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Betreft GVS-advies crisaborole (Staquis®) 
 
 
 
Geachte mevrouw Van Ark,  
 
In uw brief van 7 juli 2020 (CIBG-20-0673) heeft u Zorginstituut Nederland 
verzocht om een inhoudelijke toetsing uit te voeren over de vraag of crisaborole 
(Staquis®) onderling vervangbaar is met een middel dat is opgenomen in het 
GVS. Het Zorginstituut heeft de inhoudelijke beoordeling inmiddels afgerond. De 
overwegingen hierbij treft u aan in het farmacotherapeutisch rapport dat als 
bijlage is toegevoegd. 
 
Crisaborole (Staquis®) is geïndiceerd voor de behandeling van milde tot matige 
atopische dermatitis bij volwassenen en kinderen vanaf 2 jaar van wie ≤40% van 
het lichaamsoppervlak is aangedaan. Eén gram zalf bevat 20 mg crisaborole. 
Daarnaast bevat de zalf 90 mg/g propyleenglycol als hulpstof. Crisaborole zalf 
dient tweemaal daags op de aangedane huid te worden aangebracht. 
 
De registratiehouder vraagt opname aan van crisaborole op bijlage 1A van de 
Regeling zorgverzekering. 
 
Uitkomst beoordeling 
Conclusie therapeutische waarde 
Zorginstituut Nederland is tot de eindconclusie gekomen dat bij de genoemde 
indicatie er onvoldoende bewijs is om de waarde van crisaborole ten opzichte van 
pimecrolimus en tacrolimus te bepalen. Hierdoor moet de conclusie worden 
getrokken dat crisaborole niet voldoet aan de stand van wetenschap en praktijk 
bij de behandeling van atopische dermatitis.  
 
Advies over opname in het GVS  
Op grond van bovenstaande overwegingen adviseert het Zorginstituut om 
crisaborole niet op te nemen in het GVS.  
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Toekomstige ontwikkelingen  
Het Zorginstituut is uiteraard bereid om de pakketwaardigheid van crisaborole 
opnieuw te overwegen wanneer niet eerder door het Zorginstituut beoordeelde 
aanvullende onderzoeksgegevens leiden tot wetenschappelijke publicaties. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
Sjaak Wijma 
Voorzitter Raad van Bestuur 
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Afkortingen 

Afkorting Omschrijving 
AD Atopische dermatitis 
ADSI Atopic Dermatitis Severity Index 
BI Betrouwbaarheidsinterval 
BSA Body Surface Affected (aangedaan lichaamsoppervlak) 
CDLQI Children’s Dermatology Life Quality Index 
CHMP Committee for Medicinal Products for Human Use 
DLQI Dermatology Life Quality Index 
EASI Eczema Area and Severity Index 
EBM Evidence Based Medicine 
EMA European Medicine Agency 
EPAR European public assessment reports 
FU Follow up 
HOME Harmonising Outcome Measures for Eczema 
HR Hazard ratio 
IgE Immunoglobuline E 
ISGA Investigator Static Global Assessment 
NHG Nederlands Huisartsen Genootschap 
NMA Netwerk meta-analyse 
NVDV Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie 
MCID Minimaal klinisch relevant verschil 
RCT Gerandomiseerd vergelijkend onderzoek 
RR Relatieve risico (risk ratio) 
SCORAD Scoring Atopic Dermatitis 
SmPC Samenvatting van de productkenmerken 
SPS Severity of Pruritus Scale 
TCI Topicale calcineurineremmer 
TCS Topicale corticosteroïd 
TIS Three-Item-Severity Score 
VAS Visual Analogue Scale 
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Samenvatting 

In dit farmacotherapeutisch rapport beschrijft Zorginstituut Nederland de 
inhoudelijke beoordeling van de waarde van crisaborole (Staquis®) bij de 
behandeling van milde tot matige atopische dermatitis (AD) bij volwassenen en 
kinderen van ≥2 jaar van wie ≤40% van het lichaamsoppervlak (Body Surface Area, 
BSA) is aangedaan. Crisaborole (Staquis®) is daarbij vergeleken met pimecrolimus 
(Elidel®) en tacrolimus (Protopic®) op de criteria gunstige effecten, ongunstige 
effecten, ervaring, toepasbaarheid en gebruiksgemak. Zorginstituut Nederland heeft 
zich hierbij laten adviseren door haar Wetenschappelijke Adviesraad (WAR). 
 
