
 

  

 

 Pagina 1 van 4 

 

Zorginstituut Nederland 

Zorg I 
 

Willem Dudokhof 1 

1112 ZA  Diemen 

Postbus 320 

1110 AH  Diemen 

www.zorginstituutnederland.nl 

info@zinl.nl 
 

T +31 (0)20 797 85 55 
 

Contactpersoon 

mw. dr. T.H.L. Tran 

T +31 (0)6 120 014 12 

 
 

 

 

Onze referentie 

2020050860 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2020050860

 

> Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen 

 

Minister voor Medische Zorg en Sport  

Postbus 20350  

2500 EJ 'S-GRAVENHAGE 
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Betreft  GVS-advies mexiletine (Namuscla®) 

 

 

 

Geachte mevrouw Van Ark,  

 

In uw brief van 14 juli 2020 (CIBG-20-0673) heeft u Zorginstituut Nederland 

verzocht om een inhoudelijke toetsing uit te voeren of het product mexiletine 167 

mg (Namuscla®) onderling vervangbaar is met een ander middel dat is 

opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Het Zorginstituut 

heeft deze toetsing, daarbij geadviseerd door de Wetenschappelijke Adviesraad 

(WAR) en de Adviescommissie Pakket (ACP), inmiddels afgerond.   

 

Mexiletine (Namuscla®) is geïndiceerd voor de symptomatische behandeling van 

myotonie bij volwassenen patiënten met non-dystrofische myotone aandoeningen. 

Elke capsule Namuscla® bevat 200 mg mexiletinehydrochloride, overeenkomend 

met 167 mg (166,62 mg) mexiletine.  

 

Het Zorginstituut is tot de eindconclusie gekomen dat mexiletine (Namuscla®) 

een therapeutische meerwaarde heeft ten opzichte van placebo. Daarnaast blijken 

er geen verschillen in klinische effecten tussen mexiletine (Namuscla®) en twee 

andere mexiletinepreparaten te zijn.  

Op dit moment is mexiletine in Nederland beschikbaar in de vorm van 

geïmporteerde mexiletine en als apotheekbereiding, voor een prijs die veel lager 

is dan de geregistreerde mexiletine (Namuscla®). Het Zorginstituut signaleert 

hierbij dat de prijsstelling niet in verhouding staat tot de inspanningen om 

mexiletine (Namuscla®) geregistreerd te krijgen.  

 

Vanwege een naar onze overtuiging onnodige hoge prijsstelling en uit oogpunt 

van behoud van solidariteit, het basisprincipe van ons zorgstelsel, adviseert het 

Zorginstituut u mexiletine (Namuscla®) niet op te nemen op bijlage 1B van het 

GVS. Om toegang van mexiletine voor de patiënt te blijven waarborgen, adviseert 

het Zorginstituut in dit geval de apotheekbereidingen op te nemen op bijlage 3 

van de Regeling Zorgverzekering op te nemen.  

 

Ik licht hieronder onze bevindingen en eindconclusie nader toe.   

 

Geregistreerde indicatie 

Mexiletine (Namuscla®) is geïndiceerd voor de symptomatische behandeling van 

myotonie bij volwassen patiënten met non-dystrofische myotone aandoeningen. 
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Het is beschikbaar als harde capsule en bevat 200 mg mexiletinehydrochloride, 

overeenkomend met 167 mg mexiletine. De aanbevolen aanvangsdosering is 167 

mg mexiletine per dag. De onderhoudsbehandeling is tussen 167 mg en 500 mg 

mexiletine per dag.  

 

Achtergrond 

Initieel werd mexiletine toegepast als antiaritmicum bij hartritmestoornissen 

waarbij van 1975 tot 2008 mexiletine commercieel beschikbaar was onder de 

merknaam Mexitil®. Doorgaans wordt mexiletine ingezet bij de behandeling van 

ventriculaire tachycardie en ventriculaire fibrillatie als laatste 

behandelingsmogelijkheid voor cardiologische patiënten voor wie geen andere 

behandeling meer beschikbaar is.  

 

Sinds de jaren tachtig van vorige eeuw is er ervaring met mexiletine voor de 

genoemde behandeling, waarbij sinds 2014 mexiletine ook voor een subgroep 

binnen non-dystrofische myotonie wordt vergoed op basis van rationele 

farmacotherapie.  

 

Nederlandse patiënten gebruiken op dit moment geïmporteerde mexiletine 

preparaten of apotheekbereidingen.  

Deze mexiletinepreparaten worden door de zorgverzekeraars vergoed voor de 

behandeling van non-dystrofische myotonie (voor volwassenen en kinderen) en 

voor de behandeling van hartritmestoornissen.  

 

Toets onderlinge vervangbaarheid 

Om de plaats van een geneesmiddel in het GVS te kunnen vaststellen, wordt eerst 

of het onderling vervangbaar is met reeds in het GVS opgenomen geneesmiddelen 

die al in het GVS zijn opgenomen.  

Er is geen geneesmiddel in het GVS opgenomen voor de indicatie 

‘symptomatische behandeling van myotonie bij volwassenen patiënten met non-

dystrofische myotone aandoeningen’. 

 

Therapeutische waarde 

Voor de beoordeling van de therapeutische waarde heeft het Zorginstituut 

mexiletine (Namuscla®) vergeleken met placebo. Daarnaast heeft het 

Zorginstituut de klinische effecten van mexiletine (Namuscla®) vergeleken met 

twee andere mexiletinepreparaten.  

Het Zorginstituut is tot de eindconclusie gekomen dat bij de symptomatische 

behandeling van myotonie bij volwassen patiënten met non-dystofische myotone 

aandoeningen mexiletine een meerwaarde heeft ten opzichte van placebo. De 

klinische effecten van mexiletine (Namuscla®) zijn vergelijkbaar met die van de 

andere mexiletinepreparaten.  

 

Budgetimpactanalyse 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft aangegeven dat off-label 

gebruik van een geregistreerd geneesmiddel altijd boven het importeren uit het 

buitenland van een ongeregistreerd geneesmiddel gaat. In het geval van 

mexiletine (Namuscla®) betekent dit dat het importeren uit het buitenland alleen 

mogelijk is indien vanwege medische redenen niet kan worden uitgekomen met 

het geregistreerde alternatief Namuscla®. In de praktijk betekent dit dat een deel 

van de cardiologische patiënten dus mexiletine (Namuscla®) zal moeten krijgen. 

De apotheekbereiding wordt op dit moment in toenemende mate gebruikt in 
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Nederland, echter de apotheekbereiding mag alleen geleverd worden aan 

patiënten die ook bij die (ziekenhuis)apotheek staan ingeschreven. 

 

De prijs van geïmporteerde mexiletinehydrochloride 200 mg (overeenkomend met 

167 mg mexiletine) is €285 per verpakking van 100 capsules, ofwel €2,85 per 

capsule. De apotheekinkoopsprijs van de apotheekbereiding is €400 - €435 per 

verpakking van 60 capsules met 167 mg mexiletine, ofwel gemiddeld €6,95 per 

capsule. Hierbij heeft het Zorginstituut er geen rekening mee gehouden dat, de 

prijs van de apotheekbereiding (en dus de totale kosten per patiënt) zou kunnen 

gaan dalen als meer patiënten behandeld gaan worden met de apotheekbereiding.  

 

De initiële apotheekinkoopsprijs van mexiletine (Namuscla®) bedroeg €3.900 per 

verpakking van 100 capsules met 167 mg mexiletine. Deze is door de 

vergunninghouder verlaagd naar €2.339 per verpakking van 100 capsules met 

167 mg mexiletine, ofwel €23,39 per capsule. In de tijd dat mexiletine 

commercieel beschikbaar was als Mexitil® was de apotheekinkoopsprijs €0,23 per 

capsule.  

 

Rekening houdend met de verschillende aannames met betrekking tot patiënten-

aantallen, het huidige behandelingsalgoritme, marktpenetratie, therapietrouw en 

gebruikte doseringen zal opname van mexiletine (Namuscla®) bij de 

symptomatische behandeling van myotonie bij volwassen patiënten met non-

dystrofische myotone aandoeningen gepaard gaan met meerkosten ten laste van 

het farmaciebudget van tussen €6,1 en €7,6 miljoen. Mocht mexiletine 

(Namuscla®) ook ingezet worden bij de behandeling van ventriculaire tachycardie 

en ventriculaire fibrillatie, dan zullen de meerkosten toenemen met € 1,0 tot € 1,3 

miljoen.   

 

Farmaco-economische analyse 

Op grond van de geschatte budgetimpactanalyse is vrijstelling verleend voor een 

farmaco-economische analyse. Hierbij merkt het Zorginstituut op dat initieel geen 

vrijstelling was verleend. De vrijstelling is gegeven nadat de vergunninghouder de 

apotheekinkoopsprijs heeft verlaagd met 40 procent, waardoor de geschatte 

budgetimpact onder de grens van €10 miljoen kwam.  

 

Overige overwegingen  

Mexiletine wordt naast genoemde indicatie ingezet voor de behandeling van de 

symptomatische behandeling van myotonie bij kinderen met non-dystrofische 

myotone aandoeningen en voor de behandeling van hartritmestoornissen voor wie 

geen andere behandeling meer beschikbaar is. Zorgverzekeraars zullen mexiletine 

voor deze patiënten blijven vergoeden op basis van rationele farmacotherapie.  

 

Opname in het GVS past binnen uw beleid om off-label gebruik te minimaliseren 

en aan geregistreerde producten de voorkeur te geven.  

Het Zorginstituut heeft echter haar bedenkingen over de hoge prijsstelling van dit 

middel. De voornaamste reden hiervoor is dat mexiletine eerder voor een 

aanzienlijk lagere prijs in Nederland beschikbaar was (voor een andere indicatie 

en onder een andere merknaam). Daarnaast is mexiletine op dit moment in 

Nederland ook beschikbaar in de vorm van geïmporteerde mexiletine en als 

apotheekbereiding, voor een prijs die veel lager is dan de geregistreerde 

mexiletine (Namuscla®).  
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De vergunninghouder heeft op verzoek van het Zorginstituut een onderbouwing 

gegeven voor de gevraagde prijs. De vergunninghouder heeft aangegeven dat 

deze prijs is gebaseerd op de aanzienlijke kosten die verbonden zijn aan het op de 

markt brengen en beschikbaar stellen van mexiletine (Namuscla®) volgens de 

huidige Europese normen. Het Zorginstituut signaleert echter dat de 

doorgevoerde prijsverhoging niet in verhouding staat tot de inspanningen om 

mexiletine (Namuscla®) geregistreerd te krijgen.  

 

Innovatie zorgt ervoor dat geneesmiddelen beschikbaar komen voor zeldzame 

aandoeningen. De huidige (internationale) regelgeving biedt fabrikanten ruimte 

voor een financiële compensatie voor de geleverde investeringen en 

inspanningen. Echter, mede ingegeven door de Adviescommissie Pakket van het 

Zorginstituut, signaleer ik dat er fabrikanten zijn die gebruik maken van deze 

ruimte die niet overeenkomt met het doel van de regelgeving. Er worden heel 

hoge prijzen gevraagd voor middelen die zich in de praktijk al bewezen hebben. 

Het Zorginstituut geeft u dit signaal mee zodat u dit desgewenst in kunt brengen 

in de (internationale) evaluaties van de regelgeving van weesgeneesmiddelen die 

nu worden uitgevoerd. 

 

Een veel hogere prijs van een middel dat al beschikbaar is (via import of 

apotheekbereiding), zal een veel groter en onnodig deel van het verzekerde 

budget in beslag nemen. Dit gaat ten koste van behandelingen voor andere 

patiënten of van de premiebetaler. Het Zorginstituut is derhalve van mening dat 

deze hoge prijstelling onverantwoord is en ook onverenigbaar is met de 

maatschappelijke waarden van de zorgverzekering. Een dergelijke onnodig hoge 

prijsstelling bedreigt ons systeem dat gebaseerd is op solidariteit.  

 

Eindconclusie 

Het Zorginstituut is tot de conclusie gekomen dat mexiletine (Namuscla®) een 

therapeutische meerwaarde heeft ten opzichte van placebo en dat er geen 

verschillen zijn in klinische effecten tussen mexiletine (Namuscla®) en al 

beschikbare mexiletinepreparaten. 

 

Vanwege een naar onze overtuiging onnodige hoge prijsstelling en uit oogpunt 

van behoud van solidariteit, het basisprincipe van ons zorgstelsel, adviseert het 

Zorginstituut u mexiletine (Namuscla®) niet op te nemen op bijlage 1B van het 

GVS. Om toegang van mexiletine voor de patiënt te blijven waarborgen, adviseert 

het Zorginstituut de apotheekbereidingen op bijlage 3 van de regeling 

zorgverzekering op te nemen.  

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

Sjaak Wijma 

Voorzitter Raad van Bestuur 
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ACP-advies aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut over mexiletine 
(Namuscla®) bij symptomatische behandeling van myotonie bij volwassen 
patiënten met non-dystrofische myotone (NDM) aandoeningen 
 
De Adviescommissie Pakket (ACP) adviseert de Raad van Bestuur (RvB) van het 
Zorginstituut over voorgenomen pakketadviezen. Zij toetst deze adviezen aan de 
pakketcriteria en kijkt of de uitkomsten daarvan maatschappelijk wenselijk zijn. 
Daarbij kijkt zij zowel naar de belangen van de patiënten die in aanmerking komen 
voor vergoeding van een bepaalde interventie, als naar de belangen van patiënten 
met andere aandoeningen (die ook graag willen dat de behandeling van hun 
aandoening wordt vergoed) en van premiebetalers. Zij doet dit vanuit het principe 
dat de basisverzekering maximale gezondheidswinst dient op te leveren voor de 
gehele bevolking.  
Om hier een uitspraak over te kunnen doen, hanteert de commissie, normaliter 
zogenaamde referentiewaarden voor kosteneffectiviteit. Deze referentiewaarden 
moeten worden opgevat als, in beginsel maximale, bedragen die we als samenleving 
per gewonnen levensjaar willen investeren in een behandeling. Gaan we daarboven 
zitten, dan is er sprake van verdringing van andere zorg. Dat betekent dat voor 
hetzelfde bedrag meer gezondheidswinst kan worden verkregen door het aan andere 
behandelingen uit te geven. Er moeten dus hele goede redenen zijn om de 
referentiewaarde, of zelfs meer dan de referentiewaarde te accepteren.  
 
De commissie heeft in haar vergadering van 11 december 2020 (i.v.m. coronacrisis 
een videoconferentie) gesproken over de vraag of mexiletine voor bovengenoemde 
groep van patiënten opgenomen moet worden in de basisverzekering. Initieel werd 
mexiletine sinds 1975 toegepast bij behandeling van hartritmestoornissen onder de 
merknaam Mexitil®. Door de komst van nieuwe middelen werd Mexitil® van de 
markt gehaald en werd mexiletine als apotheekbereiding of geïmporteerd preparaat 
ingezet als laatste behandelmogelijkheid voor enkele patiënten. Sinds de jaren ’80 is 
er (off-label) ervaring opgedaan met mexiletine bij patiënten met NDM. Recent heeft 
de EMA mexiletine onder de merknaam Namuscla® toegelaten tot de markt als 
weesgeneesmiddel voor de behandeling van NDM. De fabrikant heeft de prijs 
verhoogd naar ongeveer 100 keer de prijs van het oorspronkelijke mexiletine.  
 
De patiëntenorganisatie VSN, de beroepsgroep van cardiologen (NVVC) en de 
beroepsgroep van de ziekenhuisapothekers (NVZA) hebben ingesproken tijdens de 
vergadering. De VSN gaf aan zich zorgen te maken over de beschikbaarheid, nu het 
middel vele malen duurder dreigt te worden. Verder maakt zij zich zorgen over de 
beschikbaarheid voor kinderen, omdat mexiletine alleen voor volwassenen is 
geregistreerd. Ook sprak de VSN zich negatief uit over de wijze waarop de fabrikant 
handelt. De NVVC geeft aan dat dit middel al lange tijd heel belangrijk is in de 
behandeling van hartritmestoornissen voor patiënten van alle leeftijden. Nu het 
middel veel duurder dreigt te worden, gaat dit een veel groter deel van het budget in 
beslag nemen, wat ten koste gaat van de behandeling van andere patiënten. De 
NVZA tot slot geeft aan dat mexiletine een goed gedocumenteerd middel is dat ook 
als apotheekbereiding beschikbaar is. Een van de voordelen daarvan is dat het “op 
maat” kan worden gemaakt. Zo kan er bijvoorbeeld voor kinderen een drank worden 
bereid. 
 
De commissie is van mening dat het hier om een effectief geneesmiddel gaat. 
Hoewel er geen gegevens zijn over de kosteneffectiviteit, is er wel aanleiding voor 
twijfel daarover, gezien de veel lagere prijs van mexiletine in het verleden. De 
fabrikant heeft de commissie niet kunnen overtuigen dat de hoge prijs 



gerechtvaardigd is op basis van gemaakte extra kosten voor registratie van 
Namuscla®. De fabrikant stelt desgevraagd door het Zorginstituut dat er aanzienlijke 
kosten zijn verbonden aan het op de markt brengen en beschikbaar stellen van een 
product volgens de Europese normen, terwijl er in Europa maar een beperkt aantal 
patiënten in aanmerking komt voor behandeling met mexiletine. Tot die 
kostenposten rekent de fabrikant het doen van aanvullend klinisch onderzoek, het 
voldoen aan wettelijke verplichtingen en de kosten voor distributie en infrastructuur. 
Deze kosten zijn echter niet nader gespecificeerd.  
 
Alles overziend komt de commissie tot de conclusie dat dit middel veel te duur in de 
markt wordt gezet. Zij komt daarom tot een negatief advies omdat zij de prijsstelling 
onverantwoord vindt en onverenigbaar met de maatschappelijke waarden van de 
zorgverzekering. Een dergelijke onnodig dure prijsstelling bedreigt het systeem van 
de zorgverzekering dat gebaseerd is op solidariteit1.  
 
