een verhoogd risico op toename in BMI, kan atomoxetine gepaard gaan met
aanhoudende of progressieve verhoging van hartslag en bloeddruk en
groeivertraging (gewicht en lengte).8,17 Om te kunnen zeggen of de gevonden
verschillen in ongunstige effecten mogelijk ook klinisch relevant zijn, zijn directvergelijkende studies met langere follow-up nodig.

3.4

Ervaring
De EMA gaf op 17 september 2015 een positief advies voor het in de handel
brengen van guanfacine.11
Guanfacine bij ADHD is al sinds 2 september 2009 in de Verenigde Staten op de
markt voor kinderen en adolescenten (6-17 jaar) en sinds 5 juli 2013 in Canada
voor kinderen (6-12 jaar). Sinds de lancering in de Verenigde Staten en Canada
bedraagt de geschatte cumulatieve patiëntenblootstelling aan guanfacine met
verlengde afgifte 609.360 patiëntjaren. Tevens gaf de FDA op 25 februari 2011
toestemming voor een nieuwe indicatie, namelijk als adjuvante therapie met
psychostimulantia bij kinderen en adolescenten met ADHD.11
Atomoxetine is sinds 15 december 2004 in Europa geregistreerd.24
De ervaring met guanfacine met verlengde afgifte (monotherapie) en atomoxetine is
weergegeven in tabel 3.
Tabel 3: Ervaring met guanfacine met verlengde afgifte (monotherapie) bij ADHD
vergeleken met atomoxetine bij ADHD
guanfacine

beperkt: < 3 jaar op de markt of < 100.000

atomoxetine

2015 (Europa, 6-17 jaar)

voorschriften (niet-chronische
indicatie)/20.000 patiëntjaren (chronische
medicatie)
voldoende: ≥ 3 jaar op de markt, en >
100.000 voorschriften/20.000 patiëntjaren

2009 (Verenigde Staten,
6-17 jaar)
2013 (Canada, 6-12
jaar)

ruim: > 10 jaar op de markt

2004 (Europa, 617 jaar en
volwassenen)

3.4.1

Conclusie
De ervaring met guanfacine (Intuniv®) in Nederland en Europa is beperkt. De
ervaring met guanfacine wereldwijd is voldoende. De ervaring met atomoxetine is
ruim.
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3.5