In twee klinische studies is de effectiviteit en veiligheid van crisaborole ten opzichte 
van vehikel (placebo) onderzocht. Het verschil in therapiesucces op basis van ISGA 
na een follow-up van 28 dagen tussen crisaborole en vehikel was statistisch 
significant. Er is echter geen klinische relevantiegrens beschikbaar voor deze 
uitkomstmaat.  
 
Er zijn geen studies beschikbaar waarin crisaborole direct is vergeleken met de 
topicale calcineurineremmers (TCIs) pimecrolimus en tacrolimus. In dit rapport is 
een indirecte vergelijking gemaakt. Vanwege tekortkomingen in de studies, kan de 
effectiviteit van crisaborole ten opzichte van pimecrolimus en tacrolimus niet als 
gelijkwaardig worden beschouwd. De ongunstige effecten van crisaborole komen 
overeen met die van de TCIs, waarbij het veiligheidsprofiel van crisaborole mogelijk 
gunstiger is.  
 
Zorginstituut Nederland is tot de eindconclusie gekomen dat bij de behandeling van 
milde tot matige atopische dermatitis (AD) bij volwassenen en kinderen van ≥2 jaar 
van wie ≤40% van het lichaamsoppervlak (Body Surface Area, BSA) is aangedaan, 
onvoldoende bewijs is om de waarde van crisaborole ten opzichte van pimecrolimus 
en tacrolimus te bepalen. Hierdoor moet de conclusie worden getrokken dat 
crisaborole niet voldoet aan de stand van wetenschap en praktijk bij de behandeling 
van atopische dermatitis.  
 
 
De bespreking van dit farmacotherapeutisch rapport is door de Wetenschappelijke 
Adviesraad van Zorginstituut Nederland afgerond in haar vergadering van 29 maart 
2021. 
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1 Inleiding  

1.1 Aanleiding 
Zorginstituut Nederland beoordeelt in dit rapport de waarde van crisaborole bij 
milde tot matige atopische dermatitis (AD) bij volwassenen en kinderen van ≥2 jaar 
van wie ≤40% van het lichaamsoppervlak (Body Surface Area, BSA) is aangedaan 
t.o.v. de standaard- of gebruikelijke behandeling. 

 
Stofnaam crisaborole (Staquis®) zalf 20 mg/g 
Geregistreerde indicatie: 
Staquis® is geïndiceerd voor de behandeling van milde tot matige atopische 
dermatitis bij volwassenen en kinderen vanaf 2 jaar van wie ≤40% van het 
lichaamsoppervlak (Body Surface Area, BSA) is aangedaan.[1] 
 
Claim van de fabrikant: 
Crisaborole (2%) heeft een therapeutisch gelijke waarde ten opzichte van 
pimecrolimus (Elidel®) en tacrolimus (Protopic®). 
 
Doseringsadvies[1]: 
Crisaborole zalf dient tweemaal daags op de aangedane huid te worden 
aangebracht. De zalf dient alleen te worden aangebracht op aangedane huid tot 
maximaal 40% van de BSA. De zalf kan overal op de huid worden gebruikt 
behalve op de hoofdhuid. Gebruik op de hoofdhuid is niet onderzocht.  
 
Per behandelingskuur kan de zalf tweemaal daags gedurende maximaal 4 weken 
worden gebruikt. Als er verschijnselen en/of symptomen blijven bestaan of als er 
nieuwe plekken met atopische dermatitis ontstaan, kunnen verdere 
behandelingskuren worden toegepast zolang de toediening niet meer dan 40% 
BSA bedraagt.  
 
Het gebruik van de zalf dient te worden gestaakt wanneer na 3 opeenvolgende 
behandelingskuren van elk 4 weken nog steeds verschijnselen en/of symptomen 
op behandelde huid aanwezig zijn of wanneer de verschijnselen en/of symptomen 
gedurende de behandeling verergeren. 
 
Voor kinderen en jongeren (2 tot en met 17 jaar) geldt dezelfde dosering als voor 
volwassenen. 
 