Omdat de commissie het belangrijk vindt dat het middel wel beschikbaar blijft voor 
patiënten, adviseert zij de apotheekbereiding op bijlage 3 van de Regeling 
zorgverzekering te plaatsen. 

                                                
1
 De commissie heeft op 19 januari 2019 (via de RvB van het Zorginstituut) een brief aan de Minister van Medische Zorg en Sport 

gestuurd om de aandacht te vragen voor maatschappelijk onaanvaardbare gedragingen rond de prijsstelling van bestaande 

geneesmiddelen. 
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1 Inleiding 

In de brief van 14 juli 2020 verzoekt de minister van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport Zorginstituut Nederland een inhoudelijke toetsing uit te voeren over het 

geneesmiddel mexiletine (Namuscla®). 

1.1 Mexiletine (Namuscla®) 

 

Samenstelling 

Harde capsule. Elke capsule bevat 200 mg mexiletinehydrochloride, overeenkomend 

met 167 mg (166,62 mg), mexiletine. Een verpakking bevat 100 capsules. [1] 

 

Geregistreerde indicatie 

Namuscla® is geïndiceerd voor de symptomatische behandeling van myotonie bij 

volwassenen patiënten met non-dystrofische myotone aandoeningen.[1] 

 

Dosering 

De aanbevolen aanvangsdosering is 167 mg mexiletine per dag (1 capsule per dag). 

Na ten minste 1 week behandeling kan, op basis van de klinische respons, de 

dagelijkse dosis worden verhoogd tot 333 mg per dag (2 capsules per dag). Na ten 

minste nog 1 week behandeling kan, op basis van de klinische respons, de dosis 

verder worden verhoogd tot 500 mg per dag (3 capsules per dag). 

De onderhoudsbehandeling is tussen 167 mg - 500 mg per dag (1 tot 3 capsules per 

dag), afhankelijk van de intensiteit van de symptomen en de klinische respons, 

regelmatig in te nemen over de hele dag. 

 

De dosis mag niet hoger zijn dan 500 mg/dag. Er moeten regelmatige controles 

worden uitgevoerd, zodat langdurige behandeling van patiënten die niet reageren of 

geen voordeel ondervinden van de behandeling niet wordt voortgezet. 

Voordat met de behandeling met mexiletine wordt begonnen, moet een uitgebreid 

en zorgvuldig hartonderzoek worden verricht; tijdens de behandeling met mexiletine 

moet het hart blijvend worden gecontroleerd en moet deze controle worden 

afgestemd op de conditie van het hart van de patiënt.[1] 

 

Zie het Farmacotherapeutisch rapport, sectie Toepasbaarheid, voor 

doseringsadviezen voor patiënten met een hartaandoening of lever- of 

nierinsufficiëntie, oudere of pediatrische patiënten, en trage CYP2D6-

metaboliseerders. 

1.2 Voorstel fabrikant opname GVS 

Opname op bijlage 1B van de Regeling zorgverzekering. 
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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.  

Lamotrigine en ranolazine zijn potentieel alternatieven maar hun toepassing bij 

myotonie is off-label. Acetazolamide wordt off-label ingezet voor één fenotypische 

subgroep van patiënten met non-dystrofische myotonie. 

 

Er is geen geneesmiddel in het GVS opgenomen voor de indicatie ‘symptomatische 

behandeling van myotonie bij volwassenen patiënten met non-dystrofische myotone 

aandoeningen’. 

2.1 Beoordeling criteria onderlinge vervangbaarheid 

2.1.1 Gelijksoortig indicatiegebied 

Niet van toepassing.  

2.1.2 Gelijke toedieningsweg 

 

Niet van toepassing. 

2.1.3 Bestemd voor dezelfde leeftijdscategorie 

 

Niet van toepassing. 

2.1.4 Klinische relevante verschillen in eigenschappen 

 

Niet van toepassing. 

 

2.2 Conclusie onderlinge vervangbaarheid 

Er is geen geneesmiddel in het GVS opgenomen waarmee mexiletine (Namuscla®) 

onderling vervangbaar is. 

2.3 Conclusie plaatsing op lijst 1A  

Op grond van bovenstaande kan mexiletine. (Namuscla®) niet worden geplaatst op 

bijlage 1A. Bekeken moet worden of mexiletine in aanmerking komt voor opname 

op bijlage 1B.  
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3 Beoordeling plaatsing op lijst 1B 

3.1 Beoordeling therapeutische waarde 

Voor de beoordeling van de therapeutisch waarde van mexiletine wordt verwezen 

naar het Farmacotherapeutisch rapport ‘Mexiletine (Namuscla®) bij de 

symptomatische behandeling van myotonie bij volwassen patiënten met non-

dystrofische myotone aandoeningen’. Voor de beoordeling van de therapeutische 

waarde heeft het Zorginstituut mexiletine (Namuscla®) vergeleken met placebo. 

Daarnaast heeft het Zorginstituut de klinische effecten van mexiletine (Namuscla®) 

vergeleken met de andere beschikbare mexiletine preparaten, zoals geïmporteerde 

preparaten en de apotheekbereidingen. 

 

 

Mexiletine heeft een klinisch relevant effect op spierstijfheid, t.o.v. placebo (bewijs 

van hoge kwaliteit) (standardized mean difference, SMD -1,12 (95% BI -1,59 tot -

0,65). Het is minder zeker of mexiletine een klinisch relevant effect heeft op 

kwaliteit van leven t.o.v placebo, maar twee van de drie gebruikte uitkomstmaten in 

klinische studies duiden in ieder geval op een waarschijnlijk klinisch relevant effect. 

 

Het risico op ernstige ongunstige effecten van mexiletine is acceptabel. Er is 

weliswaar statistische onzekerheid hoe groot het risico is t.o.v. placebo, maar de 

incidentie van ernstige ongunstige effecten was hoe dan ook laag in de studies. 

Bovendien is voorzien in verschillende voorzorgsmaatregelen, waaronder 

cardiologische controles. 

 

Het is onzeker hoe groot het risico is dat mexiletine gestaakt wordt vanwege 

bijwerkingen, vergeleken met placebo. Mede op basis van praktijkgegevens 

(cohortstudies) vindt het Zorginstituut het risico acceptabel. 

 

De ervaring met geregistreerde mexiletine voor non-dystrofische myotonie is 

beperkt, in tegenstelling tot de ruime ervaring met de eerdere registratie als 

antiaritmicum. Niettemin wordt mexiletine al beschouwd als de gebruikelijke 

behandeling voor non-dystrofische myotonie, op basis van studies met niet-

geregistreerde mexiletine preparaten. 

 

Het geregistreerde mexiletine preparaat (Namuscla®) heeft een sterk overlappend, 

gunstig effect op spierstijfheid ten opzichte van andere beschikbare mexiletine 

preparaten. De ongunstige effecten overlappen ook sterk. De overlap is minder 

sterk op ziektespecifieke kwaliteit van leven. 

 

Conclusie:  

Zorginstituut Nederland is tot de eindconclusie gekomen dat bij de symptomatische 

behandeling van myotonie bij volwassen patiënten met non-dystrofische myotone 

aandoeningen mexiletine een therapeutische meerwaarde heeft ten opzichte van 

placebo. Het geregistreerde preparaat (Namuscla®) is vergelijkbaar met andere 

mexiletine preparaten (geïmporteerde mexitine preparaten en 

apotheekbereidingen). 

3.2 Beoordeling kosteneffectiviteit 

De registratiehouder van mexiletine (Namuscla®) heeft een vrijstelling voor een FE-

analyse gekregen, omdat de verwachte budgetimpact lager is dan €10 miljoen 3 

jaar na opname in het basispakket. Het Zorginstituut verwacht echter risico’s op het 
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gebied van kosteneffectiviteit voor dit middel. De voornaamste reden hiervoor is dat 

mexiletine eerder voor een aanzienlijk lagere prijs in Nederland beschikbaar was 

(weliswaar voor een andere indicatie, en een andere merknaam). Daarnaast is 

mexiletine op dit moment in Nederland ook beschikbaar in de vorm van 

geïmporteerde mexiletine en als apotheekbereiding, voor een prijs die lager is dan 

het geregistreerde preparaat mexiletine (Namuscla®). 

3.3 Beoordeling budgetimpact 

De prijs van geïmporteerde mexiletinehydrochloride 200 mg (overeenkomend met 

167 mg mexiletine) is €285 per verpakking van 100 capsules, ofwel €2,85 per 

capsule. De apotheekinkoopsprijs van de apotheekbereiding is €400 - €435 per 

verpakking van 60 capsules met 167 mg mexiletine, ofwel gemiddeld €6,95 per 

capsule. Hierbij is er geen rekening mee  gehouden dat indien meer patiënten 

behandeld gaan worden met de apotheekbereiding, de prijs van de 

apotheekbereiding (en dus de totale kosten per patiënt) zou kunnen gaan dalen.  

 

De initiële apotheekinkoopsprijs van mexiletine (Namuscla®) bedroeg €3.900 per 

verpakking van 100 capsules met 167 mg mexiletine. Deze is door de 

vergunninghouder verlaagd naar €2.339 per verpakking van 100 capsules met 167 

mg mexiletine, ofwel €23,39 per capsule.  

 

Rekening houdend met de verschillende aannames met betrekking tot patiënten 

aantallen, het huidige behandelingsalgoritme, marktpenetratie, therapietrouw en 

gebruikte doseringen zal opname op lijst 1B van het GVS van mexiletine 

(Namuscla®) bij de symptomatische behandeling van myotonie bij volwassen 

patiënten met non-dystrofische myotone aandoeningen en voor de behandeling van 

ventriculaire tachycardie en ventriculaire fibrillatie (VT/VF) gepaard gaan met 

meerkosten ten laste van het farmaciebudget tussen de €7,1 en €8,9 miljoen; 

tussen de €6,1 en €7,6 miljoen voor de behandeling van non-dystrofische myotonie 

en tussen de €1,0 en €1,3 miljoen voor de behandeling van VT/VF. Hierbij bestaat 

onzekerheid over het aantal patiënten, de marktpenetratie en het huidige 

behandelingsalgoritme. 

3.4 Conclusie plaatsing op lijst 1B  

Mexiletine (Namuscla®) kan in principe op bijlage 1B worden geplaatst. 
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4 Conclusie plaatsing in GVS 

Mexiletine (Namuscla®) komt op grond van bovenstaande overwegingen in principe 

in aanmerking voor opname op bijlage 1B. Opname van dit middel op bijlage 1B zal 

gepaard gaan met meerkosten ten laste van het farmaciebudget van tussen de €7,1  

en €8,9 miljoen.  
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Afkortingen 

Afkorting  Omschrijving 

BI Betrouwbaarheidsinterval 

CHMP Committee for Medicinal Products for Human Use 

DRESS geneesmiddelreactie met eosinofilie en systemische 

symptomen (drug reaction with eosinophilia and systemic 

symptoms) 

EMA European Medicine Agency 

EPAR European public assessment reports 

FU Follow up 

GRADE Grading of Recommendations Assessment, Development and 

Evaluation 

HR Hazard ratio 

IVR Interactive voice response diary 

MCID Minimaal klinisch relevant verschil (minimal clinically 

important difference) 

OCT2 Organische kationtransporter 2 

RCT Gerandomiseerd vergelijkend onderzoek 

RR Relatieve risico (risk ratio) 

SMD Gestandaardiseerde gemiddelde verschil (standardized mean 

difference) 

SmPC Samenvatting van de productkenmerken 

VAS Visual analogue scale 
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Samenvatting 

In dit farmacotherapeutisch rapport beschrijft Zorginstituut Nederland de 

inhoudelijke beoordeling van de waarde van mexiletine (Namuscla®) bij de 

behandeling van symptomatische behandeling van myotonie bij volwassen patiënten 

met non-dystrofische myotone aandoeningen. Mexiletine is vergeleken met placebo 

op de criteria gunstige effecten, ongunstige effecten, ervaring, toepasbaarheid en 

gebruiksgemak. Ook is het geregistreerde preparaat (Namuscla®) vergeleken met 

andere mexiletine preparaten. Zorginstituut Nederland heeft zich hierbij laten 

adviseren door haar Wetenschappelijke Adviesraad (WAR). 

 

Mexiletine heeft een klinisch relevant effect op spierstijfheid, t.o.v. placebo (bewijs 

van hoge kwaliteit) (standardized mean difference, SMD -1,12 (95% BI -1,59 tot -

0,65). Het is minder zeker of mexiletine een klinisch relevant effect heeft op 

kwaliteit van leven, t.o.v placebo, maar twee van de drie gebruikte uitkomstmaten 

duiden in ieder geval op een waarschijnlijk klinisch relevant effect. 

 

Het risico op ernstige ongunstige effecten van mexiletine is acceptabel. Er is 

weliswaar statistische onzekerheid hoe groot het risico is t.o.v. placebo, maar de 

incidentie van ernstige ongunstige effecten was hoe dan ook laag in de studies. 

Bovendien is voorzien in verschillende voorzorgsmaatregelen, waaronder 

cardiologische controles. 

 

Het is onzeker hoe groot het risico is dat mexiletine gestaakt wordt vanwege 

bijwerkingen, vergeleken met placebo. Mede op basis van praktijkgegevens 

(cohortstudies) vindt het Zorginstituut het risico acceptabel. 

 

De ervaring met geregistreerde mexiletine voor non-dystrofische myotonie is 

beperkt, in tegenstelling tot de ruime ervaring met de eerdere registratie als 

antiaritmicum. Niettemin wordt mexiletine al beschouwd als de gebruikelijke 

behandeling voor non-dystrofische myotonie, op basis van studies met niet-

geregistreerde mexiletine prepraraten. 

 

Het geregistreerde mexiletine preparaat (Namuscla®) heeft een sterk overlappend, 

gunstig effect op spierstijfheid ten opzichte van andere mexiletine preparaten. De 

ongunstige effecten overlappen ook sterk. De overlap is minder sterk op 

ziektespecifieke kwaliteit van leven. 

 

Zorginstituut Nederland is tot de eindconclusie gekomen dat bij de  symptomatische 

behandeling van myotonie bij volwassen patiënten met non-dystrofische myotone 

aandoeningen mexiletine een meerwaarde heeft ten opzichte van placebo. Het 

geregistreerde preparaat (Namuscla®) is vergelijkbaar met andere mexiletine 

preparaten. 

 

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 mexiletine (Namuscla®). 

 

De bespreking van dit farmacotherapeutisch rapport is door de Wetenschappelijke 

Adviesraad van Zorginstituut Nederland afgerond in haar vergadering van 23 

november 2020 
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1 Inleiding  

1.1 Aanleiding 

Zorginstituut Nederland beoordeelt in dit rapport de waarde van mexiletine bij 

symptomatische behandeling van myotonie bij volwassen patiënten met non-

dystrofische myotone aandoeningen t.o.v. de standaard- of gebruikelijke 

behandeling. 

 

Stofnaam mexiletine (Namuscla®) 167 mg harde capsule 

Geregistreerde indicatie: voor de symptomatische behandeling van myotonie bij 

volwassenen patiënten met non-dystrofische myotone aandoeningen. 

Claim van de fabrikant: Mexiletine heeft bij de symptomatische behandeling van 

myotonie bij volwassen patiënten met non-dystrofische myotone aandoeningen 

een therapeutische meerwaarde ten opzichte van beste ondersteunende zorg. Het 

middel kan worden geplaatst op bijlage 1B van de Regeling zorgverzekering. 

Doseringsadvies: 

De aanbevolen aanvangsdosering is 167 mg mexiletine per dag (1 capsule per 

dag). Na ten minste 1 week behandeling kan, op basis van de klinische respons, 

de dagelijkse dosis worden verhoogd tot 333 mg per dag (2 capsules per dag). 

Na ten minste nog 1 week behandeling kan, op basis van de klinische respons, de 

dosis verder worden verhoogd tot 500 mg per dag (3 capsules per dag). 

De onderhoudsbehandeling is tussen 167 mg - 500 mg per dag (1 tot 3 capsules 

per dag), afhankelijk van de intensiteit van de symptomen en de klinische 

respons, regelmatig in te nemen over de hele dag. 

 

De dosis mag niet hoger zijn dan 500 mg/dag. Er moeten regelmatige controles 

worden uitgevoerd, zodat langdurige behandeling van patiënten die niet reageren 

of geen voordeel ondervinden van de behandeling niet wordt voortgezet. 

Voordat met de behandeling met mexiletine wordt begonnen, moet een 

uitgebreid en zorgvuldig hartonderzoek worden verricht; tijdens de behandeling 

met mexiletine moet het hart blijvend worden gecontroleerd en moet deze 

controle worden afgestemd op de conditie van het hart van de patiënt. 

 

Zie de sectie Toepasbaarheid voor doseringsadviezen voor patiënten met een 

hartaandoening of lever- of nierinsufficiëntie, oudere of pediatrische patiënten, en 

trage CYP2D6-metaboliseerders. 

Samenstelling: Elke capsule bevat 200 mg mexiletinehydrochloride, 

overeenkomend met 166,62 mg mexiletine. 

Werkingsmechanisme: Mexiletine blokkeert de natriumkanalen met een sterkere 

potentie in situaties met overmatige ontlading van actiepotentialen 

(gebruiksafhankelijk blok) en/of langdurige depolarisatie (spanningsafhankelijk 

blok), zoals deze die optreden in zieke weefsels, in plaats van op fysiologische 

prikkelbaarheid (rust- of tonisch blok). Mexiletine is daarom vooral actief op 

spiervezels die onderhevig zijn aan herhaalde ontladingen (zoals skeletspieren). 

Het verbetert de myotone symptomen door de spierstijfheid te verminderen door 

de vertraagde relaxatie van de spieren te verminderen. 

Bijzonderheden: 

Meerdere indicatiegebieden 

Mexiletine wordt sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw toegepast bij 

hartstoornissen (ventriculaire tachycardie (VT) en ventriculaire fibrillatie (VF)) als 

antiaritmicum.[1, 2]. In de loop van de tijd zijn andere middelen met minder 

bijwerkingen beschikbaar gekomen. Nu wordt mexiletine alleen gegeven aan een 
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kleine groep hartpatiënten die niet uitkomen met de andere middelen. 