Toepasbaarheid
Contra-indicaties
Guanfacine kent geen contra-indicaties.8 De contra-indicaties van atomoxetine zijn
nauwekamerhoekglaucoom, (voorgeschiedenis met) feochromocytoom en ernstige
cardiovasculaire of cerebrovasculaire stoornissen.17
Specifieke groepen
Guanfacine en atomoxetine zijn niet onderzocht bij kinderen jonger dan zes jaar en
bij patiënten boven de 65 jaar. Guanfacine is tevens niet onderzocht bij
volwassenen, atomoxetine wel.8,17
Gebruik van guanfacine en atomoxetine tijdens zwangerschap en lactatie wordt
ontraden.8,17
Interacties
Guanfacine8
- Krachtige en matig krachtige CYP3A4/5-remmers en krachtige CYP3A4-inductoren
leiden tot respectievelijk een verhoging en verlaging van de biologische
beschikbaarheid van guanfacine.
- Vetrijk voedsel verhoogt de blootstelling aan guanfacine.
- Gelijktijdige toediening met antihypersentiva verhoogt de kans op hypotensie en
syncope; gelijktijdige toediening met geneesmiddelen die het centraal zenuwstelsel
onderdrukken verhoogt het risico op sedatie en somnolentie; gelijktijdig gebruik met
QT-verlengende middelen wordt niet aanbevolen, vanwege het effect van
guanfacine op de hartslag.
- Gelijktijdige toediening met valproïnezuur kan leiden tot verhoogde concentraties
van valproïnezuur.
Atomoxetine17
- CYP2D6-remmers (SSRI’s, quinidine, terbinafine) kunnen de blootstelling aan
atomoxetine zes- tot achtmaal verhogen.
- Gebruik van MAO-remmers tijdens en tot twee weken voor en na atomoxetinebehandeling is gecontra-indiceerd. Dit kan leiden tot een hypertensieve crisis.
- Atomoxetine kan de cardiovasculaire effecten van salbutamol (of andere bèta2agonisten) versterken; gelijktijdige gebruik met QT-verlengende middelen,
medicamenten die de elektrolietbalans verstoren en CYP2D6-remmers, verhoogt
mogelijk het risico op een verlengd QT-interval.
Waarschuwingen en voorzorgen
Guanfacine8
- Identificeer voorafgaand aan behandelen of de patiënt een verhoogd risico loopt
op somnolentie, sedatie, hypotensie, bradycardie, aritmie met QT-verlenging en
gewichtstoename/risico op obesitas.
- Tijdens dosistitratie wekelijks monitoren voor verschijnselen van somnolentie en
sedatie, hypotensie en bradycardie. Gedurende het eerste jaar van de behandeling
om de drie maanden blijven monitoren, ook op gewichtstoename/risico op obesitas.
Daarna om de zes maanden monitoren. Na elke dosisaanpassing frequenter
monitoren.
- Guanfacine niet stopzetten zonder een arts te raadplegen: bloeddruk en polsslag
kunnen stijgen na stopzetting. Stapsgewijze verlaging van de dosering is
aanbevolen.
- Guanfacinetabletten met onmiddellijke afgifte mogen niet op een mg/mg-basis
worden vervangen vanwege de verschillende farmacokinetische profielen.
- Alleen te gebruiken door kinderen die de tablet zonder problemen in zijn geheel
kunnen doorslikken: bij verkruimelen of breken voor doorslikken, verhoogt de
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snelheid van guanfacine-afgifte.
- Zware apparatuur bedienen, voertuigen besturen of fietsen wordt afgeraden,
totdat de patiënt weet hoe hij of zij reageert op een behandeling met guanfacine.
- Patiënten met zelfmoordgedachten en -gedrag dient de arts onmiddellijk te
evalueren.
- Bij patiënten met verschillende graden van leverfunctiestoornis, een ernstige
nierfunctiestoornis (GFR 2915 ml/min), een nierziekte in de eindfase (GFR <15
ml/min) of die gedialyseerd moeten worden, kan een dosisverlaging noodzakelijk
zijn.
Atomoxetine17
- Voordat de patiënt de atomoxetine-behandeling start, de medische historie van de
patiënt natrekken en een baseline evaluatie van zijn of haar cardiovasculaire status
uitvoeren, inclusief bloeddruk en hartslag.
- Tijdens dosisaanpassingen regelmatig de bloeddruk en pols controleren en daarna
tenminste iedere zes maanden. Bij langdurig behandelen groei en ontwikkeling
controleren. Controleer tijdens de behandeling op optreden of toename van suïcidaal
gedrag, psychotische verschijnselen, vijandigheid en emotionele labiliteit; controleer
eveneens op ontstaan of toename van angst, depressie of tics.
- Atomoxetine geleidelijk afbouwen. Enkel in geval van significante bijwerkingen kan
atomoxetine abrupt gestaakt worden.
- Atomoxetine voorzichtig introduceren bij patiënten met een voorgeschiedenis van
toevallen.
- Staak en initieer de behandeling niet opnieuw bij patiënten met icterus of bij
laboratoriumuitslagen die duiden op leverbeschadiging.
- Wees voorzichtig bij het autorijden of het bedienen van gevaarlijke machines
totdat zeker is dat atomoxetine de prestatie niet beïnvloedt.
- Patiënten van wie bekend is dat ze een ernstige structurele hartafwijking hebben,
dienen atomoxetine voorzichtig te gebruiken en na consultatie van een
hartspecialist.
- Bij matige leverinsufficiëntie (Child-Pugh klasse B) en ernstige leverinsufficiënten
(Child-Pugh klasse C) dienen de start- en beoogde doses te worden verminderd tot
respectievelijk 50% en 25% van de gebruikelijke dosis. Atomoxetine kan bij
patiënten met nierziekte in het eindstadium hypertensie verergeren.
- Atomoxetine dient voorzichtig gebruikt te worden met medicamenten waarvan
bekend is dat ze de gevoeligheid voor toevallen verhogen, de bloeddruk beïnvloeden
en geneesmiddelen die invloed hebben op noradrenaline.
- Atomoxetine kan door pupilverwijding de oogdruk verhogen en een aanval van
acuut glaucoom veroorzaken.
3.5.1