Samenstelling[1]: 
Éen gram zalf bevat 20 mg crisaborole. Daarnaast bevat de zalf de volgende 
hulpstof met bekend effect: propyleenglycol, 90 mg/g.  
 
Werkingsmechanisme[1]: 
Crisaborole is een anti-inflammatoire benzoxaborole fosfodiësterase-4 (PDE4)-
remmer die de aanmaak van bepaalde cytokines, zoals tumornecrosefactor-α (TNF-
α), interleukines (IL-2, IL-4, IL-5) en interferongamma (IFN-γ) onderdrukt en de 
werking van de huidbarrière, gemeten aan de hand van het transepidermaal 
waterverlies verbetert. Crisaborole, aangebracht op de aangedane huid van 
patiënten met atopische dermatitis, vermindert de expressie van de met atopische 
ontsteking in verband gebrachte chemokines, waaronder CCL17, CCL18 en CCL22. 
Het specifieke mechanisme achter de therapeutische werking van crisaborole in de 
behandeling van AD is niet volledig bekend.  
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Bijzonderheden: 
Op vraag van de CHMP werd butylhydroxytolueen 0,1% (BHT) als hulpstof 
verwijderd uit de samenstelling tijdens het evaluatieproces. De hoeveelheid BHT 
was niet gerechtvaardigd en daarbij kan BHT mogelijk lokale huidreacties 
veroorzaken. Er wordt geen klinisch relevant verschil verwacht door de wijziging 
van de samenstelling. 
 
Crisaborole wordt door de CHMP gezien als nieuwe actieve substantie en is 
daarom onderworpen aan aanvullende monitoring. Op 30 januari 2020 heeft de 
CHMP een positieve opinie afgegeven voor crisaborole zalf (Staquis®).[2] De 
handelsvergunning is door de EMA verleend op 27 maart 2020.  
 

 
1.2 Achtergronden  

 
1.2.1 Aandoening 

Atopische dermatitis (AD; ook constitutioneel eczeem of atopisch eczeem) is een 
chronische, recidiverende, veelvoorkomende huidaandoening. De aandoening begint 
in circa 80% van de gevallen voor het vijfde levensjaar, maar er is ook een late 
vorm die na het tiende jaar begint en een volwassen vorm die zeldzaam is.[3] AD is 
een multifactorieel bepaalde huidaandoening, die deel uitmaakt van het atopisch 
syndroom (atopie). Atopie is een persoonlijke of familiaire aanleg om IgE-antistoffen 
te produceren in reactie op lage doses allergenen, gewoonlijk eiwitten, en om de 
typische symptomen van astma, rhinoconjunctivitis of eczeem/dermatitis te 
krijgen.[4]  
 
De lokalisatie van AD verandert met de leeftijd: bij kinderen onder de twee jaar zijn 
meestal het gezicht (uitgezonderd het gebied rond mond en neus) en de behaarde 
hoofdhuid aangedaan, soms met uitbreiding naar de romp en de strekzijde van de 
extremiteiten. Vanaf het tweede jaar zijn vooral de knieholten, elleboogplooien, 
polsen en enkels aangedaan. De ernst en de omvang kunnen sterk variëren, 
klachtenvrije perioden worden vaak afgewisseld met exacerbaties.[3] 
 
AD is een klinische diagnose, waarbij jeuk altijd wordt gerekend tot de hoofdcriteria. 
Er is geen specifieke sensitieve diagnostische test. In de Richtlijn Constitutioneel 
Eczeem worden voor het stellen van de diagnose de criteria van Williams (1995) 
aanbevolen, waarbij naast het hoofdcriterium jeuk, minstens drie van vijf 
nevencriteria aanwezig zijn: een voorgeschiedenis van eczeem gelokaliseerd in de 
huidplooien (elleboog, knieholten, nek en/of wreef), een voorgeschiedenis van 
astma of hooikoorts (of, bij kinderen jonger dan 4 jaar, bij een eerstegraads 
familielid), een voorgeschiedenis van een droge huid in het afgelopen jaar; zichtbaar 
flexuraal eczeem (of, bij kinderen jonger dan 4 jaar, op wangen, voorhoofd en/of 
strekzijde ledematen); een begin van de aandoening jonger dan 2 jaar.[4] In 
internationale literatuur wordt ook gebruik gemaakt van de (vergelijkbare) Hanifin 
en Rajka criteria.[5] 
 