 

Daarnaast is er sinds de jaren 1980 ervaring met mexiletine bij non-dystrofische 

myotonieën.[3, 4] Een Cochrane review uit 2006 constateerde echter de 

afwezigheid van RCT’s op dat gebied.[4] In hetzelfde jaar adviseerde de 

voorloper van het Zorginstituut (CVZ) om mexiletine niet te vergoeden voor non-

dystrofische myotonie (specifiek ging het om de vorm Becker myotonie) omdat er 

onvoldoende wetenschappelijk klinisch bewijs was om het te duiden als rationele 

farmacotherapie.[3, 5] CVZ bevestigde dit advies in 2011. In 2012 is een RCT 

gepubliceerd (Statland 2012). Op basis daarvan oordeelde CVZ in 2014 dat 

mexiletine wel rationele farmacotherapie is voor mytonia congenita.[6] (Becker 

myotonie valt daaronder; de huidige indicatie van mexiletine (Namuscla®) strekt 

verder).  

 

Samenvattend: mexiletine heeft een historie als verzekerde zorg, zowel binnen 

het indicatiegebied van Namuscla® als voor een (inmiddels kleine) groep 

hartpatiënten. 

 

Beschikbare vormen van mexiletine 

Van 1975 tot 2008 was mexiletine in de handel in Nederland als 

antiaritmicum.[7] Het is op dit moment in Hongarije geregistreerd voor de 

cardiologische indicatie.[8] Als middel tegen myotone aandoeningen was 

mexiletine in Frankrijk in de handel van 2010 tot de registratie van 

Namuscla®.[1] Nederlandse patiënten met non-dystrofische myotone 

aandoeningen gebruiken op dit moment geïmporteerde preparaten die niet in 

Nederland zijn geregistreerd voor hun indicatie, of apotheekbereidingen. 

Mexiletine (verschillende doseringen) wordt geïmporteerd uit Japan, Canada en 

de V.S. Capsules van 200 mg mexiletinehydrochloride worden gemaakt in Canada 

en geïmporteerd uit de V.S.[9] De Z-index vermeldt op dit moment drie 

apotheekbereidingen, waarvan twee met de dosering 167 mg mexiletine. Gebruik 

van Namuscla® zal het gebruik van het geïmporteerde product/de 

apotheekbereidingen substitueren. De laatste zal dan een off-label toepassing 

zijn; Namuscla® is immers alleen geregistreerd voor non-dystrofische myotone 

aandoeningen. 

 

 

1.2 Achtergronden  

 

1.2.1 Aandoening 

Non-dystrofische myotonieën zijn een heterogene groep zeldzame, erfelijke 

neuromusculaire aandoeningen. Zij worden veroorzaakt door mutaties in genen die 

coderen voor de natrium- of chloridekanalen in de spiervezelmembraan. Erfelijke 

defecten in deze ionkanalen kunnen leiden tot overmatige prikkelbaarheid van de 

spiervezelmembraan. Nadat de patiënt een spier bewust aanspant volgt een 

verhoogd salvo van actiepotentialen dat seconden langer aanhoudt dan het signaal 

om de spier aan te spannen. Het gevolg is vertraagde spierontspanning (myotonie) 

die de patiënt ervaart als stijfheid.[10]  

 

Inactivatiedefecten van natrium kanalen leiden tot langdurige depolarisatie van de 

spiervezelmembraan. Dit kan opvolgende actiepotentialen geven die de grondslag 

zijn van de myotonie. Bij chloride kanalopathieën is er een permanente reductie van 

de chloride geleiding bij rust. Chloride geleiding is nodig voor tijdige repolarisatie 

van de spiervezelmembraan. Als de membraan te lang gedepolariseerd blijft, is het 

resultaat myotonie. Er kan ook hyperdepolarisatie optreden, waarbij de 
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spiervezelmembraan niet geprikkeld kan worden; dit leidt tot tijdelijke parese 

(onvolledige verlamming).[4] 

 

De pathologie van non-dystrofische myotonieën beperkt zich tot de skeletspieren. 

Dit is in tegenstelling tot de dystrofische myotonieën, die systemische aandoeningen 

zijn gekenmerkt door progressieve spierafbraak (dystrofie). De belangrijkste 

symptomen van non-dystrofische myotonieën zijn spierstijfheid of kramp, zwakte, 

vermoeidheid en pijn. De meeste vormen uiten zich voor het tiende levensjaar. 

Hoewel patiënten meestal een normale levensverwachting hebben, is de ziektelast 

aanzienlijk.[11] 

 

Non-dystrofische myotonieën hebben verschillende genetische en klinische 

kenmerken. Figuur 1 bevat een algemene classificatie. 

 

Figuur 1. Indeling van diverse vormen van non-dystrofische myotonie [7, 12]  

 
Mutaties in de SCNA4A en CLCN1 genen veroorzaken respectievelijk natrium- en 

chloridekanalopathieën. De natriumkanalopathieën worden allemaal autosomaal 

dominant overgeërfd en zijn klinisch divers. Chloridekanalopathiën heten 

gezamenlijk myotonia congenita en zijn meer homogeen. Echter de overerving kan 

zowel autosomaal dominante (Thomsen myotonie) als recessief (Becker myotonie) 

zijn.[10] 

 

1.2.2 Symptomen en ernst 

1.2.2.1 Symptomen van natrium kanalopathieën (SCNA4A) 

 

Deze groep aandoeningen heeft een breed klinisch spectrum. Het varieert van 

spierpijn met nauwelijks myotonie, myotonie en spierstijfheid die nauwelijks te 

onderscheiden zijn van myotonia congenita, paradoxale myotonie met zwakte tot en 

met echte paralyse. Hieronder worden verschillende vormen toegelicht. 

 

Paramyotonia congenita wordt gekenmerkt door verergering van de myotonie met 

activiteit (paradoxale myotonie) of in een koude omgeving. Sommige patiënten 

hebben episodes van spierzwakte van wisselende duur. 

 

Hyperkalemische periodieke paralyse met myotonie kan getriggerd worden door 

koolhydraat- of kaliumrijk eten of na een rustperiode voorafgegaan door 
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lichamelijke inspanning. Patiënten hebben ook aanvallen van zwakte. Deze duren 

minuten tot uren en treden op ongeveer 16 keer per maand. In sommige families 

gaat het ziektebeeld gepaard met myotonie of paramyotonie. Aanvallen van zwakte 

hoeven zelden behandeld te worden. Leefstijl aanpassingen en medicamenteuze 

behandeling kunnen de aanvallen van zwakte voorkomen. 

 

Potassium-aggravated myotonie omvat een groep aandoeningen die gevoelig zijn 

voor kaliumrijk voedsel of voedsel dat leidt tot kaliumstapeling. Myotonia 

permanens wordt gekenmerkt door ernstige, blijvende myotonie. Bij myotonia 

fluctuans wisselt de ernst van de myotonie in grote mate, waarbij een toename in 

spierstijfheid optreedt ongeveer 20 minuten na lichamelijke inspanning. Behandeling 

met acetazolamide verbetert de symptomen bij de zogenaamde acetazolamide-

responsieve variant.[10] 

 

SNEL (severe neonatal laryngospasm) (niet opgenomen in Figuur 1) 

Dit is een ernstige neonatale vorm van natrium kanalopathie. Overmatige 

spierspanning en strottenhoofdkramp ontstaan vooral onder omstandigheden die 

myotonie uitlokken, zoals huilen of kou. Dit kan leiden tot levensbedreigende apneu 

tenzij er tijdig behandeld wordt.[11] Op den duur nemen de aanvallen af. Patiënten 

houden dan meestal het klinisch beeld van myotonia permanens of paramyotonia 

congenita.[8] 

1.2.2.2 Symptomen van chloridekanalopathieën (CLCN1; myotonia congenita) 

 

Patiënten met Thomsen en Becker myotonie hebben een gespierd gestalte. Zij 

ervaren een kenmerkende verbetering van de myotonie na inspanning (het 

‘warming-up’ fenomeen). Zij hebben moeite met b.v. het loslaten van een deurklink 

en met sportactiviteiten die een snelle startbeweging vereisen. Zij ervaren 

spierverstijving (‘op slot gaan’) tijdens activiteit. Patiënten met de recessieve vorm 

(Becker) zijn doorgaans ernstiger aangedaan. Ongeacht de vorm, Thomsen of 

Becker, hebben vrijwel alle patiënten last van spierstijfheid, spierpijn en 

vermoeidheid met een negatieve impact voor de kwaliteit van leven.[10] 

1.2.2.3 Overige klinische kenmerken van non-dystrofische myotonieën 

 

Bij vrouwen is er mogelijk een verband tussen de non-dystrofische myotonie en 

verhoogde infertiliteit en foetale distress, hoewel over het algemeen zwangerschap 

goed verloopt. Bij een meerderheid van vrouwelijke patiënten verergeren de 

symptomen tijdens de zwangerschap, waarschijnlijk vanwege het tijdelijk staken 

van medicamenteuze behandeling. Alle patiënten met non-dystrofische myotonie 

kunnen complicaties ondervinden van anesthesie. Het advies is om een medische 

SOS-kaart of polsband te dragen met informatie over de aandoening en contra-

geïndiceerde geneesmiddelen.[11] 

1.2.2.4 Ernst van non-dystrofische myotonieën 

 

Patiënten met non-dystrofische myotonie hebben een normale 

levensverwachting.[13] Mensen met milde symptomen kunnen de ziekte zelf 

managen.[4] Echter de ziekte kan ook een behoorlijke ziektelast geven vanwege 

stijfheid en pijn.[13] Pijn en vermoeidheid zijn belangrijke determinanten voor een 

verlaagde kwaliteit van leven bij deze patiënten.[14, 15] Een onderzoek naar 

kwaliteit van leven bij patiënten met spier kanalopathieën vond een kwaliteit van 

leven vergelijkbaar met myotone dystrofieën.[14] 

 

Het is moeilijk om de ernst van myotone klachten te kwantificeren vanwege variatie 
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tussen patiënten en binnen individuele patiënten gedurende de dag. Het warming-

up fenomeen maakt het ook lastig. Veelgebruikte klinische parameters voor 

myotonie zijn de spierontspanningstijd na maximale, bewuste inspanning (MVC, 

maximum voluntary contraction) en electromyografische ontspanningstijd (EMG) na 

MVC. Percussiemyotonie (d.w.z. myotonie nadat de arts een reflexhamer toepast) 

wordt ook soms gebruikt. Functionele uitkomsten zijn er ook, bijvoorbeeld de tijd 

die een patiënt nodig heeft om 10 traptreden te lopen[4]. Tot slot zijn er 

instrumenten om de ervaren klachten te meten. Een gevalideerd instrument bij non-

dystrofische myotonie is een interactief, geautomatiseerd, telefonisch ‘dagboek’ van 

de frequentie en ernst van stijfheid, zwakte, pijn en vermoeidheid (interactive 

telephone-based voice response diary, IVR).[16] Ook beschreven is een VAS-schaal 

(visual analogue scale) voor spierstijfheid.[8] 

 

1.2.3 Prevalentie en incidentie 

 

Een Nederlandse studie uit 2018 beschreef de prevalentie van non-dystrofische 

myotonie bij patiënten met een genetisch bevestigde diagnose (zie Tabel 1).[17] De 

auteurs nemen aan dat de werkelijke prevalentie hoger is, immers mild aangedane 

patiënten melden zich soms niet met een zorgvraag. Een Nederlandse klinisch 

expert geeft aan dat het daadwerkelijk aantal patiënten waarschijnlijk rond de 500 

ligt.[18] 

 

Tabel 1: Minimale prevalentie van non-dystrofische myotonie in Nederland[17] 

 

Diagnose Aantal patiënten  Puntprevalentie per 100.000a 

myotonia congenita 128 0,75 

paramyotonia congenita/natriumkanaal 

myotonie 

160 0,94 

hyperkalemische periodieke paralyseb 10 0,06 

totaal 298 1,75 

a De puntprevalentie is geschat op basis van de Nederlandse bevolkingsgrootte op 1 januari 2015 (16,9 

miljoen). 
b Niet alle patiënten met hyperkalemische periodieke paralyse hebben myotonie 

 

1.2.4 Standaardbehandeling of gebruikelijke behandeling 

 

Hieronder volgt een samenvatting van de in 2020 gepubliceerde, internationale 

consensusrichtlijn.[11]. Daarna wordt kort ingegaan op een eerdere richtlijn. 

 

Internationale consensusrichtlijn non-dystrofische myotonie (Stunnenberg 

2020)[11] 

Medicamenteuze behandeling 

Natriumkanaalblokkers 
Verschillende natriumkanaalblokkers zijn toegepast in de loop van de tijd. Voor 
mexiletine is er het meeste bewijs van effectiviteit, o.b.v. twee onafhankelijke RCT’s 
(Statland 2012, Stunnenberg 2018)[19, 20]. (Zie pagina 22 voor de bron van de 
mexiletine in deze studies.) De effecten betreffen spierstijfheid, zwakte, 
vermoeidheid, pijn en kwaliteit van leven. Lamotrigine, een anti-epilepticum, liet in 
één RCT zien dat patiëntgerapporteerde maten voor myotonie, alsook kwaliteit van 
leven, verbeterden. Ranolazine (in de EU geregistreerd als add-on behandeling voor 
chronische angina) heeft ook blijk gegeven van effectiviteit in kleine, open-label 
trials. Daarnaast is er bewijs van lager niveau voor het gebruik van andere 
natriumkanaal blokkers. 

 

Andere geneesmiddelen 
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Eén fenotype van kaliumgevoelige myotonie respondeert op acetazolamide (een 

koolzuuranhydrase II remmer). Overigens liet een kleine, open-label studie zien dat 

sommige patiënten met paramyotonia congenita juist ernstige zwakte ontwikkelden 

n.a.v. behandeling met acetazolamide. Voor patiënten met een SCN4A mutatie en 

hyperkalemische periodieke paralyse is acetazolamide of dichloorfenamide (een 

sterkere koolzuuranhydrase remmer) vaak de eerstekeus behandeling om de 

aanvallen van verlamming te verminderen. 

 

Behandeling van kinderen 

Er zijn geen trials gedaan bij kinderen met non-dystrofische myotonie. Er zijn wel 

veel case reports en case series met vergelijkbare geneesmiddelen als bij 

volwassenen, waaronder mexiletine en acetazolamide. Experts menen dat 

mexiletine ook bij kinderen beschouwd moet worden als eerstekeus behandeling, op 

basis van het beschikbare bewijs bij volwassenen. Voor kinderen met SNEL zijn er 

speciale aandachtspunten, waaronder monitoring van de geneesmiddelspiegels. 

 

Leefstijlinterventies en lichamelijke oefening 

Aanpassing van het gedrag wordt besproken met patiënten bij wie de symptomen 

getriggerd worden door b.v. koude of kaliumrijk voedsel. Met name patiënten met 

periodieke paralyse kunnen baat hebben bij een veranderd patroon van eten of 

lichamelijke beweging. Over het algemeen wordt patiënten aangeraden om te 

bewegen, mits zij niet te zwak zijn (b.v. zwemmen, fietsen, wandelen). 

 

Een eerdere, Duitse richtlijn van 2017 heeft vergelijkbare adviezen voor niet-

medicamenteuze behandeling. De adviezen m.b.t. geneesmiddelen worden 

samengevat in Tabel 2. 

 

Tabel 2: Samenvatting van medicamenteuze behandelingen in Duitse richtlijn 

(Schneider-Gold, 2017)[21] 

 

stof plaats toelichting  Opmerking Zorginstituut 

Nederland 

voor non-dystrofische myotonieën 

mexiletine  eerstekeus  meest 

effectief 

Onderbouwing mede op basis 

van effecten bij dystrofische 

myotoniea 

propafenon  eerstekeus   In FK voor hartaandoeningen. 

flecaïnide  eerstekeus   In FK voor hartaandoeningen. 

voor kaliumgevoelige myotonie 

acetazolamide  eerstekeus   In FK voor glaucoom, oedeem, 

epilepsie, off-label voor 

hoogteziekte 

fenolidamide  eerstekeus   Niet in FK 

FK=Farmacotherapeutisch kompas 
a o.a. de studies van Logigian 2010[22] en Kwiecinski 1992[23] 

 

Beschouwing: de internationale richtlijn uit 2020 is gebaseerd op recenter en 

specifieker bewijs voor de te beoordelen indicatie dan de richtlijn uit 2017. De 

recentere richtlijn geeft aan dat mexiletine een gebruikelijke medicamenteuze 

behandeling is voor patiënten (volwassenen en kinderen) met non-dystrofische 

myotonie. Voor andere geneesmiddelen (lamotrigine, ranolazine) is er minder 

bewijs. De toepassing bij non-dystrofische myotonie is overigens off-label in 

Nederland. Acetazolamide is een gebruikelijke behandeling voor één fenotypische 

subgroep maar is ook off-label voor deze indicatie in Nederland. Geconcludeerd kan 
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worden dat mexiletine de gebruikelijke behandeling is voor patiënten met non-

dystrofische myotonie. 
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2 Methode systematisch literatuuronderzoek 

2.1 Vraagstelling 

In beginsel is de vraagstelling: wat is de waarde van mexiletine (Namuscla®) bij 

symptomatische behandeling van myotonie bij volwassen patiënten met non-

dystrofische myotone aandoeningen vergeleken met de standaard of gebruikelijke 

behandeling? Dit is paradoxaal omdat mexiletine al de gebruikelijke behandeling is 

voor deze indicatie. De gebruikelijke behandeling was tot nu toe beschikbaar als 

geïmporteerde producten. Ten tijde van het opstellen van dit rapport zijn er drie 

verschillende apotheekbereidingen, waarvan twee met dezelfde sterkte als 

Namuscla®, opgenomen in de Z-index. 

