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Betreft Brimonidine Stulln 2mg/ml oogdruppels, oplossing in verpakking voor 

éénmalig gebruik 

 

 

 

Geachte heer Bruins, 

 

In uw brief van 11 november 2019 (CIBG-19-09084) heeft u Zorginstituut 

Nederland verzocht om een inhoudelijke toetsing uit te voeren over het middel 

Brimonidine Stulln 2mg/ml oogdruppels, oplossing in verpakking voor éénmalig 

gebruik (hierna omschreven als “Brimonidine Stulln”).  

 

De registratiehouder van Brimonidine Stulln heeft een aanvraag ingediend voor de 

plaatsing van dit middel op bijlage 1B van de Regeling zorgverzekering. Het 

Zorginstituut beantwoordt uw vraag op basis van een beperkte toets. 

 

Brimonidine Stulln bevat per ml oplossing 2,0 mg brimonidinetartraat, equivalent 

aan 1,3 mg brimonidine. Brimonidine is een alfasympathicomimeticum. 

Brimonidine Stulln bevat geen conserveermiddel.1  

 

De geregistreerde indicatie luidt1:  

Verlaging van verhoogde intra-oculaire druk (IOD) bij patiënten met 
openkamerhoekglaucoom of oculaire hypertensie. 

• Als monotherapie bij patiënten bij wie behandeling met topische bètablokkers 

gecontra-indiceerd is. 

• Als aanvullende behandeling bij andere oogdruk verlagende geneesmiddelen, 

wanneer de gewenste IOD niet wordt bereikt met monotherapie. 

 

De aanbevolen dosering is één druppel Brimonidine Stulln in het aangedane oog 

of in de aangedane ogen, tweemaal per dag, met ongeveer 12 uur tussentijd. Er 

is geen dosisaanpassing nodig bij ouderen. Brimonidine Stulln wordt niet 

aanbevolen voor gebruik bij kinderen jonger dan 12 jaar en het is gecontra-

indiceerd bij pasgeborenen en jonge kinderen (jonger dan 2 jaar).1  

 

Conclusie onderlinge vervangbaarheid 
Al eerder is vastgesteld dat de geneesmiddelengroepen die in oogdruppels worden 

toegepast bij de behandeling van oculaire hypertensie en/of 

openkamerhoekglaucoom (bètablokkers, prostaglandine-agonisten, 

koolzuuranhydraseremmers, alfasympathicomimetica, en het 

parasympathicomimeticum pilocarpine) niet onderling vervangbaar zijn. 
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Tevens is eerder vastgesteld dat oogdruppels met brimonidine niet onderling 

vervangbaar zijn met oogdruppels met de andere alfasympathicomimetica: 

apraclonidine en fenylefrine. Zowel apraclonidine als fenylefrine hebben een 

aparte plaats in het GVS vanwege een klinisch relevant verschil in indicatiegebied. 

 

Brimonidine Stulln is de eerste conserveermiddelvrije variant van de 

conserveermiddel bevattende brimonidine oogdruppels (Alphagan® en diverse 

generieken) die reeds op bijlage 1A staan in cluster 0S01EADG.  

Combinatiepreparaten met brimonidine die in het GVS zijn opgenomen betreffen 

brinzolamide/brimonidine (Simbrinza®, YS01ECAG) en brimonidine/timolol 

(Combigan®, bijlage 1B).2 Dit betreffen allen conserveermiddel bevattende 

oogdruppels. 

 

In principe is het beleid om te clusteren op stofnaam, tenzij er sprake is van een 

uitzonderingssituatie. Sinds 2002 zijn conserveermiddel bevattende oogdruppels 

en conserveermiddelvrije oogdruppels niet ondergebracht in één cluster, omdat 

de conserveermiddelvrije oogdruppels een aantoonbare therapeutische 

meerwaarde hebben bij de volgende subpopulaties van patiënten:  

• met een aangetoonde allergie tegen het betreffende conserveermiddel;  

• met een contra-indicatie voor een conserveermiddel zoals bij beschadigingen 

van het cornea-epitheel of bij perforerende hoornvliestransplantaties;  

• met een chronisch frequent gebruik van oogdruppels, met name bij het 

droge oogsyndroom en glaucoom;  

• patiënten waarbij het conserveermiddel aanleiding geeft tot bijwerkingen.3  
 

Het is daarom niet aangewezen om Brimonidine Stulln te clusteren met de 

conserveermiddel bevattende brimonidine oogdruppels. Derhalve is Brimonidine 

Stulln niet onderling vervangbaar met een ander geneesmiddel dat is opgenomen 

in het GVS en kan daarmee niet geplaatst worden op bijlage 1A. Bekeken is of 

Brimonidine Stulln in aanmerking komt voor plaatsing op bijlage 1B.  