1.2.2 Symptomen en ernst 
Het beloop van AD is chronisch intermitterend, met remissies en exacerbaties, 
gedurende meerdere jaren (kinderleeftijd) tot decennia 
(adolescenten/volwassenen). In de acute fase is sprake van erytheem (roodheid), 
oedeem en vesiculae (blaasjes); in de chronische fase ziet men lichenificatie 
(verdikking van de huid, toename van de huidplooien en vergroving van de 
huidstructuur) en schilfering.[4] AD heeft een grote invloed op de kwaliteit van leven 
van de patiënt, en in geval van kinderen, ook op het functioneren van het gezin. 
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Voor het bepalen van de ernst zijn verschillende scoresystemen beschikbaar. De 
scoresystemen zijn gericht op verschillende domeinen: klinische kenmerken, 
uitgebreidheid van de aandoening, symptomen, kwaliteit van leven, ziektebeloop en 
complicaties.[4] In de dagelijkse praktijk is de Three-Item-Severity (TIS)-score is 
een praktisch hulpmiddel. Drie aspecten van AD (roodheid, oedeem/papels en 
krabeffecten) worden gescoord naar ernst (0=afwezig, 1=mild, 2=matig, 3=ernstig) 
op een plaats waar het eczeem het duidelijkst is. Mild eczeem komt overeen met 
een TIS-score < 3, matig eczeem met een TIS-score ≥ 3 en < 6 en ernstig eczeem 
met een TIS-score ≥ 6.[6]  
 

1.2.3 Prevalentie en incidentie 
De prevalentie van AD wereldwijd wordt bij kinderen geschat op 3-10% en bij 
volwassenen op 1-3%. In geïndustrialiseerde landen is de levensprevalentie voor AD 
10-20%.[7] In Nederland waren er in 2018 naar schatting 423.200 mensen met AD 
die voor deze klacht zorg hebben gehad van de huisarts of waarvan de huisarts wist 
dat de patiënt zorg ontving in de tweede lijn (zorgprevalentie).[8] Bij kinderen van 1 
tot 4 jaar bedraagt de prevalentie 83 per 1000.[6] 
 
In 2018 kregen naar schatting 171.500 nieuwe patiënten de diagnose atopische 
dermatitis bij de huisarts: 79.800 mannen en 91.700 vrouwen. Dit komt overeen 
met 9,3 nieuwe gevallen per 1.000 mannen en 10,6 per 1.000 vrouwen. Het aantal 
nieuwe patiënten met constitutioneel eczeem is het hoogst voor jonge kinderen. In 
de leeftijd 0-4 jaar waren er ongeveer 60 per 1.000 nieuwe gevallen voor jongens 
en meisjes gecombineerd. [8] 
 

1.2.4 Standaardbehandeling of gebruikelijke behandeling 
Het doel van de behandeling is een voldoende remissie van het eczeem, dat wil 
zeggen dat ernaar wordt gestreefd de roodheid, oedeem, jeuk en daarmee de 
krabeffecten te laten verdwijnen. De behandeling wordt vooral bepaald door de 
ernst en lokalisatie van het eczeem. Daarnaast worden het effect van de 
behandeling, de frequentie waarin exacerbaties optreden en eerdere ervaringen van 
de patiënt meegewogen.[3]  
 
NHG standaard eczeem (2014)[6] 
Indifferente middelen, al dan niet in combinatie met lokale corticosteroïden, vormen 
de basis van de behandeling. In Tabel 1 is de behandeling weergegeven naar ernst 
van AD. Het gebruik van lokale (topicale) calcineurineremmers (TCIs) ter 
behandeling van eczeem in de eerste lijn wordt afgeraden; deze zijn niet effectiever 
dan corticosteroïden en de effecten van TCIs zijn op lange termijn onbekend. 
 
In de tweede lijn wordt gebruik van TCIs vooralsnog alleen aanbevolen voor 
patiënten met atopische dermatitis die onvoldoende reageren op andere lokale 
behandelingen en voor patiënten die bijwerkingen hebben bij gebruik van 
corticosteroïden. Topicale calcineurineremmers worden niet aanbevolen voor 
behandeling van atopische dermatitis in de huisartsenpraktijk. 
 