Discussie
Guanfacine gaat net als atomoxetine gepaard met vele interacties, waarschuwingen
en voorzorgen die het gebruiksgemak beperken. Initiëren van de behandeling door
een specialist en continue monitoring van de patiënt is noodzakelijk om veilig
gebruik van guanfacine en atomoxetine mogelijk te maken. Verschillen in
toepasbaarheid leiden niet tot een duidelijke voorkeur voor guanfacine of
atomoxetine.

3.5.2

Conclusie
Onderlinge verschillen in de toepasbaarheid zijn onvoldoende om een
doorslaggevende voorkeur te geven voor guanfacine of atomoxetine.

3.6

Gebruiksgemak
Het gebruiksgemak van guanfacine en atomoxetine is weergegeven in tabel 4.
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Tabel 4: Gebruiksgemak van guanfacine vergeleken met atomoxetine
guanfacine8

atomoxetine17

Toedieningswijze

oraal

oraal

Toedieningsfrequentie

éénmaal daags

één- of tweemaal daags

3.6.1

Conclusie
Er zijn geen relevante verschillen tussen het gebruiksgemak van guanfacine en
atomoxetine.

3.7

Eindconclusie therapeutische waarde
Ondanks dat functionele verbetering niet overtuigend is aangetoond, laten de
adolescentenstudie, de gerandomiseerde onttrekkingsstudie en de
placebogecontroleerde fase 3 studie met atomoxetine als referentie-arm zien dat
guanfacine ADHD-symptomen significant sterker vermindert dan placebo. Volgens
de EPAR is dit effect ook klinisch relevant. Bovendien suggereren de
placebogecontroleerde fase 3 studie met atomoxetine als referentie-arm en de
indirect vergelijkende MAIC-studie dat guanfacine ADHD-symptomen sterker
reduceert dan atomoxetine. Uit de analyse van Huss et al. blijkt dat guanfacine
ADHD-symptomen even sterk vermindert in een groep patiënten die stimulantianaïef is als in een groep patiënten die eerder werd behandeld met methylfendidaat.
Atomoxetine daarentegen lijkt in diezelfde studie minder effectief te zijn wanneer
het aan kinderen en adolescenten wordt gegeven die al eerder methylfenidaat
gebruikten.
Op grond van deze niet-direct vergelijkende studies en analyse blijkt dat guanfacine
ten minste even effectief is als atomoxetine bij de behandeling van ADHD bij
kinderen en adolescenten van 6-17 jaar oud voor wie stimulerende middelen niet
geschikt zijn, niet goed verdragen worden of waarvan is aangetoond dat zij niet
effectief zijn. Om een verschil in gunstige effecten aan te tonen en te kunnen
zeggen of de gevonden verschillen mogelijk ook klinisch relevant zijn, zijn directvergelijkende studies met langere follow-up nodig.
Over het algemeen komt de aard van de ongunstige effecten grotendeels overeen,
maar lijkt de frequentie van ongunstige effecten voor guanfacine hoger te zijn dan
voor atomoxetine.
Somnolentie (40,6%), maar ook hoofdpijn (27,4%), vermoeidheid (18,1%),
abdominale pijn boven (12,0%) en sedatie (10,2%) treden bij gebruik van
guanfacine zeer vaak op. Bij atomoxetine staan hoofdpijn (19%), abdominale pijn
(inclusief abdominale pijn boven) (18%), verminderde eetlust (16%), misselijkheid
(10-11%), braken (10-11%) en somnolentie (inclusief sedatie) (10-11%) op de
voorgrond. Daar waar guanfacine gepaard kan gaan met bradycardie, hypotensie en
een verhoogd risico op toename in BMI, kan atomoxetine gepaard gaan met
aanhoudende of progressieve verhoging van hartslag en bloeddruk en
groeivertraging (gewicht en lengte).8,17 Om te kunnen zeggen of de gevonden
verschillen in ongunstige effecten mogelijk ook klinisch relevant zijn, zijn directvergelijkende studies met langere follow-up nodig.
Geconcludeerd kan worden dat guanfacine een therapeutisch gelijke waarde heeft
ten opzicht van atomoxetine bij de behandeling van ADHD bij kinderen en
adolescenten van 6-17 jaar oud voor wie stimulerende middelen niet geschikt zijn,
niet goed verdragen worden of waarvan is aangetoond dat zij niet effectief zijn.
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4