 

Dit rapport zal twee vragen adresseren. 

 

 (1)Wat is de therapeutische waarde van mexiletine (als werkzame stof) t.o.v. 

placebo? Deze vraag is relevant omdat het Zorginstituut mexiletine nog nooit heeft 

beoordeeld voor de hele indicatie non-dystrofische myotonie. De beoordeling als 

rationele farmacotherapie uit 2014 betrof alleen mytonia congenita. 

 

(2) Zijn de klinische effecten van van mexiletine (Namuscla®) vergelijkbaar met die 

van andere mexiletine preparaten, zoals buitenlandse preparaten, de preparaten die 

ten die ten grondslag liggen aan de richtlijn, en de apotheekbereiding? Mexiletine 

(niet geregistreerd) is al de gebruikelijke behandeling voor non-dystrofische 

mytonie. Als de geregistreerde vorm beschikbaar is in Nederland, zal de 

gebruikelijke behandeling in haar huidige vorm in principe verdwijnen. De Inspectie 

Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft aangegeven dat off-label gebruik van een 

geregistreerd geneesmiddel altijd boven het importeren uit het buitenland van een 

ongeregistreerd geneesmiddel gaat. De apotheekbereidingen zijn alleen toegestaan 

voor patiënten die ingeschreven zijn bij die apotheek. 

 

2.1.1 PICO 

 

Tabel 3 PICO  

Patiëntenpopulatie  Volwassenen met non-dystrofische myotonie 

Interventie Vraag 1: mexiletine (in het algemeen) 

Vraag 2: mexiletine (Namuscla®) 

Controle-interventie  Vraag 1: placebo 

Vraag 2: andere mexiletine preparaten  

Cruciale uitkomsten  Spierstijfheid, kwaliteit van leven, ernstige 

ongunstige effecten, staken ten gevolge van 

ongunstige effecten 

Relevante follow-up duur Minimaal 1 maand 

Studiedesign RCT dubbelgeblindeerd 

 

Toelichting 

Follow-up duur: de ernst van de symptomen kan wisselen afhankelijk van de 

activiteiten van de patiënt. Daarnaast kunnen symptomen soms verergeren in een 

koude omgeving. Een studieduur van minstens een maand is daarom wenselijk voor 

de effecten op spierstijfheid. Voor het bestuderen van aanhoudende effectiviteit, 

kwaliteit van leven en ongunstige effecten is een langere follow-up wenselijk, 

bijvoorbeeld 1 jaar. 
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Studiedesign: randomisatie, controle en blindering zijn wenselijk omdat zowel de 

ervaren spierstijfheid als de kwaliteit van leven subjectieve uitkomstmaten zijn. De 

haalbaarheid van RCT’s wordt mogelijk beperkt door de zeldzaamheid van de ziekte. 

RCT’s zijn niet haalbaar voor uitkomsten op de langere termijn. 

 

2.1.2 Uitkomstmaten en klinische relevantiegrenzen 

Ervaren spierstijfheid 

Dit kan gemeten worden met het eerder genoemd telefonisch ‘dagboek’, IVR. Dit 

instrument is gevalideerd voor non-dystrofische myotonie. Patiënten rapporteren of 

ze in een gedefinieerd tijdsbestek (b.v. de afgelopen week) bepaalde symptomen 

hebben gehad, waaronder stijfheid. Er wordt ook gevraagd naar zwakte, pijn en 

vermoeidheid. De patiënt beschrijft de ernst van elk ervaren symptoom op een 9-

puntsschaal. 1 betekent minimale last en 9 de ergste last ooit ervaren.[16] 

 

De ervaren spierstijfheid kan ook gemeten worden met een VAS, die bijvoorbeeld 

van 0 tot 100 mm loopt. Hoe hoger de score hoe erger de stijfheid.[8] 

 

Klinische relevantiegrens: voor beide niet bepaald. 

 

INQoL 

Dit meetinstrument is gericht op spierziekten. Het bevat 45 items over tien 

domeinen. Vier domeinen betreffen spiersymptomen (zwakte, vermoeidheid, pijn en 

‘op slot gaan’), vijf evalueren de impact van de spierziekte op het dagelijkse leven 

(activiteiten, onafhankelijkheid, sociaal, emotioneel en lichaamsbeleving), en één 

betreft de effectiviteit van behandeling. Een algehele maat voor de kwaliteit van 

leven, genoemd somscore of composietscore, wordt berekend op basis van de vijf 

domeinen van kwaliteit van leven. De score loopt van 0 tot 100 en kan gezien 

worden als een percentage van de algehele negatieve impact van de ziekte op de 

leven van de patiënt. Hoe hoger de score hoe slechter de ervaren kwaliteit van 

leven.[13, 14, 24] 

 

Klinische relevantiegrens: niet gedefinieerd. 

 

SF-36 
Deze generiek vragenlijst bevat 36 items op fysieke, mentale en sociale domeinen. 
In totaal zijn er 8 domeinen (lichamelijk- en sociaal functioneren, rolbeperking 
vanwege lichamelijke en emotionele oorzaken, energie/vitaliteit, geestelijke 
gezondheid, lichamelijke pijn en algemene perceptie van gezondheid). Hoe hoger de 
score, hoe beter de ervaren gezondheid. Zowel de mentale als fysieke 
componentscores lopen van 0-100. Hoe lager de score, hoe erger de ziektelast.[13, 
20, 25] 

 

Klinische relevantiegrens: niet gedefinieerd voor deze populatie. 

 

Incidentie ernstige ongunstige effecten 

 

Klinische relevantiegrens: niet gedefinieerd 

 

Incidentie staken ten gevolge van ongunstige effecten 

 

Klinische relevantiegrens: niet gedefinieerd. 

 

Voor de uitkomstmaten waarvoor een ‘minimaal klinisch relevant verschil’ (MCID) 

ontbreekt, hanteert Zorginstituut Nederland de default grenswaarde van 0,5 meer of 

minder bij het gestandaardiseerde gemiddelde verschil (SMD). Bij een relatief risico 
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(RR en HR) is de default grenswaarde 0,75 en 1,25. 

 

2.2 Zoekstrategie 

Voor het verkrijgen van relevante gegevens uit wetenschappelijk onderzoek hebben 

wij in PubMed en de Cochrane Library een literatuursearch gedaan naar publicaties 

over mexiletine en placebo bij symptomatische behandeling van myotonie bij 

volwassen patiënten met non-dystrofische myotone aandoeningen. De exacte 

zoekstrategie is weergegeven in bijlage 1. 

 

Verder is bij de beoordeling gebruik gemaakt van de Samenvatting van de 

productkenmerken (SmPC) van het registratiedossier en de European Public 

Assessment Report (EPAR) van de European Medicines Agency (EMA). 

 

2.3 Selectiecriteria 

In- en exclusie van de gevonden literatuur gebeurde op basis van abstracts. Indien 

artikelen niet op basis van het abstract konden worden geëxcludeerd zijn de gehele 

artikelen bekeken.  

 

Het volgende inclusiecriterium is gebruikt bij de selectie van artikelen: 

-(systematische reviews van) klinische trials naar mexiletine bij non-dystrofische 

myotonie 

 

Het volgende exclusiecriterium is gebruikt bij de selectie van artikelen: 

-congresabstracts 

-trialprotocollen zonder gepubliceerde resultaten 

-case studies 
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3 Resultaten 

3.1 Resultaten literatuursearch  

De zoekstrategie resulteert in 104 referenties, waarvan 5 gepubliceerde studies 

voldeden aan de inclusiecriteria. De hierna volgende PRISMA flowchart geeft het 

selectieproces weer.  

 

 
 

De kenmerken van de geselecteerde studies zijn weergegeven in bijlage 2. De 

geëxcludeerde studies zijn weergegeven in bijlage 3. De geïncludeerde richtlijnen en 

overige bronnen zijn weergegeven in bijlage 4. 

 

3.2 Kenmerken geïncludeerde studies 
Drie RCT’s (Statland 2012[19], de MYOMEX studie in de EPAR[8] en Stunnenberg 
2018[20]) en twee retrospectieve cohortstudies (Suetterlin 2015[26] en Modoni 
2020[27]) zijn geïncludeerd. De studie van Stunnenberg volgde die van Statland zo 
veel mogelijk m.b.t. inclusiecriteria, behandeling, uitkomstmaten en eindpunten. 
 

patiënten 

De Statland en MYOMEX studies includeerden patiënten vanaf 16 jaar, en die van 

Stunnenberg vanaf 18 jaar. In het cohort van Modoni waren 6/59 patiënten jonger 

dan 18 jaar, waarvan 2 jonger dan 12 jaar, op de cut-off datum. Suetterlin 

beschrijft de leeftijd van het cohort niet. 

 

Alle studiepopulaties bevatten patiënten met genetisch bevestigde non-dystrofische 

myotonie. De studie van Statland liet ook patiënten toe op basis van myotone 

symptomen en electromyografie, mits dystrofische myotonie genetisch was 

uitgesloten. In MYOMEX hadden de patiënten myotonia congenita of paramyotonia 

congenita. Het cohort van Suetterlin wordt omschreven als patiënten met non-

Referenties geïdentificeerd 

met zoekacties in databases  

(n = 104) 

Additionele referenties uit 

andere bronnen  

(n = 2) 

Referenties na ontdubbeling  

(n = 101) 

Titels en abstracts van 

referenties gescreend 

(n = 101) 

Volledige tekst beoordeeld 

voor inclusie  

(n = 7) 

Referenties  

geëxcludeerd 

(n = 94) 

 Artikelen geïncludeerd in 

de analyse  

(n = 5) 

Volledige tekst 

geëxcludeerd met 

reden 

(n =2) 
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dystrofische myotonie of hyperkalemische periodieke paralyse. Sommige studies 

rapporteren apart de effecten bij patiënten met een gendefect in het natrium- dan 

wel chloorkanaal. 

 

Het is wenselijk om de klinische ziekte-ernst te beschrijven bij de studiepopulaties, 

maar het ontbreekt aan uniforme criteria en parameters. Spierstijfheid is op 

verschillende manieren gemeten in de studies (MYOMEX: VAS; Statland en 

Stunnenberg: IVR). Wel is voor de RCT’s bekend hoeveel patiënten al 

medicamenteus behandeld werden voor myotonie voordat de studie begon: bij 

MYOMEX 52% (allemaal met mexiletine omdat ander medicatiegebruik een 

exclusiecriterium was), bij Stunnenberg 51% en bij Statland 29%.  

 

De gemiddelde ziektespecifieke kwaliteit van leven (INQoL-overall) variëerde tussen 

de studiepopulaties van goed (Statland: gemiddeld ongeveer 15) tot bijna minimaal 

(Stunnenberg: 96,89). Voor de MYOMEX populatie lag dit parameter ertussenin 

(47,8). De Statland en Stunnenberg populaties waren wel vergelijkbaar in de 

generieke maat voor kwaliteit van leven, SF-36 (niet gemeten in MYOMEX). 

 

Behandeling en controle 

De RCT’s waren allemaal cross-over studies met mexiletine en placebo. De drie 

RCT’s en het cohort van Suetterlin gebruikten een dosering van 600 mexiletine 

mg/dag, waarbij alle studies behalve Statland vermelden dat er opgetitreerd is. Het 

cohort van Modoni gebruikte 200 tot 600 mg/dag voor tieners en volwassenen, al 

naar gelang ernst en behoefte. 

 

Bronnen van mexiletine: MYOMEX is de enige studie met het mexiletine product 

(Namuscla®) dat ter beoordeling ligt. De studies van Statland en Stunnenberg 

betrokken mexiletine respectievelijk van Teva Pharmaceuticals en Agenzia Industrie 

Difesa-Stabilimento Chemico Farmaceutico Militare.[3, 19] De mexiletine van het 

cohort van Suetterlin werd meestal verkregen van het eigen behandelcentrum 

(University College, Londen).[26] Het artikel van Modoni geeft aan dat sinds 2010 

Italiaanse patiënten mexiletine gebruiken van Agenzia Industrie Difesa-Stabilimento 

Chemico Farmaceutico Militare; in het verleden waren er andere, commerciële 

bronnen.[27] Het cohort van Modoni gebruikte deels dezelfde bron als Stunnenberg. 

Suetterlin gebruikte een Britse apotheekbereiding. 
 
In de RCT’s varieerde de behandelduur per periode van ongeveer 3 weken 
(MYOMEX) tot 4 weken (Statland en Stunnenberg). Alle studies hadden een washout 
periode vóór de volgende behandeling. De MYOMEX en Statland studies hadden één 
cross-over. De trial van Stunnenberg was ontworpen voor Bayesiaanse analyse 
waarbij het aantal cross-overs niet vooraf bepaald was; tijdens de studie bleek dat 
de onderzoeksvraag beantwoord werd met maximaal 2 cross-overs. De 
cohortstudies volgden patiënten tijdens hun behandeling met mexiletine. De follow-
up tijd varieerde van 1 maand tot 20 jaar. 

 

Meetmomenten en analyse van gunstige effecten van mexiletine in de RTC’s 

Spierstijfheid 

MYOMEX (1 cross-over) vergeleek de verandering in spierstijfheid tussen het begin 

en einde van elke behandelperiode (circa 3 weken) met mexiletine dan wel placebo. 

Er is getoetst of de volgorde van de behandeling het effect beïnvloedde; dit was niet 

het geval. 

 

De RCT van Statland (1 cross-over) vergeleek de gemiddelde dagelijkse 

spierstijfheid in de derde en vierde behandelweek van elke behandelperiode. Eerst is 

getoetst of het verschil in spierstijfheid in de eerste periode (tussen patiënten op 
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mexiletine dan wel placebo) anders was dan het verschil spierstijfheid in de tweede 

periode (tussen dezelfde patiënten, na overstap op placebo dan wel mexiletine). Het 

verschil tussen patiënten op mexiletine dan wel placebo was extremer in de tweede 

periode. Dit ‘periode effect’ was zodanig groot dat het behandeleffect, conform het 

studie protocol, apart is gerapporteerd voor de twee periodes (zie ook voetnoot)1. 

Het gemiddelde behandeleffect in de Statland trial, ongeacht de periode, is 

gerapporteerd in het artikel over de Stunnenberg trial (Stunnenberg 2018[20]). 

 

De trial van Stunnenberg gebruikte behandelperiodes van 4 weken en net zo veel 

cross-overs als nodig waren om met een bepaalde zekerheid vast te stellen of 

mexiletine een klinisch relevant effect had per individuele patiënt2. Net als in de 

Statland trial ging het om de gemiddelde dagelijkse spierstijfheid in de derde en 

vierde behandelweek, vergeleken tussen periodes op mexiletine dan wel placebo. 

Naast de Bayesiaanse analyse is het effect ook frequentistisch geanalyseerd. Dit 

rapport maakt daar gebruik van. 

 

Kwaliteit van leven 

Kwaliteit van leven is gemeten aan het begin van de studie en aan het einde van 

elke behandelperiode in MYOMEX (INQoL) en de Statland studie (INQoL, SF-36). 

Stunnenberg e.a. maten kwaliteit van leven aan het begin en einde van elke 

behandelperiode (INQoL, SF-36). 

 

Bijlage 5 geeft een overzicht van de baselinekenmerken van de geïncludeerde 

studies. 

 

Methodologische insteek van de beoordeling 

De eerste vraag (de waarde mexiletine t.o.v. placebo) wordt benaderd met de 

standaardmethodologie van het Zorginstituut m.b.v. GRADE. Voor de tweede vraag 

(mexiletine (Namuscla®) t.o.v. andere mexiletine preparaten) is alleen indirect 

bewijs beschikbaar. Daarover zal een kwalitatieve uitspraak gedaan worden, zonder 

kwantificering van effectverschillen of weging van de kwaliteit van het bewijs. Om 

beide benaderingen inzichtelijk te maken presenteren de Forest plots het bewijs uit 

de 3 RCT’s als meta-analyse (voor de eerste vraag) en als twee subgroepen (voor 

de tweede vraag): enerzijds mexiletine (Namuscla®) en anderzijds de overige 

mexiletine preparaten. 

 

3.3 Gunstige effecten interventie 

Het risico op bias van de studies is beoordeeld aan de hand van een vragenlijst 

passend bij de onderzoeksopzet. In dit rapport is de volgende checklist gebruikt: 

Cochrane risk of bias tool. Het risico op bias is alleen bepaald voor de RCT’s. De 

observationele studies hebben in beginsel al een lagere kwaliteit van bewijs. Zij 

leveren alleen aanvullend bewijs over ongunstige effecten op de langere termijn. 

 

De beoordeling van het risico op bias staat in bijlage 6. De effecten van de 

interventie en de kwaliteit van de evidence zijn samengevat in het GRADE evidence 

profiel (bijlage 7). De kwaliteit van de evidence is beoordeeld aan de hand van de 

GRADE methode. Bij GRADE wordt de kwaliteit van bewijs per uitkomstmaat 

bepaald, en is, naast risk of bias, een aantal factoren van belang: inconsistentie, 

indirect bewijs, onnauwkeurigheid en publicatiebias. Wanneer één of meer van deze 

factoren aanwezig zijn, kan de kwaliteit van bewijs met één of twee niveaus per 

                                                                 
1Het effect binnen patiënten was wel vergelijkbaar, ongeacht de randomisatievolgorde. De auteurs stellen dat het 

periode effect (extremere waardes in de tweede periode) kan komen door onbedoelde deblindering. 
2De onderzoekers gebruikten een Bayesiaans hierarchisch model om de achterafkans te bepalen van een klinisch 

relevant effect op spierstijfheid (>0,75 punt verschil). Na elke cross-over werd deze kans berekend. Bij een kans van 

≥80% of ≤20 % van een klinisch relevant effect van mexiletine werd de trial gestaakt. 
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uitkomstmaat worden verlaagd. Dit resulteert in een gradering van de kwaliteit van 

bewijs: deze kan hoog, middelmatig, laag of zeer laag zijn. 