Tabel 1. Lokale behandeling van eczeem[6] 
Ernst Behandeling 
Mild eczeem (lichte roodheid, 
weinig tot geen oedeem of 
krabeffecten)  
 
TIS-score < 3 

Indifferent middel 1-2 dd en na douchen of baden  
 
Evalueer het effect van (aanpassing van) behandeling 
na 1-2 weken:  
 
Bij verbetering:  
- continueer indifferent middel minimaal 1 dd en na 
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douchen of baden; zo nodig vaker  
 
Bij onvoldoende effect:  
- ga mogelijke oorzaken na (therapietrouw, 

beïnvloedende factoren)  
- continueer bij onvoldoende therapietrouwde 

behandeling voor 1 week  
- vervolg bij goede therapietrouw met een vetter 

preparaat of met het beleid bij matig eczeem  
Matig eczeem (matige 
roodheid, licht oedeem en 
krabeffecten)  
 
TIS-score 3-6 

Start klasse 1-corticosteroïd 2 dd en indifferent middel 
1-2 dd  
 
Evalueer het effect na 1-2 weken  
 
Bij verbetering:  
- klasse 1-corticosteroïd 1 dd  
- bouw af door steeds meer opeenvolgende dagen te 

staken  
- continueer de indifferente therapie  
 
Bij onvoldoende effect:  
- ga mogelijke oorzaken na (therapietrouw, 

beïnvloedende factoren) en continueer bij 
onvoldoende therapietrouw de behandeling voor 1 
week  

- vervolg bij goede therapietrouw met een klasse 2-
corticosteroïd 

 
Richtlijn constitutioneel eczeem van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie 
en Venereologie (NVDV) (2019)[4] 
De richtlijn benoemt dat lokale therapie een belangrijke stap vormt in de 
behandeling voor volwassen en kinderen met atopische dermatitis.  
 
Uitgangspunt bij de toepassing van topicale corticosteroïden (TCS) is het 
voorschrijven van een preparaat uit een zo laag mogelijke klasse, voldoende om het 
AD adequaat te behandelen en bijwerkingen te voorkomen. In de eerste lijn voldoen 
meestal middelen uit klasse 1 of 2. Bij ernstige AD kan beter meteen met een 
hogere klasse (klasse 3 of zelfs 4) worden begonnen, omdat de aandoening dan 
sneller verdwijnt en er waarschijnlijk uiteindelijk op termijn minder steroïden nodig 
zijn. Zodra verbetering optreedt kan de therapie geleidelijk afgebouwd worden en zo 
mogelijk gestaakt, waarbij de patiënt het advies krijgt de behandeling te hervatten 
zodra een recidief optreedt. Bij frequente recidieven is een onderhoudsbehandeling 
met TCS aangewezen. Bij exacerbaties van het AD tijdens onderhoudsbehandeling 
kan men kiezen over te gaan tot dagelijks gebruik gedurende enkele weken van het 
intermitterend toegepaste TCS of tijdelijk een middel uit een hogere klasse 
gebruiken. 
 
Naast behandeling met TCS is indifferente therapie van belang om de huid in een zo 
goed mogelijke conditie te houden en adviezen om huidirritatie te verminderen. 
 
De volgende aanbeveling is opgenomen in de richtlijn met betrekking tot TCIs: 
pimecrolimus crème en tacrolimus zalf zijn tweedelijns geneesmiddelen voor de 
behandeling van milde tot matige atopische dermatitis, met name voor patiënten 
vanaf 2 jaar die onvoldoende reageren op andere lokale therapieën en voor 
patiënten die bijwerkingen hebben van TCS.  
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Samenvatting richtlijnen 
Continue lokale therapie met indifferente middelen (emolliens), vormt de basis van 
de behandeling eczeem. Afhankelijk van de ernst wordt daarnaast lokale therapie 
met topicale corticosteroïden (TCS) ingezet om de ontstekingsreactie te 
onderdrukken en de jeuk te bestrijden, waarbij de sterkte van de TCS afhangt van 
de ernst van de AD.[3] Wanneer patiënten onvoldoende reageren op of bijwerkingen 
hebben van TCS, kunnen topicale calcineurineremmers (TCIs) in de tweede lijn 
ingezet worden.[4] Crisaborole zal net als de TCIs tacrolimus en pimecrolimus 
ingezet worden in de tweede lijn. In Tabel 2 zijn de geregistreerde indicaties 
weergegeven voor de beschikbare TCIs.  
 