Voorlopig advies Farmacotherapeutisch Kompas

4.1

Oud advies

4.2

Nieuw advies
Bij kinderen en adolescenten van 6-17 jaar oud met ADHD voor wie stimulerende
middelen niet geschikt zijn, niet goed verdragen worden of waarvan is aangetoond
dat zij niet effectief zijn, kan guanfacine de ADHD-symptomen reduceren.
Guanfacine is ten minste even effectief als atomoxetine. Omdat de frequentie van
ongunstige effecten van guanfacine hoger lijkt te zijn dan de ongunstige effecten
van atomoxetine, er minder ervaring is met guanfacine dan met atomoxetine en de
lange termijn veiligheid van guanfacine nog niet bekend is, heeft guanfacine een
plaats na atomoxetine.
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Bijlage 1: Overzicht belangrijkste geïncludeerde studies
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behandeling is toegestaan

totale score t.o.v. baseline

en school, WFIRS-P

mogelijk geen juist beeld van ADHD in de real-

(4 of 7 weken

mits deze op het moment

en een CGI-I-score ≤2 op

familiedomein

world setting.

dosisoptimalisatie, 6

van baseline >1 maand

een dosis die de patiënt

weken onderhoud, 2

gegeven werd en niet

tolereerde (GXR: 0,05 tot

Secundair CGI-S,

de behandelgroepen had ODD en is daarmee

weken afbouwen).

wijzigde tijdens de studie.

0,12 mg/kg/dag en ATX:

WFIRS-P andere

generaliseerbaar naar de wijdere populatie.

1,2 tot 1,4 mg/kg/dag).

domeinen, WFIRS-P

• Meer dan 50% van de patiënten in alle drie

totaalscore en veiligheid (o.a. ECG).

Eerste auteur,

Type onderzoek,

Aantal

jaar van

bewijsklasse,

patiënten

publicatie

follow-up duur

Patiëntkenmerken

Interventie en

Relevante

Commentaar,

vergelijkende

uitkomstmaten

risk of bias

behandeling

Indirectvergelijkende
MAIC studie
Sikirica, 201315

MAIC-studie. Multi-

Hoofd-

Kinderen en adolescenten

Hoofdvergelijking

Primair Verandering in

• Geen direct vergelijkende studie. (Kleine)

center, dubbelblinde,

vergelijking

(6-18 jaar) met diagnose

GXR (0,09-0,12 mg/kg/dag)

ADHD-RS-IV totale

verschillen tussen de verschillende trials,

gerandomiseerde,

GXR (N=218 (2

ADHD en ≥1,5 maal de

en placebo; individuele

score (einde

kunnen leiden tot uitkomsten die gebiased zijn.

placebo-gecontroleerde

studies))

standaarddeviatie van

patiëntendata afkomstig uit

onderhoudsperiode)

• Deze studie kijkt enkel naar korte-termijn

trials met een

(0,09-0,12

normaalwaarden op de

twee RCT’s

t.o.v. baseline.

effectiviteit.

vergelijkbare

mg/kg/dag =

ADHD-RS-IV totaalscore,

behandelduur en

82, placebo =

hyperactiviteit/impulsivi-

ATX (1,2 mg/kg/dag) en

Secundair ADHD-RS-

van GXR vs. ATX is niet bepaald in deze studie.

ADHD-RS-IV

136)

teit of onoplettendheid

placebo; groepsdata

IV hyperactiviteit/

• Individuele patiëntendata van GXR is

subschaal scores

afkomstig uit één RCT

impulsiviteit en

afkomstig uit de dosis-respons studies van

totaalscore als

vs.