 

Spierstijfheid 

MYOMEX: de verandering in VAS was gemiddeld -41,7 (SD 27,7) met mexiletine en 

-9,0 (SD 30,1) met placebo (Figuur 2). Het verschil is 32,7 in het voordeel van 

mexiletine. De EPAR presenteert geen betrouwbaarheidsinterval, alleen een 

statistische toets van het verschil o.b.v. een lineair mixed model (p<0.001). Het 

Zorginstituut heeft de SMD berekend in ReviewManager, op basis van de 

gepubliceerde standaarddeviaties. Het resultaat (Figuur 2) is een SMD van -1,11 

(95% BI -1,71 tot -0,51). 
 
Voor de Statland trial staan de IVR waardes na behandeling Figuur 2, per periode. 
De auteurs rapporteren het absolute behandeleffect van mexiletine als -1,68 (95% 
BI -2,66 tot -0,706) en -3,68 (95% BI -3,85 tot -0,139) punten respectievelijk voor 
de eerste en tweede periode. Zij rapporteren ook bijbehorende gestandaardiseerde 
effectgroottes van -1,36 en -2,97, berekend op basis van de standaarddeviatie 
binnen patiënten (‘within-patient SD’). Deze effectgroottes zijn echter gebaseerd op 
een ander uitgangspunt dan wat beschreven staat in de vorige alinea voor de 
MYOMEX trial. Voor de vergelijkbaarheid heeft het Zorginstituut de effectgrootte 
voor de Statland trial herberekend in ReviewManager, na de standaarddeviaties te 
hebben afgeleid uit de gepubliceerde gemiddelde eindscores en 
betrouwbaarheidsintervallen per behandeling per periode. Het resultaat voor de 
eerste en tweede periodes zijn respectievelijk een SMD van -0,56 (95% BI -0,94 tot 
-0,19) en -1,34 (95% BI -1,74 tot -0,93) (zie Figuur 2). 
 
In de Stunnenberg trial was het absolute behandeleffect van mexiletine een afname 
in IVR van gemiddeld 3,12 (95% BI 2,46 tot 3,78) punten in het voordeel van 
mexiletine. Figuur 2 toont de absolute waardes na behandeling. Om te kunnen 
vergelijken met MYOMEX heeft het Zorginstituut  wederom zelf een berekening 
gemaakt in ReviewManager, op basis van de gepubliceerde effecten en 
standaarddeviaties per behandeling. Het resultaat (Figuur 2) is een SMD van -1,58 
(95% BI -2,19 tot -0,96) in het voordeel van mexiletine. 
 
Overigens vermelden Stunnenberg e.a. dat het effect in de Statland trial, ongeacht 
de volgorde van studiemedicatie, een gemiddelde afname in spierstijfheid was van 
2,69 (95% BI, 2,12 tot 3,26), wat zij vergelijkbaar achten met het effect in hun 
eigen trial. (Het Zorginstituut heeft de auteurs gevraagd hoe deze berekening over 
de twee periodes samen is gemaakt; het antwoord is nog niet ontvangen.) 
 
Figuur 2. Forest plot spierstijfheid 

 
 

Het gepoolde behandeleffect op spierstijfheid is een SMD van -1,12 (95% BI -1,59 

tot -0,65) in het voordeel van mexiletine (default klinische relevantiegrens -0,5). 

Gradeconclusie eerste vraag:  

Mexiletine heeft (bewijs van hoge kwaliteit) een klinisch relevant effect op 
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spierstijfheid t.o.v. placebo. 

 

Tweede vraag: 

Mexiletine (Namuscla®) enerzijds en anderzijds de overige mexiletine preparaten 

(als subgroep samengenomen) hebben sterk overlappende effecten op 

spierstijfheid. 

 

Kwaliteit van leven (INQoL-overall) 

In MYOMEX was de verandering gemiddeld -20,7 (SD24,6) met mexiletine en 
2,6 (SD 15,0) met placebo, een verschil van -23,3 punten in het voordeel van 
mexiletine. Het Zorginstituut heeft de SMD berekend in ReviewManager, op basis 
van de gepubliceerde standaarddeviaties. Het resultaat is een SMD van -1,13 (95% 
BI -1,73 tot -0,53) (zie Figuur 3). 
 
Voor deze uitkomstmaat rapporteren Statland e.a. het effect voor de gehele trial, 
omdat er geen aanwijzingen waren voor een periode effect zoals bij spierstijfheid. 
De gemiddelde eindscores na mexiletine of placebo staan in Figuur 3. De auteurs 
schatten het absolute effect op -2,69 punten (95% BI -4,07 tot -1,30) ten voordele 
van mexiletine. Zij vermelden het gestandaardiseerd effect o.b.v. van de 
standaarddeviatie binnen patiënten als -0,78, maar zoals eerder toegelicht is dit niet 
vergelijkbaar met de gestandaardiseerde effectgrootte zoals het Zorginstituut heeft 
berekend voor MYOMEX. Figuur 3 toont de door het Zorginstituut berekende SMD, 
zoals beschreven voor IVR, namelijk -0,27 (95% BI -0,64 tot 0,10). Opgemerkt 
wordt dat deze trialpopulatie een betere kwaliteit van leven had op baseline dan de 
andere twee trialpopulaties. Er kan sprake zijn van een plafondeffect. 
 
In de Stunnenberg trial was het absolute behandeleffect effect −14,22 (95% BI 
−24,71 tot −3,74) in het voordeel van mexiletine. Figuur 3 toont de door het 
Zorginstituut berekende gestandaardiseerde effectgrootte zoals beschreven voor 
IVR. Deze is een SMD -0,63 (95% BI -1,73 tot -0,53). 
 
Figuur 3. Forest plot ziektespecifieke kwaliteit van leven 

 
 

Het gepoolde absolute behandeleffect voor INQoL is –12,59 (95% BI –26,05 tot 

0,87) punten. De SMD is -0,63 (95% BI -1,12 tot -0,14) in het voordeel van 

mexiletine (default klinische relevantiegrens -0,5). 

 

Gradeconclusie eerste vraag: 

Mexiletine heeft waarschijnlijk (bewijs van middelmatige kwaliteit) een klinisch 

relevant effect op ziektespecifieke kwaliteit van leven, t.o.v. placebo. 

 

Tweede vraag: 

Mexiletine (Namuscla®) en de andere mexiletine preparaten (als subgroep 

samengenomen) hebben gedeeltelijk overlappende effecten op ziektespecifieke 

kwaliteit van leven. De Statland studie had de hoogste baseline waardes, wat 

mogelijk een plafondeffect geeft. 
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Kwaliteit van leven (SF-36 fysiek composietscore) 

Statland e.a. vonden een behandeleffect van 5,58 punten (95% BI 3,44 tot 7,72) in 

het voordeel van mexiletine op basis van de absolute waardes na behandeling (zie 

Figuur 4). (De auteurs vermelden ook het gestandaardiseerd effect o.b.v. van de 

standaarddeviatie binnen patiënten als 1,04.) Stunnenberg e.a. rapporteren de 

verandering tijdens behandeling (Figuur 4) en vonden behandeleffect van 7,81 

punten (95% BI 4,72 tot 10,88) in het voordeel van mexiletine. Het Zorginstituut 

heeft de effecten berekend als SMD (Figuur 4) via de eerder beschreven methodes. 

 

Figuur 4. Forest plot SF-36 fysiek composietscore 

 
 

Het gepoolde absolute behandeleffect is 6,93 (95% BI 4,35 tot 9,50) punten. 

De SMD is 0,83 (95% BI 0,05 tot 1,61) in het voordeel van mexiletine (default 

klinische relevantiegrens 0,5). 

 

Gradeconclusie eerste vraag: 

Mexiletine heeft waarschijnlijk (bewijs van middelmatige kwaliteit) een klinisch 

relevant effect op kwaliteit van leven, gemeten met SF-36 fysiek composietscore, 

t.o.v. placebo. 

 

Tweede vraag: 

Niet te beantwoorden. Er is alleen informatie over andere mexiletine preparaten dan 

Namuscla®. 

 

Kwaliteit van leven (SF-36 mentaal composietscore) 

Statland e.a. vonden een periode effect bij deze uitkomstmaat, net als bij 

spierstijfheid, en zij rapporteren daarom de effecten afzonderlijk. In de eerste 

periode was het behandeleffect -0,351 punten (95% BI -5,87 tot 5,17), numeriek in 

het nadeel van mexiletine, en in de tweede periode 10,4 (95% BI 0,941 tot 20,6), 

numeriek in het voordeel van mexiletine. De absolute waardes na behandeling staan 

in Figuur 5. (Het artikel vermeldt ook het gestandaardiseerd effect o.b.v. van de 

standaarddeviatie binnen patiënten als -0,05 en 1,60 voor respectievelijk de eerste 

en tweede periode.) Stunnenberg e.a. maten de verandering tijdens behandeling 

(Figuur 5) en vonden behandeleffect van 6,78 (95% BI 1,64 tot 11,92) punten in 

het voordeel van mexiletine. Het Zorginstituut heeft de SMD’s berekend via de 

eerder beschreven methodes (Figuur 5). 

 

Figuur 5. Forest plot SF-36 mentaal composietscore
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Het gepoolde absolute behandeleffect is 5,31 (95% BI -0,79 tot 11,40) punten. De 

SMD is 0,39 (95% BI -0,-0,06 tot 0,84) (default klinische relevantiegrens -0,5). 

 

Gradeconclusie eerste vraag: 

Waarschijnlijk resulteert mexiletine niet in een klinisch relevante verbetering van de 

kwaliteit van leven gemeten met de SF-36 mentaal composietscore, t.o.v. placebo.  

 

Tweede vraag: 

Niet te beantwoorden. Er is alleen informatie over andere mexiletine preparaten dan 

Namuscla®. 

 

3.3.1 Overige overwegingen 

 

De RCT’s includeerden patiënten met natrium- en chloridekanalopathieën. De trials 

van Stunnenberg en Statland vonden aanwijzingen dat mexiletine een gunstig effect 

heeft op spierstijfheid ongeacht welk ionkanaal (natrium of chloride) is aangedaan. 

In beide studies leek het effect groter te zijn in geval van een chloridekanaal 

mutatie. In de MYMOMEX studie waren er geen duidelijke verschillen per genotype 

m.b.t. spierstijfheid, volgens de EPAR. Geen van de drie studies was echter 

gepowered om een effectverschil tussen genotypes aan te tonen.[8, 19, 20] 

 

Theoretisch is er een risico dat het effect van mexiletine op spierstijfheid overschat 

is in MYOMEX. 52% van die patiënten gebruikten mexiletine al voordat zij 

deelnamen aan de studie; zij hadden kennelijk al baat bij het middel. Wellicht 

zouden dergelijke patiënten het effect van mexiletine eerder missen tijdens een 

placeboperiode dan mexiletine-naïeve patiënten. Toch vond de studie van 

Stunnenberg, met slechts 7% eerdere gebruikers van mexiletine, een vergelijkbaar 

effect van mexiletine als MYOMEX. Het risico op overschatting in MYOMEX is dus 

waarschijnlijk beperkt. 

 

De informatie over gunstige effecten op de lange termijn is zeer beperkt. Het 

Farmacotherapeutisch dossier vermeldt dat in één behandelcentrum van de 

MYOMEX trial, 8 van de 12 patiënten 94 maanden zijn gevolgd. Deze patiënten 

meldden verbeterde spierstijfheid na enkele jaren behandeling.[7] In de 

Stunnenberg trial was de maximale follow-up tijd op mexiletine (observationeel) 31 

maanden, maar het artikel bespreekt lange termijn effectiviteit niet expliciet.[20] De 

cohortstudies volgden sommige patiënten gedurende vele jaren op mexiletine (tot 

maximaal 20 jaar), maar geven geen informatie over gunstige effecten in relatie tot 

de behandelduur. 

 

3.4 Ongunstige effecten 

Volgens de EPAR onderbouwde het registratiedossier de veiligheid van mexiletine 

met de MYOMEX studie, zes gepubliceerde studies bij patiënten met myotone 
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aandoeningen (waaronder dystrofische myotonie) en post-marketing gegevens. De 

EMA vond dit bewijs niet betrouwbaar genoeg voor het categoriseren van de 

frequentie van ongunstige voorvallen bij non-dystrofische myotonie. Van de andere 

kant vond de EMA het veiligheidsprofiel van mexiletine als antiaritmicum goed 

bekend (‘well-established’). De ongunstige effecten zoals vermeld in de SmPC zijn 

mede gebaseerd op de ervaring met mexiletine als antiaritmicum.[8] 

 

Tabel 4: Ongunstige effecten van Mexiletine bij patiënten met symptomatische 

behandeling van myotonie bij volwassen patiënten met non-dystrofische myotone 

aandoeningen[28] 

 

meest frequent   

zeer vaak (≥1/10)   

 slapeloosheid 

 buikpijn 

vaak (≥1/100, <1/10)   

 slaperigheid 

 hoofdpijn, paresthesie, wazig zicht 

 draaiduizeligheid 

 tachycardie 

 blozen, hypotensie 

 misselijkheid 

 acne 

 pijn in de extremiteiten 

 vermoeidheid, asthenie, ongemak op de borst, malaise 

ernstig   

 triggeren of verergeren van al dan niet gediagnosticeerde 

aritmie 

 geneesmiddelreactie met eosinofilie en systemische symptomen 

(DRESS) 

 Stevens-Johnson syndroom 

 

Incidentie interventiegerelateerde ernstige ongunstige effecten 
MYOMEX en de studie van Statland hadden geen events. In de Stunnenberg studie 
had 1 patiënt reversibel, urticaria-achtig huiduitslag die aanleiding gaf om deelname 
te staken (zie Figuur 6.1). 
 
Figuur 6.1 Forest plot interventiegerelateerde ernstige ongunstige effecten (relatief 
risico) 
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Het relatieve risico op ernstige, ongunstige effecten is 3,00 (95% BI 0,13 tot 70,53) 
(default klinische relevantiegrens 1,25). Figuur 6.2 toont de risicoverschillen, die 
informatief zijn voor de nevenvraag. 

 

Figuur 6.2 Forest plot interventiegerelateerde ernstige ongunstige effecten 

(risicoverschil) 

 

 
 

Gradeconclusie eerste vraag: 

Door het brede 95% betrouwbaarheidsinterval is het onzeker (bewijs van 

middelmatige kwaliteit) of mexiletine resulteert in een klinisch relevante kans op 

ernstige, interventiegerelateerde ongunstige effecten, t.o.v. placebo. 

 

Tweede vraag 

Het risico op ernstige, interventiegerelateerde ongunstige effecten van mexiletine 

(Namuscla®) enerzijds en anderzijds de andere preparaten samengenomen 

overlapt sterk.  

 

Incidentie staken vanwege ongunstige effecten 

De incidentie van staken staat in Figuur 7. Opgemerkt wordt dat in de trial van 

Stunnenberg 3 patiënten staakten: 1 patiënt vanwege de behandeling met 

mexiletine en 2 patiënten om redenen die niet vermeld zijn. Voor de berekening van 

het effect heeft het Zorginstituut de patiënten met onvermelde reden gelijk verdeeld 

over de twee behandelingen. Het Zorginstituut heeft ook aangenomen dat alle 

stakers in de Statland trial mogelijk bijwerkingen hadden. 

 

Figuur 7. Forest plot staken vanwege ongunstige effecten 
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Het relatieve risico om de behandeling te staken is 1,67 (95% BI 0,53 tot 5,20) 

(default klinische relevantiegrens 1,25).  

 

Gradeconclusie eerste vraag: 

Door het brede 95% betrouwbaarheidsinterval is het onzeker (bewijs van 

middelmatige kwaliteit) of mexiletine resulteert in een klinisch relevante kans op 

staken van de behandeling, t.o.v. placebo. 

 

Tweede vraag: 

Het risico op staken van mexiletine (Namuscla®) enerzijds en anderzijds de andere 

preparaten samengenomen overlapt sterk.  

 

3.4.1 Overige overwegingen 

 

(Ernstige) ongunstige effecten op de korte en langere termijn 

In de vorige sectie is geconcludeerd dat het onzeker is of mexiletine resulteert in 

een klinisch relevante kans op ernstige, interventiegerelateerde ongunstige effecten, 

vergeleken met placebo. Dit was vanwege het brede betrouwbaarheidsinterval. 

Opgemerkt wordt dat er slechts 1 voorval was bij de 109 bestudeerde patiënten.  

 

De gerandomiseerde periodes van de RCT’s duurden niet langer dan 4 maanden. De 

geïncludeerde studies leverden enige observationele gegevens over ongunstige 

effecten van mexiletine op de langere termijn. 

 

• Stunnenberg e.a. volgden alle responders uit de RCT (24/27) tijdens een 

vervolgbehandeling met mexiletine (duur 18-31 maanden). Geen van de 24 

ervoer bijwerkingen die leidden tot staken van de behandeling.[20] 

 

• Het cohort van Modoni had bijwerkingen in lijn met de SmPC.[27] In het cohort 

van Suetterlin waren de bijwerkingen niet ernstig en in lijn zijn met de 

SmPC.[26] Drie kinderen in het Modoni cohort konden de bittere smaak van 

mexiletine niet verdragen; voor hen werd het bereid als gezoet drankje.[27] 

 

De beschikbare veiligheidsgegevens bij non-dystrofische myotonie hebben geen 

nieuwe aandachtspunten aan het licht hebben gebracht die niet al bekend waren 

van mexiletine als antiaritmicum. Desalniettemin acht de EMA de ervaring met 

mexiletine als beperkt bij non-dystrofische myotonie. De EMA heeft extra 

voorwaarden gesteld om de risico’s te minimaliseren, waaronder het beschikbaar 

stellen van voorlichtingsmateriaal voor zorgverleners, dat patiënten een medisch ID-

kaartje bij zich moeten hebben en dat zij op verschillende momenten hartonderzoek 
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ondergaan.[8] 

 

De beperkte incidentie van ernstige ongunstige voorvallen in de studies, samen met 

de aanvullende veiligheidsmaatregelen zoals vereist door de EMA, maken het risico 

op ernstige ongunstige effecten van mexiletine acceptabel 

 

Staken van mexiletine op de langere termijn 

• In het cohort van Modoni is mexiletine in 13/59 (22%) van de gevallen 

gestaakt. 7/59 (12%) van alle patiënten staakten binnen de eerste 6 maanden. 