Tabel 2. Geregistreerde indicaties topicale calcineurineremmers in GVS 
Geneesmiddel Geregistreerde indicatie[9, 10] 
Pimecrolimus 1% crème 
(Elidel®) 

Behandeling van patiënten vanaf 2 jaar met milde tot 
matige atopische dermatitis bij wie behandeling met 
lokale corticosteroïden wordt afgeraden of niet 
mogelijk is. Dit kan het geval zijn:  
- Bij intolerantie voor lokale corticosteroïden  
- Bij gebrek aan werkzaamheid van lokale 

corticosteroïden  
- Bij toepassing in het gezicht en op de hals 

wanneer langdurige intermitterende behandeling 
met lokale corticosteroïden niet geschikt is. 

Tacrolimus 0,03% zalf 
(Protopic®) 

Behandeling van kinderen vanaf 2 jaar met matige tot 
ernstige atopische dermatitis bij die niet afdoende 
reageren op conventionele behandelingen, zoals lokale 
corticosteroïden, of deze behandelingen niet 
verdragen.  
 
Voor de behandeling van matige tot ernstige AD ter 
preventie van recidivering ('flares') en ter verlenging 
van flare-vrije perioden bij patiënten met een hoge 
frequentie van exacerbaties (≥ 4×/j.), die eerder een 
gunstig effect ondervonden van een tweemaal daagse 
behandeling gedurende maximaal 6 weken (laesies 
(vrijwel) verdwenen). 

Tacrolimus 0,1% zalf 
(Protopic®) 

Behandeling van volwassenen en adolescenten vanaf 
16 jaar met matige tot ernstige atopische dermatitis 
bij die niet afdoende reageren op conventionele 
behandelingen, zoals lokale corticosteroïden, of deze 
behandelingen niet verdragen.  
 
Voor de behandeling van matige tot ernstige AD ter 
preventie van recidivering ('flares') en ter verlenging 
van flare-vrije perioden bij patiënten met een hoge 
frequentie van exacerbaties (≥ 4×/j.), die eerder een 
gunstig effect ondervonden van een tweemaal daagse 
behandeling gedurende maximaal 6 weken (laesies 
(vrijwel) verdwenen). 
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2 Methode systematisch literatuuronderzoek 

2.1 Vraagstelling 
Wat is de waarde van crisaborole (Staquis®) bij milde tot matige atopische 
dermatitis (AD) bij volwassenen en kinderen van ≥2 jaar van wie ≤40% van het 
lichaamsoppervlak (Body Surface Area, BSA) is aangedaan vergeleken met 
pimecrolimus (Elidel®) en tacrolimus (Protopic®)? 
 

2.1.1 PICO 
 
Tabel 3. PICO 
Patiëntenpopulatie Volwassenen en kinderen vanaf 2 jaar met milde tot 

matige atopische dermatitis (AD) van wie ≤40% van 
het lichaamsoppervlak (Body Surface Area, BSA) is 
aangedaan. 
 

Interventie Crisaborole zalf 2% 
 

Controle-interventie Topicale calcineurineremmers pimecrolimus crème 
1% en tacrolimus zalf 0,1% en 0,03% 
 

Cruciale uitkomsten Ernst van het eczeem 
Pruritus 
Kwaliteit van leven 
(Ernstige) ongunstige effecten 
Staken ten gevolge van bijwerkingen 
 

Relevante follow-up duur 28 dagen 
 

Studiedesign Een randomized controlled trial (RCT) waarbij direct 
vergeleken wordt met een topicale corticosteroïd of 
topicale calcineurineremmer voor het onderzoek naar 
de effectiviteit van crisaborole is qua design 
uitvoerbaar. Bij een directe vergelijking met topicale 
calcineurinremmers is het gewenst om patiënten te 
includeren die onvoldoende reageren op of 
bijwerkingen hebben van corticosteroïden. 
 