• Analyse van veiligheid en verdraagzaamheid

vs.

uitkomstmaat werden

ATX (N=167 (1

(afhankelijk van leeftijd

onoplettendheid

Biederman (2008) en Sallee (2009). Patiënten

geselecteerd. […].

studie))

en geslacht).

subschalen,

kregen niet per sé de voor hen meest optimale

(ATX 1,2

dosering. Sikirica en collega’s hebben daarom

Follow-up duur varieert

mg/kg/dag =

zowel voor GXR als voor placebo berekend in

tussen studies: 5 tot 9

84, placebo =

welke doseringsgroep de patiënten afhankelijk

weken.

83)

van hun lichaamsgewicht zouden vallen en

Sensitiviteits

alleen die patiënten geïncludeerd die binnen de

analyses:

range van 0,046-0,12 mg/dag vallen.

Hogere dose-

• De groepsdata van 1,2 mg/kg/dag ATX is

ring ATX: ≥1,2

afkomstig uit de studie van Michelson (2001).

mg/kg/dag

Voor de sensitiviteitsanalyse met hogere

(n=506) en

doseringen ATX zijn daarnaast de groepsdata

placebo

uit de studies van Kelsey (2008), Spencer

(n=348)

(2002) en Michelson (2002) gebruikt.
• Resultaten van de sensitiviteitsanalyses
bevestigen de generaliseerbaarheid van de
hoofdvergelijking naar een bredere en meer
heterogene populatie.

Eerste auteur,

Type onderzoek,

Aantal

jaar van

bewijsklasse,

patiënten

publicatie

follow-up duur

Patiëntkenmerken

Interventie en

Relevante

Commentaar,

vergelijkende

uitkomstmaten

risk of bias

behandeling

Na stimulerende
middelen
Studie 315 en 316

Multicenter,

Studie 316

Kinderen en adolescenten

Data van studie 315 en

Proportie responders

• Zie studie 315 en 316.

Secundair

dubbelblinde, placebo-

338

(6-17 jaar) met diagnose

316 werden apart

(≥30% en ≥50%

• Tijd en redenen van stoppen stimulerende

Huss, 201616

gecontroleerde,

(FAS: 337 (316

ADHD, ADHD-RS-IV

geanalyseerd.

reductie in ADHD-RS-

medicatie werden genoteerd tijdens de baseline

dosisoptimalisatie RCT

zonder non-

baseline totale score ≥32,

IV totale score), tijd tot

visite middels een gestandaardiseerde

[…].

MPH groep) 

CGI-S baseline-score ≥4.

Studie 316

respons (dagen),

vragenlijst. Duur van deze behandeling werd

GXR 1-7 mg/dag

proportie CGI-I≤2,

niet genoteerd. Ook kon niet met klinische

proportie CGI-S≤2.

gegevens achterhaald worden in welke mate

placebo/GXR/A
Follow-up duur: zie

TX: MPH =

studie 315 (alleen de

48/46(FAS:

open-label fase,

45)/48), non-

screening en washout)
en 316.

vs.
ATX 10-100 mg/dag

een voorgaande methylfenidaatbehandeling

vs.

niet effectief was en of de dosering of titratie

MPH = 8/7/6 en

placebo

van methylfenidaat wel adequaat gedaan was

stimulantia

Studie 315

(stratificatie op dosering was daardoor ook niet

naïef =

GXR 1-7 mg/dag

mogelijk).

55/61(FAS:
60)/58)

N.B. In beide studies

Studie 315

werden behandelgroepen

528

opgesplitst in prior MPH en

(FAS open-label

stimulantia naïef. Patiënten

fase: 503 (431

die voorafgaand een ander

zonder non-

stimulantium dan MPH

MPH groep) 

gebruikten, werden niet

MPH = 224

meegenomen in de analyse.

(221), non-MPH
= 72 en stimu-

Optimale dosis: zie studie

lantia naïef =

315 en 316.