De meeste hiervan hadden geen bijwerkingen ervaren. De auteurs zeggen 

niets over een mogelijk gebrek aan effectiviteit, maar wel dat een belangrijke 

afweging van patiënten bezorgdheid is over het levenslang gebruik van een 

symptomatische behandeling.[27] 

 

• In het cohort van Suetterlin staakten 11/63 patiënten de behandeling vanwege 

bijwerkingen of gebrek aan effect. Bij een tweede poging vonden 8 van de 11 

patiënten de behandeling effectief en wel te verdragen. In totaal bleken 12/63 

patiënten (19%) refractair t.a.v. behandeling met mexiletine.  

 

Het percentage stakers is hoger in de cohortstudies dan de RCT’s. Dit kan komen 

door het verschil in follow-up tijd; hoe langer gevolgd, hoe meer kans om op enig 

moment te staken. Een andere oorzaak kan zijn selectiebias. Een deel van de RCT 

deelnemers werd namelijk al behandeld mexiletine; wellicht ervoeren deze 

patiënten eventuele bijwerkingen van mexiletine als acceptabel. Voor de klinische 

praktijk is dus de geschatte kans op staken, op basis van de RCT’s, waarschijnlijk te 

laag. Niettemin, rekening houdend met de observationele data in de cohortstudies, 

vindt het Zorginstituut het risico op staken van de behandeling vanwege 

bijwerkingen acceptabel. 

 

3.5 Ervaring 

Van 1975 tot 2008 was mexiletine wereldwijd beschikbaar als een anti-aritmicum. 

Tijdens deze periode bedroeg de ervaring met mexiletine ongeveer 7.740 

patiëntjaren in klinische onderzoeken en 486.077 patiëntjaren in de dagelijkse 

praktijk. Sinds 2010 is het middel in Frankrijk beschikbaar voor de symptomatische 

behandeling van myotone aandoeningen.[7] 

 

De ervaring met geregistreerde Mexiletine is weergegeven in tabel 5. Gesteld kan 

worden dat de ervaring met mexiletine, in zijn algemeenheid, ruim is. 

 

Tabel 5: Ervaring met mexiletine 

 non-dystrofische myotonie aritmie 

beperkt: < 3 jaar op de markt of < 

100.000 voorschriften (niet-

chronische indicatie)/20.000 

patiëntjaren (chronische medicatie) 

x  

voldoende: ≥ 3 jaar op de markt, en > 

100.000 voorschriften/20.000 

patiëntjaren 

  

ruim: > 10 jaar op de markt  x 

 

3.6 Toepasbaarheid 

Uitgebreide informatie over de toepasbaarheid is te vinden in de SmPC. In deze 

paragraaf vermelden we alleen de belangrijkste aspecten. 
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Contra-indicaties 
• Overgevoeligheid voor enig lokaal anestheticum  

• Ventriculaire tachyaritmie  

• Totaal hartblok (d.w.z. een derdegraads atrioventriculair blok) of een hartblok 

met neiging te evolueren naar een totaal hartblok (eerstegraads 

atrioventriculair blok met duidelijk verlengd PR-interval (≥ 240 ms) en/of 

breed QRS-complex (≥ 120 ms), tweedegraads atrioventriculair blok, 

bundeltakblok, bifasciculair en trifasciculair blok)  

• Myocardinfarct (acuut of in het verleden), of abnormale Q-golven  

• Symptomatische coronaire hartziekte  

• Hartfalen met middenbereik (40-49%) en verminderde (<40%) ejectiefractie  

• Atriale tachyaritmie, fibrillatie of flutter  

• Sinusknoopdisfunctie (inclusief sinusritme <50 bpm)  

• Gelijktijdige toediening van geneesmiddelen die torsade de pointes induceren 

• Gelijktijdige toediening van geneesmiddelen met een smalle therapeutische 

breedte 

 

 

Specifieke groepen 

Patiënten met een hartaandoening 

In geval van wijziging van de mexiletine-dosis, of bij gelijktijdige toediening met 

geneesmiddelen die neiging hebben de hartgeleiding te beïnvloeden, dienen 

patiënten nauwlettend gevolgd te worden door middel van ECG (vooral patiënten 

met geleidingsanomalieën) 

 

Ouderen 

De ervaring met mexiletine bij patiënten met myotone aandoeningen ouder >65 

jaar is beperkt. Op basis van de farmacokinetische eigenschappen van mexiletine is 

geen dosisaanpassing nodig bij patiënten van 65 jaar en ouder. 

 

Leverinsufficiëntie 

Mexiletine moet met voorzichtigheid worden gebruikt bij patiënten met lichte of 

matige leverinsufficiëntie. Bij deze patiënten wordt aanbevolen de dosis alleen te 

verhogen na ten minste 2 weken behandeling. Mexiletine mag niet worden gebruikt 

bij patiënten met ernstige leverinsufficiëntie. 

 

Nierinsufficiëntie 

Dosisaanpassing wordt niet noodzakelijk geacht bij patiënten met lichte of matige 

nierinsufficiëntie. De ervaring met mexiletine bij patiënten met ernstige 

nierinsufficiëntie is beperkt. Daarom wordt het gebruik van mexiletine in deze 

patiëntenpopulatie niet aanbevolen. 

 

Pediatrische patiënten 

De veiligheid en werkzaamheid van mexiletine bij kinderen of adolescenten in de 

leeftijd van 0 tot 18 jaar zijn niet vastgesteld. 

 

Trage en snelle CYP2D6-metaboliseerders 

Patiënten die trage CYP2D6-metaboliseerders zijn, kunnen hogere mexiletine-

bloedspiegels vertonen. Voor elke dosisverhoging moet een periode van ten minste 

7 dagen in acht worden genomen om er zeker van te zijn dat de steady-

stateconcentratie is behaald, ongeacht het CYP450-polymorfisme bij patiënten. 

 

Zwangerschap  

Beperkte klinische gegevens over het gebruik van mexiletine bij zwangere vrouwen 
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laten zien dat mexiletine de placenta passeert en de foetus bereikt. Uit voorzorg 

heeft het de voorkeur het gebruik van mexiletine te vermijden tijdens de 

zwangerschap. 

 

Borstvoeding  

Mexiletine wordt uitgescheiden in de moedermelk. Er is onvoldoende informatie over 

de effecten van mexiletine bij pasgeborenen/zuigelingen. Er moet worden besloten 

of borstvoeding moet worden gestaakt of dat behandeling met mexiletine moet 

worden gestaakt dan wel niet moet worden ingesteld, waarbij het voordeel van 

borstvoeding voor het kind en het voordeel van behandeling voor de vrouw in 

overweging moeten worden genomen. 

 

Interacties 

Effect van andere geneesmiddelen op mexiletine  

CYP1A2- en CYP2D6-remmers: gelijktijdige toediening van mexiletine met een 

leverenzymremmer verhoogt aanzienlijk de blootstelling aan mexiletine en daarmee 

ook het daaraan verbonden risico op bijwerkingen van mexiletine. Klinische en ECG-

monitoring, evenals aanpassing van de dosering van mexiletine, kunnen geïndiceerd 

zijn tijdens en na de behandeling met een CYP1A2- of CYP2D6-remmer. 

 
CYP1A2- en CYP2D6-inductoren: gelijktijdige toediening van mexiletine met een 

leverenzyminductor kan de klaring en eliminatiesnelheid van mexiletine verhogen 

als gevolg van een verhoogd levermetabolisme, resulterend in verlaagde 

plasmaconcentraties en verkorte halfwaardetijd van mexiletine. Op basis van de 

klinische respons moet de mexiletinedosering worden aangepast tijdens en na de 

behandeling met de enzyminductor. 

 

Effect van mexiletine op andere geneesmiddelen 

CYP1A2-substraten: mexiletine is een krachtige remmer van CYP1A2; daarom kan 

gelijktijdige toediening van mexiletine met geneesmiddelen die gemetaboliseerd 

worden door CYP1A2 gepaard gaan met verhogingen van de plasmaconcentraties 

van het gelijktijdig toegediende geneesmiddel, die de therapeutische werkzaamheid 

en/of de bijwerkingen zouden kunnen verhogen of verlengen. De bloedconcentraties 

van het CYP1A2-substraat moeten worden gecontroleerd, vooral wanneer de 

mexiletinedosis wordt gewijzigd. Een geschikte aanpassing van de dosis van het 

CYP1A2-substraat moet worden overwogen. 

 

Cafeïne: verhoogde concentraties cafeïne die optreden bij de gelijktijdige toediening 

van mexiletine kunnen van belang zijn bij patiënten met hartritmestoornissen. Het 

wordt daarom aanbevolen de cafeïne-inname te verminderen tijdens de behandeling 

met mexiletine. 

 

OCT2-substraten: de organische kationtransporter 2 (OCT2) verschaft een 

belangrijk pad voor de opname van kationische verbindingen in de nier. Mexiletine 

kan een interactie aangaan met geneesmiddelen die worden getransporteerd door 

OCT2. Als mexiletine en andere OCT2-substraten tegelijkertijd worden gebruikt, 

moeten de bloedconcentraties van het OCT2-substraat worden gecontroleerd, vooral 

wanneer de mexiletinedosis wordt gewijzigd. Een geschikte aanpassing van de dosis 

van het OCT2-substraat moet worden overwogen. 

 

Substraten van andere enzymen en transporters: de mogelijke interacties tussen 

mexiletine en substraten van andere veel voorkomende enzymen en transporters 

zijn nog niet beoordeeld 

 

Waarschuwingen en voorzorgen 
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Cardiale aritmogene effecten  

Mexiletine kan aritmie veroorzaken of een reeds bestaande aritmie versterken die al 

dan niet is gediagnosticeerd. Voordat met de behandeling met mexiletine wordt 

begonnen, moet bij alle patiënten een gedetailleerde en zorgvuldige hartevaluatie 

(ECG, 24-48 uur Holter-monitoring en echocardiografie) worden uitgevoerd om de 

cardiale tolerantie van mexiletine te bepalen. Een hartevaluatie wordt aanbevolen 

kort na het begin van de behandeling (bijv. binnen 48 uur). 

 

Gedurende de gehele behandeling met mexiletine en in verband met 

dosisaanpassingen, moet de hartbewaking van patiënten worden aangepast op 

geleide van de toestand van het hart van de patiënt (zie SmPC voor details over 

onderzoeken en frequentie).  

 

Patiënten moeten worden geïnformeerd over de presenterende symptomen van 

aritmieën en moeten worden geadviseerd om onmiddellijk contact op te nemen met 

een centrum voor spoedeisende zorg als er symptomen van aritmieën zijn. 

 

Voor hartaandoeningen die geen contra-indicatie vormen moet van geval tot geval 

het voordeel van de antimyotone effecten van mexiletine worden afgewogen tegen 

het risico op hartcomplicaties. Mexiletine moet onmiddellijk worden gestopt in het 

geval dat afwijkingen in de hartgeleiding of een van de contra-indicaties worden 

vastgesteld. 

 

Verstoring van de elektrolytenbalans kan de aritmogene effecten van mexiletine 

verhogen. Daarom moet bij elke patiënt een elektrolytische evaluatie worden 

uitgevoerd voorafgaand aan het starten van de behandeling met mexiletine. Een 

verstoord elektrolytenevenwicht moet worden gecorrigeerd voordat mexiletine 

wordt toegediend en moet gedurende de hele behandeling worden gecontroleerd. 

 

Geneesmiddelreactie met eosinofilie en systemische symptomen (DRESS) 

Verschillende geneesmiddelen, waaronder mexiletine, zijn geïdentificeerd als 

mogelijke oorzaken van DRESS. Patiënten met een bekende overgevoeligheid voor 

mexiletine of voor enig ander bestanddeel van dit product of voor een lokaal 

anestheticum lopen een hoog risico op het ontwikkelen van DRESS en mogen geen 

mexiletine krijgen. 

 

Epilepsie  

Epileptische patiënten moeten worden bewaakt omdat mexiletine de frequentie van 

epileptische aanvallen kan verhogen. 

 

CYP2D6-polymorfisme  

CYP2D6-polymorfisme kan de farmacokinetiek van mexiletine beïnvloeden. Een 

hogere systemische blootstelling wordt verwacht bij patiënten die trage CYP2D6-

metaboliseerders zijn. Een periode van ten minste 7 dagen vóór dosisverhoging 

moet worden gerespecteerd om ervoor te zorgen dat de steady-state-waarden 

worden bereikt en dat mexiletine goed door alle patiënten wordt verdragen, 

ongeacht CYP450-polymorfisme. 

 

Roken  

Roken beïnvloedt de farmacokinetiek van mexiletine. De dosis mexiletine moet 

mogelijk worden verhoogd als een patiënt begint te roken en worden verminderd als 

een patiënt stopt met roken. 

 

3.7 Gebruiksgemak 

De capsules moeten worden doorgeslikt met water, waarbij de rugligging vermeden 
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dient te worden. In geval van spijsverteringsintolerantie moeten de capsules tijdens 

een maaltijd worden ingenomen. 

 

Het gebruiksgemak van Mexiletine is weergegeven in tabel 6. 

 

Tabel 6: Gebruiksgemak van mexiletine 

 mexiletine 

Toedieningswijze oraal 

Toedieningsfrequentie 1 tot 3 maal daags 
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4 Eindbeoordeling 

4.1 Bespreking relevante aspecten 

 

In 2014 achtte CVZ mexiletine rationele farmacotherapie voor myotonia congenita. 

Inmiddels is meer bewijs beschikbaar gekomen. Het zegt dat mexiletine een klinisch 

relevant effect heeft op spierstijfheid t.o.v. placebo bij een breder indicatiegebied, 

namelijk non-dystrofische myotonie. 

 

Het is minder zeker of mexiletine een klinisch relevant effect heeft op kwaliteit van 

leven, maar twee van de drie gebruikte uitkomstmaten (INQoL, SF-36 fysiek 

component) duiden in ieder geval op een waarschijnlijk klinisch relevant effect. 

 

Brede betrouwbaarheidsintervallen maken het onzeker of mexiletine, vergeleken 

met placebo, een klinisch relevante kans geeft op ernstige ongunstige effecten of 

staken van de behandeling. Toch is de incidentie van ernstige ongunstige voorvallen 

in de studies beperkt. Dit, samen met de verplichte cardiologische controles en de 

andere aanvullende veiligheidsmaatregelen zoals vereist door de EMA, maken het 

risico op ernstige ongunstige effecten van mexiletine acceptabel. 

 

De kans op staken van de behandeling is waarschijnlijk hoger in de praktijk dan 

tijdens de studies. Niettemin, gezien het lage percentage stakers vanwege 

bijwerkingen in de observationele studies, vindt het Zorginstituut de kans op staken 

vanwege ongunstige effecten van mexiletine acceptabel. 

 

De EPAR noemt off-label gebruik als een belangrijk potentieel risico. Het gaat om 

twee groepen: ten eerste kinderen, omdat non-dystrofische myotonie op jonge 

leeftijd optreedt. De andere groep zijn patiënten met dystrofische myotonie type 1 

omdat het hart vaak aangedaan is. De EMA meent dat de getroffen maatregelen 

deze risico’s voldoende afdekken. De EPAR noemt geen risico’s in het kader van 

mogelijk off-label gebruik bij patiënten met hartritmestoornissen. 

 

Uit cohortonderzoek blijkt dat sommige patiënten met non-dystrofische myotonie tot 

wel twintig jaar mexiletine gebruiken. Kennelijk wegen voor hen de voordelen van 

de behandeling zwaarder dan de nadelen, ook op de langere termijn. Er is echter 

weinig concrete informatie over de gunstige en ongunstige effecten van mexiletine 

op de lange termijn bij dit ziektebeeld. 

 

Volgens de beoordelingscriteria van het Zorginstituut is de ervaring met 

geregistreerde mexiletine bij non-dystrofische myotonie beperkt. Dit moet in een 

bredere context worden gezien. Patiënten worden al meer dan 10 jaar behandeld 

met off-label toegepaste, geïmporteerde mexiletineproducten en, in andere landen, 

met o.a. apotheekbereidingen. Daarnaast had mexiletine, vóór de registratie van 

Namuscla®, al de status van rationele farmacotherapie in Nederland voor myotonia 

congenita dat onderdeel is van het indicatiegebied van Namuscla®. Van de andere 

kant is de ervaring met geregistreerde mexiletine bij hartritmestoornissen breder. 

De fabrikant heeft deze kennis, met name over ongunstige effecten, geëxtrapoleerd 

en een plaats gegeven in de SmPC van Namuscla®. 

 

Bij elkaar genomen leiden deze overwegingen naar een positieve uitspraak over de 

waarde van mexiletine t.o.v. placebo. Dit is echter maar een deel van het verhaal. 

Mexiletine is de gebruikelijke behandeling voor non-dystrofische myotonie en heeft 
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deze plaats gekregen vóór de registratiestudie MYOMEX. Overigens doet het bewijs 

uit MYOMEX niets af aan deze plaatsbepaling. Maar de studies die de richtlijn 

onderbouwen, de observationele studies geïncludeerd in dit rapport, en de klinische 

praktijk in Nederland en elders zijn gebaseerd op andere mexiletine preparaten. 

 

Het is in beginsel redelijk om aan te nemen dat een bepaalde dosering van een 

werkzame stof vergelijkbare klinische effecten geeft, ongeacht de bron van het 

preparaat. Het gepubliceerde bewijs is in lijn hiermee. Mexiletine (Namuscla®) en 

andere mexiletine preparaten hebben sterk overlappende gunstige effecten op 

spierstijfheid en sterk overlappende, overigens acceptabele ongunstige effecten. De 

overlap is minder sterk op ziektespecifieke kwaliteit van leven, maar dit kan komen 

door een plafondeffect in één studie.  