 
2.1.2 Uitkomstmaten 

Ernst van het eczeem 
Er zijn verschillende meetinstrumenten beschikbaar om de ernst van het eczeem te 
bepalen, waaronder: VAS (visual analogue scale), SCORAD (SCORing Atopic 
Dermatitis), EASI (Eczema Area and Severity Index), ADSI (Atopic Dermatitis 
Severity Index), TIS-score (three item severity score), en I(S)GA (Investigator 
Static Global Assessment).  
- De VAS kan worden ingezet bij subjectieve symptomen zoals jeuk. 
- Bij de SCORAD worden de uitgebreidheid van het eczeem (d.m.v. de regel van 

negen), de intensiteit (zes parameters: roodheid, oedeem/papels, 
nattend/crustae, excoriatie, lichenificatie en droge huid, voor één 
representatieve plaats, score 0-3) en subjectieve parameters (slapeloosheid, 
jeuk, d.m.v. VAS) bepaald. De totale score is 0-103.  
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- Bij de EASI worden elk van vier lichaamsoppervlakken (hoofd/hals, bovenste 
extremiteiten, romp en onderste extremiteiten) gescoord met vier 
intensiteitsparameters (erytheem, induratie/papels, excoriaties, lichenificatie). 
Het lichaamsoppervlak wordt geschat; subjectieve parameters zijn hierin niet 
meegenomen. De totale score is 0-72. 

- Bij de ADSI worden vijf symptomen (erytheem, pruritus, exsudatie, ontvelling 
en lichenificatie) elk gescoord op een schaal van 0 tot 3. De totale score is 0-
15. 

- De TIS-score is een eenvoudiger, in de huisartsenpraktijk gebruikt 
meetinstrument en meet de som van drie intensiteitsparameters (erytheem, 
oedeem/papels, excoriaties) op de meest representatieve plek. De score is 
afgeleid van de SCORAD, de totale score is 0-9. 

- De I(S)GA is een meetinstrument voor de verbetering in ernst van het eczeem 
op basis van objectieve symptomen. De maat is niet gestandaardiseerd in 
termen van de het aantal schalen van ernst. Er bestaan versies met 4 tot 7 
puntschalen. Naast de IGA en ISGA komt ook de IGADA (Investigator Global 
Atopic Dermatitis Assessment) voor in de literatuur. De ISGA is een niet-
gevalideerd meetinstrument. 

 
In het kader van het HOME (Harmonising Outcome Measures for Eczema; 
www.homeforeczema.org) initiatief wordt gewerkt aan de validatie van verschillende 
uitkomstmaten voor klinisch onderzoek.[11] HOME spreekt een voorkeur uit naar het 
gebruik van de EASI en SCORAD om de uitkomst van interventies in studies naar 
AD te bepalen. Een eenduidig afkappunt voor de mate van ernst van eczeem 
ontbreekt, in internationale literatuur worden verschillende afkappunten gebruikt. 
Vanuit HOME zijn er twee publicaties verschenen over de potentiele indeling van de 
scoresystemen EASI, SCORAD en ADSI,[12] en het ‘minimaal klinisch relevant 
verschil’ (MCID): 8,7 points voor de SCORAD en 6,6 voor de EASI. Eenduidige 
informatie over wanneer een geconstateerd verschil van de nieuwe interventie ten 
opzichte van de controle-interventie als klinisch relevant beschouwd kan worden 
ontbreekt voor ISGA en ADSI.[13]  
 
Pruritus 
Zoals aangegeven bij de uitkomstmaat ‘ernst van het eczeem’ kan de VAS gebruikt 
worden om pruritus (jeuk) te meten. In de literatuur wordt ook gebruikt gemaakt 
van de Severity of Pruritus Scale (SPS), een afgeleide maat van de ADSI voor een 
beschrijving van de ernst van jeuk in een recall periode van 24 uur. De SPS is een 
4-punts schaal met de volgende indeling: 0= geen jeuk, 1=mild (af en toe, lichte 
jeuk/krabben), 2=matig (constante of intermitterende jeuk/krabben die de slaap 
niet verstoort), 3=ernstig (hinderlijke jeuk/krabben die de slaap verstoort). Er is 
geen klinische relevantiegrens beschikbaar.  
 