207 (206))
ADHD-RS-IV: ADHD Rating Scale IV; ATX: atomoxetine; CGI-I: Clinical Global Impression of Improvement; CGI-S: Clinical Global Impression of Severity; CPRS-R: Conners’ Parent Rating Scale-Revised: Short Form; CTRS-R: Conners’ Teacher
Rating Scale-Revised: Short Form; FAS: full analysis set; GXR: guanfacine extended release; GOS: gerandomiseerde onttrekkingsstudie; MAIC: matching-adjusted indirect comparison; MPH: methylfenidaat; non-MPH: ander stimulerend middel dan
methylfenidaat gebruikt voorafgaand aan deelname studie; ODD: concomitant oppositional defiant disorder; PGA: Parent’s Global Assessment; RCT: randomized controlled trial; treatment failure: ≥50% toename in ADHD-RS-IV totale score en ≥2
punten toename in CGI-S score op twee achtereenvolgende visites t.o.v. de scores bij randomisatie. Patiënten die om andere redenen uitvielen werden hier ook toe gerekend; WFIRS-P: Weiss Functional Impairment Rating Scale-Parent Report.

Bijlage 2: Overzicht ondersteunende studies

Eerste auteur,

Soort studie

jaar van
publicatie
Biederman, 200819

Dosis-respons studie 301 (guanfacine 2, 3 en 4 mg vs. placebo)

Sallee, 200920

Dosis-respons studie 304 (guanfacine 1, 2, 3 en 4 mg vs. placebo)

25

Sallee, 2012

Secundair studie 301 en studie 304 Open-label extensiestudies (guanfacine vs. placebo)

Faraone, 201026
Connor, 201027
28

Wilens, 2012

Studie 307 Kinderen met ADHD met oppositionele symptomen
Studie 313 Gelijktijdige toediening van guanfacine en stimulerende middelen bij kinderen en adolescenten die een suboptimale respons vertonen bij
gebruik van een stimulerend middel

Wilens, 201329

Secundair studie 313

Cutler, 201430
Findling, 201431
Newcorn, 201332

Studie 314 Doseren in de ochtend versus avond

Young, 201433

Secundair studie 314

Stein, 201534
Studie 206 Ontworpen om het effect van guanfacine op cognitief functioneren bij kinderen en adolescenten (6-17 jaar) met ADHD te bepalen

Bijlage 3: Overzicht geëxcludeerde studies

Reden van exclusie

Eerste auteur, jaar van publicatie

Review

18 hits: Ottawa (ON): Canadian Agency for Drugs and Technologies in Healt, 2015; Rizzo et al., 2015; Ruggiero et al., 2014; Elbe and
Reddy, 2014; Hirota et al., 2013; Béhérec et al., 2014; Sallee et al., 2013; Childress, 2012; McDonagh et al., 2011; Huang and Tsai, 2011;
Castells et al., 2011; Manos et al., 2011; Muir and Perry, 2010; Connor and Rubin, 2010; Posey and McDougle, 2007; Pliszka, 2003; Riddle
et al., 1999; Cohn and Caliendo, 1997.

Andere vraagstelling (andere

15 hits: Epstein et al., 2015; Scahill et al, 2015; Robertson, 2012; Buitelaar et al., 2015; Rugino, 2014; Knebel et al., 2015; Fossa et al.,

aandoening/andere

2014; Kollins et al., 2011; Hamoda et al., 2009; Bloch et al., 2009; Handen et al., 2008; Scahill et al., 2006; Halperin et al., 2003; Scahill et

uitkomstmaat)

al., 2001; Signorovitch, 2012.

Congresbijdragen

11 hits: Nurmi et al., 2013, 2012a, 2012b; Huss et al., 2015a, 2015b, 2015c, 2015d, 2014; Newcorn et al., 2015; Wilens et al., 2015;
Hervas et al., 2015.

Kosteneffectiviteit

3 hits: Erder et al., 2012; Sikirica et al., 2012; Wu et al., 2012.

Volwassenen met ADHD

2 hits: Butterfield et al., 2016; Taylor and Russo, 2001.

Gezonde volwassenen

2 hits: Martin et al., 2015; Müller et al., 2005.