 
Conclusie plaatsing op bijlage 1B 

De hulpstoffen (behoudens het conserveermiddel) van Brimonidine Stulln en de 

andere varianten van brimonidine oogdruppels (incl. Alphagan®) zijn identiek en 

er is sprake van hetzelfde type oplossing (waterig) en van dezelfde concentratie 

van dezelfde werkzame stof (brimonidinetartraat). De pH wordt in dezelfde range 

ingesteld (pH 5,5-6,5) en de osmolaliteit zit voor beide producten in dezelfde 

range (275-315 mOsm/kg).1,4  

Het Zorginstituut concludeert op grond van bovenstaande dat de werkzaamheid 

tenminste gelijkwaardig is tussen Brimonidine Stulln en Alphagan® en diens 

generieken, en dat sprake is van eerder genoemde voordelen van 

conserveermiddelvrije oogdruppels bij specifieke subpopulaties van patiënten. 

Derhalve heeft Brimonidine Stulln een meerwaarde ten opzichte van 

conserveermiddel bevattende brimonidine oogdruppels bij deze specifieke 

subpopulaties van patiënten en kan Brimonidine Stulln op bijlage 1B worden 

geplaatst.  

 

Conclusie budgetimpactanalyse 

Om een inschatting te maken van het aantal patiënten dat mogelijk in 

aanmerking komt voor behandeling met Brimonidine Stulln is gebruik gemaakt 

van GIP data.5 Hierbij is gekeken naar het aantal gebruikers van 
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conserveermiddelvrije oogdruppels in 2018. GIP data laat zien dat gemiddeld 29% 

van alle patiënten conserveermiddelvrije oogdruppels gebruikt (variërend van 9% 

tot 40% voor verschillende geneesmiddelenklassen).5 

 

Voor de berekening van het verwachte aantal patiënten dat in aanmerking komt 

voor Brimonidine Stulln is uitgegaan van het totale aantal gebruikers (n=9.176) 

van conserveermiddel bevattende brimonidine (Alphagan® en diverse 

generieken), en het huidige marktaandeel van conserveermiddelvrije 

oogdruppels.5 Voor de budgetimpactanalyse is aangenomen dat 29% van de 

patiënten niet uitkomt met conserveermiddel bevattende brimonidine. Dit komt 

neer op een aantal van (9.176*29%) 2.661 patiënten.  

 

Het is niet waarschijnlijk dat Brimonidine Stulln als onderdeel van een 

combinatietherapie zal worden toegepast, gezien conserveermiddelvrije 

combinatiepreparaten de voorkeur hebben.6 

 

De jaarlijkse kosten voor Brimonidine Stulln zijn €427 per patiënt. Opname van 

Brimonidine Stulln oogdruppels in het GVS gaat gepaard met meerkosten ten 

laste van het farmaciebudget van €1,1 miljoen. Dit is een maximale schatting 

gezien een gedeelte van de patiënten die niet uitkomen met conserveermiddel 

bevattende brimonidine in de huidige situatie mogelijk een andere 

conserveermiddelvrije oogdruppel gebruiken. Hierdoor is het mogelijk dat 

Brimonidine Stulln het gebruik van andere conserveermiddelvrije oogdruppels zal 

vervangen (substitutie). Het is echter onduidelijk in welke mate dit gebeurt, 

waardoor er geen substitutie is berekend. 

 

Advies van Zorginstituut Nederland 

Concluderend adviseren wij u om Brimonidine Stulln 2mg/ml oogdruppels, 

oplossing in verpakking voor éénmalig gebruik op te nemen op bijlage 1B van de 

Regeling zorgverzekering. Opname gaat gepaard met meerkosten die geraamd 

worden op €1,1 miljoen.  

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

Sjaak Wijma 

Voorzitter Raad van Bestuur 
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