 

4.2 Eindconclusie 

Zorginstituut Nederland is tot de eindconclusie gekomen dat bij de behandeling van 

symptomatische behandeling van myotonie bij volwassen patiënten met non-

dystrofische myotone aandoeningen mexiletine een meerwaarde heeft ten opzichte 

van placebo. Het geregistreerde preparaat (Namuscla®) is vergelijkbaar met andere 

mexiletine preparaten van dezelfde dosering. 

 



DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport mexiletine (Namuscla®) bij de symptomatische behandeling van 

myotonie bij volwassen patiënten met non-dystrofische myotone aandoeningen | 24 november 2020 

 

2020030713 Pagina 39 van 60 

5 Advies Farmacotherapeutisch Kompas 

5.1 Oud advies 

n.v.t. 

 

5.2 Nieuw advies 

Bij non-dystrofische myotonie kan ernst van de spierstijfheid verschillen tussen 

patiënten en kan het bij individuele patiënten wisselen in de tijd. Wanneer 

leefstijlinterventies onvoldoende helpen heeft mexiletine de voorkeur als 

medicamenteuze behandeling. Het is geregistreerd voor volwassenen. Lamotrigine 

en ranolazine zijn off-label alternatieven maar daar is minder bewijs voor. 

Acetazolamide kan off-label ingezet worden bij een specifieke fenotypische 

subgroep. 
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Bijlage 1: Zoekstrategie 

Zoekstrategie literatuur 

De literatuursearch is doorgevoerd in PubMed en de Cochrane Library in juli 2020 

met de volgende zoektermen: 

 

PubMed: 

(mexiletine[Title/Abstract]) AND (myotonia[Title/Abstract]), met en zonder filter op 

'clinical trials' 

 

Cochrane: 

Mexiletine AND myotonia 
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Bijlage 2: Overzicht geïncludeerde studies 

 

Eerste 

auteur, 

jaar van 

publicatie 

Type onderzoek, 

bewijsklasse, 

follow-up duur 

Aantal 

patiënten  

Patiëntkenmerken  Interventie en 

vergelijkende 

behandeling 

Relevante 

uitkomstmaten  

Commentaar, risk of bias 

Statland 

2012[19] 

RCT, 1 cross-over: 4 

weken studiemedicatie 

+ 1 week washout + 4 

weken andere 

studiemedicatie  

59 56% mannen 

 

Leeftijd 43 gem (bereik 

16-68) 

 

Mutatie in ionkanaal 

58% chloride 

36% natrium 

7% niet aangetoond 

 

Medicijngebruik tegen 

myotonie vóór trial 

22% mexiletine 

7% overig 

Mexiletine 600 

mg/dag; placebo 

-spierstijfheid (IVR)* 

-kwaliteit van leven 

(INQoL, SF-36) 

-ernstige ongunstige 

effecten 

-staken 

 

*gemiddelde van de 

weekgemiddeldes in 

week 3 en 4, o.b.v. 

dagelijkse metingen 

7 centra in 4 landen (V.S., 

Canada, Engeland, Italië) 

 

59 gerandomiseerd 

57 mITT geanalyseerd op gunstige 

effecten 

De mITT populatie bestond uit 

patiënten die IVR data doorgaven 

tenminste in de eerste 

behandelperiode. 

De ongunstige uitkomsten zijn 

gerapporteerd voor alle 

gerandomiseerde patiënten. 
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Stunnenberg 

2018[20] 

RCT (geaggregeerde 

n=1 trials) 

 

Tot maximaal 4 cross-

overs, elke cross-over:  

4 weken 

studiemedicatie + 1 

week washout + 4 

weken andere 

studiemedicatie + 2 

weken pauze voor 

statistische analyse 

 

Responders zijn langer 

gevolgd (range 18-31 

maanden) 

30 74 % mannen 

 

Leeftijd 45 j gem 

(bereik 19-65) 

 

Mutatie in ionkanaal 

59% chloride 

41% natrium 

 

Medicijngebruik tegen 

myotonie vóór trial 

7% mexiletine 

44% overig 

Mexiletine 600 

mg/dag; placebo 

-spierstijfheid (IVR)* 

-kwaliteit van leven 

(INQoL, SF-36) 

-ernstige ongunstige 

effecten 

-staken 

 

1 centrum (Nederland) 

 

30 patiënten geïncludeerd en 

geanalyseerd op ongunstige 

effecten 

27 hebben de trial afgemaakt en 

zijn geanalyseerd op gunstige 

effecten 

 

 

MYOMEX 

(gepubliceerd in 

de EPAR) 

2018[8] 

RCT, 1 cross-over, 18-

22 dagen 

studiemedicatie + 4-8 

dagen washout + 18-

22 dagen andere 

studiemedicatie 

26 -Genetisch bevestigde 

congenitale myotonie 

of paramyotonia 

congenita 

-Leeftijd gem 43 j 

(bereik 20-66) 

-68% mannen 

Mutatie in ionkanaal 

52% chloride 

48% natrium 

 

Behandeld met 

mexiletine tot kort voor 

de trial: 52% 

 

Mexiletine 600 

mg/dag; placebo 

-spierstijfheid (VAS) 

-kwaliteit van leven 

(INQoL) (beide op dag 

18) 

-ernstige ongunstige 

uitkomsten 

-staken 

 

6 centra 

 

ITT: gerandomiseerd (26) 

mITT: minstens 1 evalueerbare 

meting VAS na een 

behandelperiode (25) 

PP: alle gerandomiseerd patiënten 

zonder protocol deviatie, geen 

gebeurtenis die kon interfereren 

met evaluatie van VAS en die 

beide behandelperiodes afmaakten 

(22) 

Veiligheid: alle patiënten die 

minstens 1 dosis studiemedicatie 

namen (25) 
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Suetterlin 

2015[26] 

Retrospectief cohort; 

 FU mediaan 4,8 jaar, 

range 6 maanden tot 

18 jaar 

63 Genetisch bevestigde 

natrium- of 

chloorkanaal mutatie 

en non-dystrofische 

myotonie of 

hyperkalemische 

periodeke paralyse 

Mexiletine: dosis 

geleidelijk 

opgebouwd tot 

symptoomverbeteri

ng of maximaal 600 

mg/dag. 

Ernstige ongunstige 

voorvallen; 

Staken 

Refractair worden 

 

Modoni 

2020[27] 

Retrospectief cohort; 

FU 1 maand - 20 jaar 

59 behandeld 

(uit 112 aan 

wie 

mexiletine is 

aangeboden) 

43 (73%) recessieve 

myotonia congenita, 

5 (19%) dominante 

myotonia congenita, 

11 (8%) natriumkanaal 

mutatie 

Op cutoff: 6 patiënten 

< 18 jaar 

Mexiletine: 

<12 jaar: 8 

mg/kg/dag 

≥12 jaar: 200-600 

mg/dag 

% stakers 

 

 

 

Het artikel rapporteert ook het 

percentage verbetering in ‘chair 

test’ (een functionele uitkomst) na 

warm-up, voor en na behandeling 

(n=8) en alleen na behandeling 

(n=30). De klinische relevantie 

van % verbetering na warm-up is 

echter niet duidelijk. Deze 

gegevens zijn niet opgenomen in 

dit rapport. 
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Bijlage 3: Overzicht geëxcludeerde studies  

 

Eerste auteur, 

jaar van publicatie 

Reden van exclusie 

Kwiecinski 1992[23] De studiepopulatie omvatte zowel dystrofische als non-dystrofische myotonie. De effecten zijn niet apart gerapporteerd. 

Trip 2006 en update 2009[4]  Deze Cochrane review vond een gebrek aan gecontroleerde studies van voldoende methodologische kwaliteit. 
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Bijlage 4: Overzicht gebruikte richtlijnen en standaarden 

 

Organisatie, ref Datum Titel 

EMA / CBG[28] 2018 Samenvatting van de productkenmerken mexiletine 

EMA / CBG[8] 2018 European Public Assessment Report (EPAR) mexiletine 

Deutsche Gesellschaft für 

Neurologie[21] 

2017 Myotone Dystrophien, nicht dystrophe Myotonien und periodische Paralysen [richtlijn] 

Stunnenberg e.a.[11] 2020 Guidelines on clinical presentation and management of nondystrophic myotonias 
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Bijlage 5: Baseline tabel 

Variabele MYOMEX[8] 

mITT=25 

Statland[19] 

ITT n=59 

Stunnenberg[

20] 

trial 

afgemaakt 

n=27 

 Bij start plac 

(n=25) 
Bij start mex 

(n=25) 
Volgorde 

mexplac 

n=29 

volgorde 

placmex 

N=30 

Alle patiënten 

n=27 

IVR spierstijfheid, 

gem (SD) 

  3,89 (2,39)  4,63 (2,99)  5,65 (1,78) 

VAS spierstijfheid, 

gem (SD) 

66,0 (22,3) 75,2 (18,1)    

 bij start eerste periode (n=25)     

INQoL overall KvL 

gem (SD) 

47,8 (20,4) 14,0 (9,03)  15,9 (12,5)  96,89 (38,49) 

SF-36, gem (SD)   

 

   

   Fysiek component 38,7 (9,65)   40,8 (11,0)  38,26 (7,1) 

   Mentaal component 44,5 (13,3)  47,6 (9,8)  50,29 (9,67) 
a een exclusiecriterium was gebruik van een aantal medicaties die kunnen interfereren met spierfunctie, o.a. anti-epileptica (natriumkanaal blokkers) en antiaritmica 

Afkortingen: gem=gemiddeld, KvL=kwaliteit van leven, mex=mexiletine, plac= placebo, SD=standaard deviatie 
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Bijlage 6: Beoordeling risico op bias 
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MYOMEX[8, 29] 
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Statland[19] 
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Stunnenberg[20] 
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Bijlage 7: GRADE evidence profiel 

Directe vergelijking mexiletine versus placebo bij symptomatische behandeling van myotonie bij volwassen patiënten met non-dystrofische myotone aandoeningen: 
GRADE evidence profile. 

 

 
Auteur(s):  
Vraagstelling: Mexiletine versus placebo voor [health problem and/or population]  
Setting:  
Literatuur:  

Certainty assessment Aantal patiënten Effect 

Certainty Importantie 
Aantal 

studies 
Studieopzet Risk of bias Inconsistentie Indirect bewijs Onnauwkeurigheid Andere factoren mexiletine placebo 

Relatief 

(95% CI) 

Absoluut 

(95% CI) 

spierstijfheid (VAS: 0-100, hoe lager hoe beter; IVR: 1-9, hoe lager hoe beter; SMD -oneindig tot +oneindig) 

3   gerandomiseerde 

trials  

niet ernstig   niet ernstig   niet ernstig   niet ernstig  niet gevonden  109 a 109  -  SMD 1.04 SD 

lager 

(1.27 lager tot 

0.81 lager)  

⨁⨁⨁⨁ 
HOOG  

CRUCIAAL  

kwaliteit van leven (INQoL-overall; score 0-100, hoe lager hoe beter) 

3   gerandomiseerde 

trials  

niet ernstig   niet ernstig b  niet ernstig   ernstig c niet gevonden  109  109  –12,59 

(95% BI 

 –26,05 tot 0,87) 

SMD 0.63 SD 

lager 

(1.12 lager tot 

0.14 lager)  

⨁⨁⨁◯ 
REDELIJK  

CRUCIAAL  

SF-36 fysiek composiet (0-100, hoe hoger hoe beter) 

2   gerandomiseerde 

trials  

niet ernstig   niet ernstig   niet ernstig   ernstig c niet gevonden  84  84  6,93 

(95% BI  

4,35 tot 9,50)  

SMD 0.83 SD 

hoger 

(0.05 hoger tot 

1.61 hoger)  

⨁⨁⨁◯ 
REDELIJK  

CRUCIAAL 



DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport mexiletine (Namuscla®) bij de symptomatische behandeling van myotonie bij volwassen patiënten met non-dystrofische myotone aandoeningen | 24 november 2020 

 

2020030713 Pagina 58 van 60 

Certainty assessment Aantal patiënten Effect 

Certainty Importantie 
Aantal 

studies 
Studieopzet Risk of bias Inconsistentie Indirect bewijs Onnauwkeurigheid Andere factoren mexiletine placebo 

Relatief 

(95% CI) 

Absoluut 

(95% CI) 

SF-36 mentaal composiet (0-100, hoe hoger hoe beter) 

2   gerandomiseerde 

trials  

niet ernstig   ernstig d  niet ernstig   ernstig e niet gevonden  84  84  5,31  

(95% BI 

-0,79 tot 11,40) 

SMD 0,39 SD 

hoger 

(0,06 lager tot 

0,84 hoger)  

⨁⨁◯◯ 
LAAG  

CRUCIAAL 

ernstige ongunstige effecten door studiemedicatie 

3   gerandomiseerde 

trials  

niet ernstig   niet ernstig   niet ernstig   ernstig f niet gevonden  1/109 (0.9%)   0/109 (0.0%)  RR 3.00 

(0.13 tot 70.53)  

0 minder per 

1.000 

(van 0 minder 

tot 0 minder)  

⨁⨁⨁◯ 
REDELIJK  

CRUCIAAL  

incidentie staken 

3   gerandomiseerde 

trials  

niet ernstig   niet ernstig   niet ernstig   ernstig f niet gevonden  7/109 (6.4%)   4/109 (3.7%)  RR 1.67 

(0.53 tot 5.20)  

25 meer per 

1.000 

(van 17 minder 

tot 154 meer)  

⨁⨁⨁◯ 
REDELIJK  

CRUCIAAL  

BI: betrouwbaarheidsinterval; SMD: Standardised mean difference; RR: Relatief risico 

 
Toelichting 
a. In de kolommen staan de werkelijke aantallen patiënten. De SMD's zijn berekend alsof de crossover trials twee-armige trials waren en dus met twee keer zoveel patiënten. Bovendien zijn in de Statland trial de patiënten dubbel geteld bij de uitkomstmaten spierstijfheid en SF-36 mentaal composiet, 
omdat daar er een aparte effectschatting is voor de eerste en tweede periode.  
b. De heterogeniteit kan verklaard worden door de goede kwaliteit van leven op baseline in de Statland studie.  
c. Het 95% BI kruist de klinische relevantiegrens van -0,5 c.q. 0,5  
d. Er is sprake van onverklaarde heterogeniteit.  
e. Het 95% BI kruist de lijn van geen effect  
f. Het 95% BI doorkruist beide klinische relevantiegrenzen. Er is slechts met 1 punt afgewaardeerd omdat het aantal ernstige ongunstige effecten c.q. stakers onder mexiletine beperkt is.  
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1 Inleiding 
 

In dit rapport worden de (meer)kosten geraamd ten laste van het farmaciebudget, 

die ontstaan als mexiletine (Namuscla®) wordt opgenomen op lijst 1B van het GVS. 

Deze budgetimpactanalyse (BIA) is opgesteld ten behoeve van een farmaco-

economische (FE) vrijstellingsaanvraag. Het Zorginstituut hanteert een grenswaarde 

van €10 miljoen voor het uitvoeren van een FE-analyse. 

 

Het doel van deze budgetimpactanalyse is een schatting te maken van de kosten die 

met het gebruik van het middel gepaard gaan. Het uitgangspunt voor de 

budgetimpactanalyse is de patiëntenpopulatie waarvoor mexiletine is geregistreerd. 

Indien relevant, wordt hierbij ook rekening gehouden met een eventuele 

kostenbesparing door substitutie van de huidige behandeling (in principe alleen 

geneesmiddelenkosten). 

 

1.1 Geregistreerde indicatie 

Mexiletine (Namuscla®) is geregistreerd voor de 'symptomatische behandeling van 

myotonie bij volwassen patiënten met non-dystrofische myotone aandoeningen‘.[1] 

 

Mexiletine is oorspronkelijk geregistreerd als een antiarrhythmicum en wordt 

doorgaans ingezet bij de behandeling van ventriculaire tachycardie (VT) en 

ventriculaire fibrillatie (VF) als laatste behandelingsmogelijkheid voor patiënten met 

VT/VF voor wie geen andere behandeling meer beschikbaar is. Opvallend is dat 

cardiologische aandoeningen bij de nieuwe registratie een contra-indicatie zijn, 

desondanks zal mexiletine ingezet gaan worden bij deze indicatie. Momenteel wordt 

mexiletine uit het buitenland geïmporteerd als een ongeregistreerd geneesmiddel of 

capsules die worden bereid in de apotheek (apotheekbereiding).   

 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft aangegeven dat off-label 

gebruik van een geregistreerd geneesmiddel altijd boven het importeren uit het 

buitenland van een ongeregistreerd geneesmiddel gaat. In het geval van 

Namuscla® betekent dit dat het importeren uit het buitenland alleen mogelijk is 

indien vanwege medische redenen niet kan worden uitgekomen met het 

geregistreerde alternatief Namuscla®; bijvoorbeeld wanneer patiënten niet 

uitkomen met de dosering. In de praktijk betekent dit dat een aanzienlijk deel van 

de cardiologische patiënten dus Namuscla® zal moeten krijgen omdat zij goed 

behandeld kunnen worden met de beschikbare doseringen.  

 

Voor deze BIA zal daarom ook bepaald worden wat de budgetimpact is voor deze 

groep patiënten.  

 

1.2 Plaats in het behandelalgoritme 

Non-dystrofische myotone (NDM) aandoeningen zijn genetische, zeldzame 

aandoeningen die veroorzaakt worden door defecten in de ion-kanalen van de 

spieren. Hierbij zijn spierstijfheid en spierzwakte kenmerkend, spiervezels kunnen 

niet goed ontspannen in de fase na aanspannen omdat het elektrische signaal te 

lang aanwezig blijft. Tot de NDM-aandoeningen behoren verschillende, zeer 

zeldzame aandoeningen. Ze kunnen worden onderverdeeld in aandoeningen 

gerelateerd aan defecten in het chloridekanaal (Becker myotonie en Thomsen 

myotonie) of het natriumkanaal (paramyotonia congenita).  