Effect guanfacine op

1 hit: Kisicki et al., 2007

bloeddruk
Werkingsmechanisme

1 hit: Schulz et al., 2012.

fMRI studie

1 hit: Bédard et al., 2015

Bijlage 4: Overzicht gebruikte richtlijnen en standaarden

Organisatie

Datum

Titel

EMA

2015

Samenvatting van de productkenmerken guanfacine8

EMA

2015

European Public Assessment Report (EPAR) guanfacine (Intuniv)11

Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)

2014

NHG-Standaard ADHD bij kinderen2

Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire

2005

Multidisciplinaire Richtlijn ADHD; richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van ADHD bij
kinderen en jeugdigen5

Richtlijnontwikkeling in de GGZ (2005) en
Trimbos-Instituut
CBG

2015

Samenvatting van de productkenmerken atomoxetine (Strattera® 10 t/m 100 mg harde
capsules)17
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Agendapunt 4
Guanfacine (Intuniv®), 1A
FT
Inleiding
Het betreft de eerste bespreking. Guanfacine (Intuniv®) is geïndiceerd voor de behandeling
van ADHD bij kinderen en adolescenten van 6 tot 17 jaar oud voor wie stimulerende
middelen niet geschikt zijn, niet goed verdragen worden of waarvan is aangetoond dat zij
niet effectief zijn. Volgens de behandelrichtlijnen komt de patiëntengroep waarvoor
guanfacine (Intuniv®) geregistreerd is momenteel in aanmerking voor behandeling met het
niet-stimulerende en voor ADHD geregistreerde middel atomoxetine. In dit rapport is
guanfacine daarom met atomoxetine vergeleken.
Uit de analyse van Huss et al. blijkt dat guanfacine ADHD-symptomen even sterk vermindert
in een groep patiënten die stimulantia-naïef is als in een groep patiënten die eerder werd
behandeld met methylfenidaat. Guanfacine lijkt daarmee effectiever dan atomoxetine, maar
lijkt eveneens frequenter gepaard te gaan met ongunstige effecten. Als de gunstige en
ongunstige effecten tegen elkaar afgewogen worden, kan geconcludeerd worden dat
guanfacine een therapeutisch gelijke waarde heeft ten opzicht van atomoxetine.
FT
Discussie
De eerste referent is het eens met de concept conclusie gelijke therapeutische waarde. In
placebo-gecontroleerd onderzoek is de superioriteit t.o.v. placebo aangetoond. In het
rapport staat dat guanfacine effectiever lijkt dan atomoxetine. De referent kan zich niet
vinden in de bewoording ‘lijkt’ omdat in studie van Hervas et al. (2014), atomoxetine slechts
een referentiearm is. Met deze studie is superioriteit ten opzichte van placebo aangetoond.
In de studies is maar beperkt de verbetering in functie onderzocht (beter op school,
leerprestaties, sociale omgang). In een studie is dit wel aangetoond, maar deze schaal was
niet sensitief. Volgens de guideline van de EMA wordt dit geadviseerd om te meten, maar de
SAG heeft in de EPAR hierbij kritische bedenkingen geplaatst. De referent stelt voor om de
CHMP-positie te volgen.
De referent adviseert om het hoofdstuk over de geregistreerde indicatie en dosering te
beginnen met te benoemen dat patiënten gescreend moeten worden voor risico’s op
somnolentie en sedaties, gewichtstoename, het ontstaan van hypertensie en bradycardie.
In het hoofdstuk over de medicamenteuze behandeling stelt de referent voor om hier ook
het CFH standpunt van 2011 te vermelden dat atomoxetine een gelijke waarde heeft t.o.v.
methylfenidaat.
In het rapport staat ‘Bovendien laten de placebogecontroleerde fase 3 studie inclusief
atomoxetine-arm en de indirect vergelijkende MAIC-studie zien dat guanfacine ADHDsymptomen
significant sterker reduceert dan atomoxetine.’. De referent geeft aan dat atomoxetine de
referentiearm was en is van mening dat dit op deze wijze te stellig wordt verwoord, ondanks het
feit dat dit later in de alinea wordt gerelativeerd en stelt voor deze zin te laten vervallen of dit op
andere wijze te formuleren. Bij de ongunstige effecten zou de QTc benoemd moeten worden en
de interacties.
Met betrekking tot ADHD merkt de tweede referent op:
Er is weinig bekend over het verloop van ADHD.
- Ook kan niet gezegd worden of het beter of slechter met een kind met ADHD gaat,
omdat het kind zelf vaak geen last van de ADHD ondervindt.
- ADHD is een sociaal complexe aandoening waar enige tijd overheen gaat voordat
bijvoorbeeld verbeteringen bij schoolprestaties kunnen worden geconstateerd.
Met betrekking tot het middel heeft de tweede referent de volgende opmerkingen:
- Het middel kan ‘ernstige’ bijwerkingen hebben.
- Een deel van de kinderen met ADHD reageert op het middel.
- Er zijn alleen kortdurende onderzoeken (zes tot acht weken) uitgevoerd.

- Het type onderzoeken dat is gedaan is ‘aardig’ ook qua aantallen.
- De gebruikte instrumenten zijn (met alle restricties) relatief adequaat.
De tweede referent vindt de studies te kort om conclusies te kunnen trekken over complexe
gedragsstoornissen en –problemen.
De conclusies lijken aan te geven dat guanfacine een gelijk effect en misschien zelfs beter dan
atomoxetine heeft, maar het middel kent ook veel bijwerkingen op de korte termijn. Het middel
wordt meestal een half jaar tot een jaar zo niet langer gegeven. Over de effecten op de lange
termijn is niets bekend. Wat is de toegevoegde waarde van het middel? Het middel heeft een
ander aangrijpingspunt, maar het is niet bekend welk aangrijpingspunt dit is. Guanfacine heeft
een beter klinisch effect, maar een groter bijwerkingenprofiel. De referent geeft een technisch ‘ja’
op de gelijke therapeutische waarde, maar vindt ook dat er veel nadelen aan het middel zitten.
De eerste referent vindt het een minpunt dat er geen studie is van een jaar of langer.
Een WAR-lid kan zich niet vinden in de concept conclusie therapeutisch gelijke waarde omdat
de benefits van het middel t.o.v. atomoxetine gelijk zijn, maar de bijwerkingen van
guanfacine groot zijn. Zo valt 10% van de patiënten uit in de studie en 40% van de patiënten
wordt slaperig van het middel. Het lid vindt op basis van de bijwerkingen dat het middel een
minderwaarde heeft t.o.v. atomoxetine. De eerste referent geeft aan dat de meerwaarde
gebaseerd is op de ADHD rating scales. Dit zijn indirecte vergelijkingen. Daartegenover staat
het bijwerkingenprofiel.
De tweede referent geeft aan dat kinderen kwetsbaar zijn qua bijwerkingen. Ook
methylfenidaat geeft veel bijwerkingen. De vraag is of het middel met dit bijwerkingenprofiel
wel aan volwassenen voorgeschreven zou worden? Of worden de bijwerkingen zwaarder
gewogen omdat het om kinderen gaat? Wordt, omdat het om kinderen gaat, anders
geoordeeld? Een WAR-lid stelt voor om het als een derdelijnsmiddel te positioneren. De
geregistreerde indicatie is nu ‘Guanfacine (Intuniv®) voor de behandeling van ADHD bij
kinderen en adolescenten van 6 tot 17 jaar oud voor wie stimulerende middelen niet
geschikt zijn, niet goed verdragen worden of waarvan is aangetoond dat zij niet effectief
zijn.’ Het voorstel is om hieraan toe te voegen ‘indien atomoxetine niet werkt’. Dit kan op
basis van de evidence.
Het voorstel van het Zorginstituut is om de concept conclusie therapeutische waarde te
handhaven, maar in het FK advies op te nemen dat het een plaats na atomoxetine heeft.
Verder stelt de WAR voor om in het rapport op te nemen dat er geen effecten op de lange
termijn bekend zijn.
Een WAR-lid merkt nog op dat de formulering van de zin ‘omdat de studie er niet op
gepowered is om een verschil ten opzichte van atomoxetine aan te tonen, dient deze
30 uitkomst voorzichtig geïnterpreteerd te worden’ niet correct is. Het Zorginstituut past deze
zin aan.
FT
Advies van de WAR aan ZIN
Het concept advies van de WAR aan het Zorginstituut luidt dat guanfacine een therapeutisch
gelijke waarde heeft ten opzichte van atomoxetine. Het advies is om in het FK-advies op te
nemen dat het een plaats na atomoxetine heeft (derdelijnsmiddel) gezien de bijwerkingen van het
middel.