 

Er is bij NDM sprake van een grote mate van variatie in ernst. Er zijn geen 

Nederlandse richtlijnen voor NDM maar over het algemeen kan er voor patiënten 

met lichte symptomen volstaan met het vermijden van uitlokkende factoren, zoals 
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blootstelling aan kou en zware lichamelijke inspanning. Indien patiënten niet 

uitkomen met leefstijlaanpassingen, kan gestart worden met medicamenteuze 

behandeling. Op het moment bestaat deze medicamenteuze behandeling uit 

geïmporteerd mexiletine of mexiletine apotheekbereiding.[2-4] Een Nederlandse 

expert op het gebied van NDM geeft aan dat in Nederland mexiletine bij vrijwel elke 

NDM patiënt wordt voorgeschreven, ook bij beperkte kleine klachten kan mexiletine 

een positief effect hebben. Mexiletine is in het geval van Becker myotonie, Thomsen 

myotonie en Paramyotonia congenita aanbevolen als eerstelijnsbehandeling.  
 

Mexiletine wordt ook ingezet bij de behandeling van VT/VF wanneer andere 

behandelingen niet werken en heeft nog steeds een plek in de Europese en 

Amerikaanse behandelrichtlijnen.  

 

Mexiletine (Namuscla®) zal bij beide indicaties geïmporteerd mexiletine en de 

apotheekbereiding van mexiletine substitueren. 
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2 Uitgangspunten 
 

2.1 Aantal patiënten 

Prevalentie en incidentie 

NDM-aandoeningen zijn zeldzaam. In Nederland zijn er vier diagnostische 

laboratoria voor de DNA-analyse van de specifieke mutaties die geassocieerd zijn 

met de NDM-aandoeningen (Maastricht, Leiden, Nijmegen en Amsterdam). 

Stunnenberg et al. 2018 heeft een retrospectief onderzoek gedaan waar zij alle 

patiënten met een moleculaire diagnose van skeletspierkanalopathie in Nederland 

hebben geïncludeerd.[5] In totaal identificeerden zij 405 patiënten waarvan bij 288 

patiënten er sprake was van een NDM, het gaat hier om een minimale schatting van 

de prevalentie omdat uitsluitend de bekende patiënten zijn geïncludeerd. Van deze 

288 patiënten waren er 128 patiënten met myotonia congenita (Becker en Thomsen 

congenita) en 160 patiënten met paramyotonia congenita. Mexiletine wordt 

uitsluitend ingezet bij patiënten met een genetisch bevestigde diagnose van NDM. 

Een klinisch expert in Nederland op dit gebied heeft echter aangegeven dat er sinds 

dit onderzoek een stijgende lijn zit in het aantal patiënten met NDM dat zich meldt 

en dat de verwachting is dat deze stijging doorzet wanneer er een geregistreerd 

middel beschikbaar komt. Veel patiënten hebben zich eerder niet willen laten testen 

omdat er geen geregistreerde behandeling beschikbaar was. De schatting door 

Stunnenberg et al. moet dan ook gezien worden als een minimale schatting. Expert 

opinie geeft aan dat het daadwerkelijke aantal patiënten tussen de 400 en 500 ligt. 

Voor deze BIA wordt de prevalentie van NDM geschat op 450 patiënten. Er is 

aangenomen dat het aantal incidente patiënten gelijk is aan het aantal patiënten dat 

jaarlijks overlijdt.  

 

Het exacte aantal patiënten die op het moment mexiletine gebruiken voor VT/VF is 

onbekend maar wordt door een klinisch expert geschat op ongeveer 120-140 

patiënten. Van deze groep zullen waarschijnlijk ongeveer 40 patiënten niet 

uitkomen met de 167 mg dosering van mexiletine (Namuscla®) en deze zullen in 

principe geïmporteerd mexiletine of mexiletine apotheekbereiding blijven gebruiken. 

Voor deze BIA wordt er daarom alleen gekeken naar de patiënten met VT/VF die wel 

uitkomen met de 167 mg dosering van Namuscla®. Het gaat hierbij om ongeveer 

80-100 patiënten, voor deze BIA wordt ervan uit gegaan dat er 90 patiënten over 

zullen stappen naar mexiletine (Namuscla®). Dit aantal van 90 patiënten is 

mogelijk een overschatting van het aantal patiënten met VT/VF die uitkomen met 

Namuscla®.  

 

Aantal patiënten dat in aanmerking komt voor behandeling 

Gezien de heterogeniteit van de ernst van de NDM-aandoeningen is het moeilijk om 

te schatten welk percentage van de gediagnosticeerde patiënten in aanmerking 

komt voor medicamenteuze behandeling. Van de patiënten die in aanmerking 

komen heeft mexiletine in veel gevallen de voorkeur als eerstelijnsbehandeling. De 

registratiehouder schat dat 20% van de patiënten niet in aanmerking komt voor 

medicamenteuze behandeling met mexiletine. De reden is bijvoorbeeld dat zij geen, 

of slechts lichte klachten hebben of kunnen volstaan met aanpassingen in dieet, 

kaliummanagement of met het vermijden van uitlokkende factoren. Het 

Zorginstituut gaat er voor deze BIA vanuit dat 80% van de NDM-patiënten 

behandeld zal worden met mexiletine.  

 

De door Stunnenberg et al. geïdentificeerde patiënten betreft ongeveer 10% 

kinderen en adolescenten die vanwege hun leeftijd niet in aanmerking komen voor 

behandeling met mexiletine.[5] Echter, deze patiënten hebben geen andere 

behandeloptie en de verwachting is dat zij mexiletine off-label zullen krijgen op 
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grond van een “aanvraag voor levering op artsenverklaring”. Deze patiënten worden 

dus wel meegenomen bij het bepalen van het aantal patiënten.  

 

Verder kent mexiletine de nodige contra-indicaties.[1] De meest relevante zijn 

verscheidene cardiologische aandoeningen. Daarnaast mag mexiletine niet gebruikt 

worden bij patiënten met leverinsufficiëntie en wordt mexiletine niet aanbevolen bij 

patiënten met nierinsufficiëntie. Aangezien er echter geen gegevens beschikbaar 

zijn over het aantal patiënten die vanwege contra-indicaties of lever- of 

nierinsufficiëntie niet in aanmerking komen voor behandeling met mexiletine, 

hanteert het Zorginstituut in deze budgetimpactanalyse de aanname dat geen van 

de potentiële patiënten een contra-indicatie of andersoortige beperking voor gebruik 

heeft, dit wordt onderschreven door een klinisch expert die aangeeft dat over het 

algemeen het veelal gezonde patiënten zijn met weinig contra-indicaties. 

 

Marktpenetratie 

Mexiletine wordt als geïmporteerd geneesmiddel al geruime tijd in Nederland 

gebruikt bij de behandeling van NDM en VT/VF. De maximale marktpenetratie van 

het product zal dan ook naar verwachting snel optreden en er zal geen sprake zijn 

van instroom halverwege het jaar. Het Zorginstituut gaat hierbij uit van een 

marktpenetratie van 100% in het eerste jaar na marktintroductie. In tabel 1 staat 

een overzicht van het geschatte aantal patiënten. 

 

Tabel 1. Geschatte aantal patiënten 

Aanname Aantal patiënten  

Schatting aantal NDM patiënten  450 

Waarvan in aanmerking komt voor 

medicamenteuze behandeling (80%) 

400  

Marktpenetratie (100%) 360 

Aantal NDM patiënten die starten met 

mexiletine 

360 

Schatting aantal VT/VF patiënten die mexiletine 

(Namuscla®) gaan gebruiken 

90 

Totaal aantal patiënten (NDM en VT/VF) 450 

 

Indicatieverbreding/Off-label gebruik 

Mexiletine is in het verleden toegepast bij dystrofische myotone aandoeningen. Er is 

sprake van off-label gebruik bij patiënten met VT/VF en bij niet-volwassen NDM-

patiënten. Deze patiënten zijn al meegenomen bij het bepalen van het aantal 

patiënten.  

 

In 2006 adviseerde de voorloper van het Zorginstituut (CVZ) om mexiletine niet te 

vergoeden voor non-dystrofische myotonie (specifiek om de vorm Becker 

myotonie), omdat er onvoldoende wetenschappelijk klinisch bewijs was om het te 

duiden als rationele farmacotherapie. Dit advies is bevestigd in 2011. Na publicatie 

van een RCT in 2012 oordeelde het CVZ in 2014 dat mexiletine wel rationele 

farmacotherapie is voor mytonia congenita.[6]  

 

2.2 Substitutie  

Mexiletine word in Nederland al geruime tijd geïmporteerd en sinds kort zijn er 

meerdere apotheekbereidingen (AB) beschikbaar. Gebruik van Namuscla® zal het 

gebruik van het geïmporteerde product/de AB substitueren. Momenteel krijgen de 

patiënten geïmporteerde mexiletine, zodra Namuscla® beschikbaar komt in 

Nederland is dat niet meer mogelijk. De apotheekbereiding wordt op dit moment in 

toenemende mate gebruikt in Nederland en mag alleen geleverd worden aan 
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patiënten die ook bij die (ziekenhuis)apotheek staan ingeschreven.  

In deze BIA zal voor de substitutie twee verschillende scenario’s worden gebruikt. In 

het eerste scenario substitueert Namuscla® volledig (100%)  de 

apotheekbereidingen. In het tweede scenario substitueert Namuscla® volledig 

(100%) geïmporteerd mexiletine. De daadwerkelijke substitutie zal een combinatie 

zijn van zowel de apotheekbereiding als geïmporteerde mexiletine.  

 

2.3 Kosten per patiënt per jaar 

De prijs van geïmporteerde mexiletine 200 mg is €285 per verpakking van 100 

capsules, ofwel €2,85 per capsule. De gegevens zijn verkregen van de 

internationale apotheek Orly Pharma en de Taxe[7].  

De AIP van de apotheekbereiding is €400 - €435 per verpakking van 60 capsules 

met 167 mg mexiletine, ofwel gemiddeld €6,95 per capsule.[7] Hierbij is er geen 

rekening mee  gehouden dan indien meer patiënten behandeld gaan worden met de 

apotheekbereiding, de prijs van de apotheekbereiding (en dus de totale kosten per 

patiënt) zou kunnen gaan dalen. Verder is mexiletine ook beschikbaar in capsules 

van 50 mg tegen een prijs van €133,86 per verpakking van 30 stuks. 

De initiële AIP van mexiletine (Namuscla®) bedroeg €3.900 per verpakking van 100 

capsules met 167 mg mexiletine. Deze is door de vergunninghouder verlaagd naar 

€2.339 per verpakking van 100 capsules met 167 mg mexiletine, ofwel €23,39 per 

capsule.  

 

De aanbevolen aanvangsdosering bij NDM patiënten is 1 capsule van 167 mg per 

dag.[1] Na tenminste één week behandeling kan, op basis van de klinische respons, 

de dagelijkse dosis worden verhoogd tot 334 mg (2 capsules) per dag. Na tenminste 

nog één week behandeling kan, op basis van de klinische respons, de dosis verder 

worden verhoogd tot 500 mg per dag. 

 

De onderhoudsbehandeling is tussen de 167 mg en 500 mg (1 tot 3 capsules) per 

dag, afhankelijk van de intensiteit van de symptomen en de klinische respons. Een 

klinisch expert geeft aan dat in de huidige situatie een deel van de patiënten 667 

mg (4 capsules) gebruikt en dat het overgrote deel van de patiënten 500 mg krijgt. 

Het Zorginstituut gaat er voor deze BIA vanuit dat patiënten gemiddeld 500 mg 

gebruiken. Hierbij is het van belang om te weten dat 200 mg geïmporteerde 

mexiletine hydrochloride overeenkomt met 167 mg Namuscla®.  

Mexiletine wordt in principe chronisch gegeven, uit de klinische studies is gebleken 

dat mexiletine goed wordt verdragen. In de Nederlandse N=1-studie van 

Stunnenberg et al is een therapietrouw van 94% gerapporteerd, hier is rekening 

mee gehouden bij het bepalen van de kosten.[8] Daarnaast komt uit verschillende 

studies voren dat een deel van de patiënten stopt met de behandeling met 

mexiletine. Op basis van deze studies schat het Zorginstituut dat het effect voor de 

klinische praktijk laag is en daarom wordt dit stoppen met de behandeling niet 

meegenomen in deze BIA.   

 

Tabel 2. Kosten per patiënt per jaar bij toepassing van mexiletine bij NDM 

 Kosten mexiletine 

(Namuscla®) bij 

NDM 

Kosten mexiletine 

apotheekbereiding bij 

NDM  

Kosten 

geïmporteerde 

mexiletine bij NDM  

Aantal capsules 

per jaar 

1095 (365 * 3)  1095 (365 * 3)  1095 (365 * 3) 

Kosten per 

capsule 

€23,39 €6,95 €2,85 

Therapietrouw 94% 94% 94% 

Kosten per jaar €24.075 €7.154 €2.933 
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Voor de VT/VF-patiënten wordt een lagere dosering gehanteerd, een klinisch expert 

heeft aangegeven dat deze patiënten uitkomen met gemiddeld 334 mg (2 capsules) 

per dag. Er wordt uitgegaan van dezelfde therapietrouw als bij de NDM-patiënten. 

In tabel 3 staat een overzicht van de jaarlijkse kosten per patiënt.  

 

Tabel 3. Kosten per patiënt per jaar bij toepassing van mexiletine bij VT/VF 

 Kosten mexiletine 

(Namuscla®) bij 

VT/VF  

Kosten mexiletine 

apotheekbereiding bij 

VT/VF 

Kosten 

geïmporteerde 

mexiletine  bij 

VT/VF 

Aantal capsules 

per jaar 

730 (365 * 2)  730 (365 * 2)  730 (365 * 2) 

Kosten per 

capsule 

€23,39 €6,95 €2,85 

Therapietrouw 94% 94% 94% 

Kosten per jaar €16.050 €4.769 €1.956 

 

2.4 Aannames 

De berekeningen zijn gebaseerd op de volgende aannames: 

• Het aantal NDM-patiënten is gebaseerd op een minimale puntprevalentie en 

expert opinie.  

• De incidentie is gelijk aan de sterfte, hierdoor blijft de populatie even groot. 

• 80% van de NDM-patiënten komt in aanmerking voor medicamenteuze 

behandeling 

• Ongeveer 90 VT/VF-patiënten zullen mexiletine (Namuscla®) gaan gebruiken.  

• Geen van de patiënten heeft een contra-indicatie voor het gebruik van 

mexiletine. 

• De marktpenetratie van 100% zal direct bereikt worden in het eerste jaar na 

marktintroductie. 

• Namuscla® zal volledig het gebruik van of geïmporteerde mexiletine of van de 

apotheekbereiding substitueren.  

• De gemiddelde dosering bedraagt 500 mg (drie capsules) voor NDM-patiënten 

en 334 (twee capsules) voor VT/VF-patiënten. 

• De therapietrouw van patiënten bij de behandeling met mexiletine is 94%.  

• In de berekening is er geen rekening gehouden met patiënten die stoppen met 

de behandeling met mexiletine.  
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3 Budgetimpactanalyse 
 

In tabel 4 staat een overzicht van de budgetimpact wanneer mexiletine 

(Namuscla®) aan het bestaande behandelingsarsenaal wordt toegevoegd bij de 

indicatie voor de symptomatische behandeling van myotonie bij volwassen patiënten 

met non-dystrofische myotone aandoeningen.  

 

Tabel 4: Raming van de totale kosten van de toevoeging van mexiletine (Namuscla®) 

aan het behandelarsenaal voor de symptomatische behandeling van myotonie bij 

volwassen patiënten met non-dystrofische myotone aandoeningen (NDM) 

 

In tabel 5 staat een overzicht van de budgetimpact wanneer mexiletine 

(Namuscla®) aan het bestaande behandelingsarsenaal wordt toegevoegd bij 

patiënten met VT/VF. In tabel 4 zijn alleen de geneesmiddelkosten meegenomen, 

mogelijke extra kosten of besparingen ten laste van het bredere gezondheidsbudget 

zijn hierbij buiten beschouwing gelaten. 

 

Tabel 5: Raming van de totale kosten van de toevoeging van mexiletine (Namuscla®) 

aan het behandelarsenaal bij patiënten met VT/VF 

 
  

Aantal 

patiënten  

Totale 

kosten/jaar 

Namuscla® 

Substitutie van  Totale 

kosten/jaar 

substitutie 

(100%)  

Totale 

kosten/jaar 

inclusief 

substitutie  

360  €8.667.000 Apotheekbereiding  

€2.575.440 

 

€6.091.560 

360  €8.667.000 Geïmporteerde 

mexilitine 

 

€1.055.880 

 

€7.611.120 

 

Aantal 

patiënten  

Totale 

kosten/jaar 

Namuscla® 

Substitutie van  

 

Totale 

kosten/jaar 

substitutie 

(100%) 

Totale 

kosten/jaar 

inclusief 

substitutie 

90  €1.444.500 Apotheekbereiding 

 

€421.110  €1.023.390 

90  €1.444.500 Geïmporteerde 

mexilitine 

€176.040  €1.268.460 
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4 Conclusie 
 

Rekening houdend met de verschillende aannames met betrekking tot patiënten 

aantallen, het huidige behandelingsalgoritme, marktpenetratie, therapietrouw en 

gebruikte doseringen zal opname op lijst 1B van het GVS van mexiletine 

(Namuscla®) bij de symptomatische behandeling van myotonie bij volwassen 

patiënten met non-dystrofische myotone aandoeningen en voor de behandeling van 

VT/VF gepaard gaan met meerkosten ten laste van het farmaciebudget tussen de 

€7,1 en €8,9 miljoen; tussen de €6,1 en €7,6 miljoen voor de behandeling van NDM 

en tussen de €1,0 en €1,3 miljoen voor de behandeling van VT/VF. Hierbij bestaat 

onzekerheid over de patiëntenaantallen, de marktpenetratie en het huidige 

behandelingsalgoritme. 
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