Kwaliteit van leven 
De Dermatology Life Quality Index (DLQI) is een meetinstrumenten om de kwaliteit 
van leven te bepalen bij patiënten met een dermatologische aandoening.[14] De 
DLQI bestaat uit 10 vragen waarbij de totale score van 0-30 loopt. Een hogere score 
geeft een slechtere kwaliteit van leven aan. De Children's Dermatology Life Quality 
Index (CDLQI) is specifiek voor het meten van kwaliteit van leven bij kinderen.[15] 
Dit meetinstrument heeft tevens een totale score van 0-30. Voor de DLQI geldt een 
verandering van 3.3 punten of meer als een klinisch relevant verschil, voor de 
CDLQI is dit 2.5 punten of meer. 
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Ernstige ongunstige effecten 
Incidentie van graad 3-5 interventie gerelateerde bijwerkingen. Indien deze (bijna) 
niet optreden wordt de incidentie (ongeacht ernst) van alle interventie gerelateerde 
ongunstige effecten geanalyseerd.  
 
Staken ten gevolge van ongunstige effecten 
Incidentie van stakers ten gevolge van interventie gerelateerde bijwerkingen. 
 
Voor de uitkomstmaten waarvoor een MCID ontbreekt, hanteert Zorginstituut 
Nederland de default grenswaarde van 0,5 meer of minder bij het 
gestandaardiseerde gemiddelde verschil (SMD). Bij een relatief risico (RR en HR) is 
de default grenswaarde 0,75 en 1,25. 
 

2.2 Zoekstrategie 
Voor het verkrijgen van relevante gegevens uit wetenschappelijk onderzoek is in juli 
2020 een literatuursearch gedaan naar publicaties over crisaborole, pimecrolimus en 
tacrolimus bij de behandeling van AD. Omdat direct vergelijkend bewijs van 
crisaborole met pimecrolimus en tacrolimus ontbreekt, is een tweede search gedaan 
naar studies waarin pimecrolimus en tacrolimus met elkaar of met een vehikel 
(placebo) zijn vergeleken. De exacte zoekstrategieën zijn 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). Ook is het 
Farmacotherapeutisch Kompas geraadpleegd.  
 

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.  
 
De volgende inclusiecriteria is gebruikt bij de selectie van artikelen: 
- Gerandomiseerd, geblindeerd en gecontroleerd onderzoek waarbij crisaborole 

is vergeleken met een vehikel, pimecrolimus of tacrolimus; 
- Gerandomiseerd, geblindeerd en gecontroleerd onderzoek waarbij 

pimecrolimus of tacrolimus is vergeleken met een vehikel of elkaar, met als 
uitkomstmaat I(S)GA bij kinderen vanaf 2 jaar en volwassenen met milde tot 
matige AD. 

 
De volgende exclusiecriteria is gebruikt bij de selectie van artikelen: 
- Abstracts, congresbijdragen; 
- Beschouwende artikelen (‘state of the art’, niet-systematische reviews). 
 

2.4 Resultaten literatuursearch  
De eerste zoekstrategie resulteerde in 14 referenties, waarvan 1 gepubliceerde 
studie voldeed aan de inclusiecriteria. De tweede zoekstrategie resulteerde in 94 
additionele referenties, waarvan 5 gepubliceerde studies voldeden aan de 
inclusiecriteria. Daarnaast is er nog 1 studie geïncludeerd die was toegevoegd aan 
het dossier van de registratiehouder. 
 
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. 
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2.5 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. 
 
De beoordeling van het risico op bias staat in Bijlage 5. 

2.5.1 Directe vergelijking met vehikel 
 
Kenmerken geïncludeerde studie 
De werkzaamheid en veiligheid van crisaborole zijn onderzocht in twee identiek fase 
III, multicenter, gerandomiseerde, dubbelblinde, vehikel-gecontroleerde studies bij 
patiënten van 2 jaar en ouder met milde tot matige AD. Beide studies (AD-301 en 
AD-302) zijn gezamenlijk beschreven in het artikel van Paller et al. uit 2016.[16] 
 
Patiënten werden in een verhouding van 2:1 gerandomiseerd naar behandeling met 
crisaborole of vehikel (zalf met een gelijke samenstelling zonder toevoeging van 
crisaborole, i.e. placebo) gedurende een periode van 28 dagen. Inclusiecriteria 
waren als volgt: leeftijd van 2 jaar of ouder, klinische diagnose van AD op basis van 
Hanifin en Rajka criteria, 5% of meer aangedaan lichaamsoppervlak en een baseline 
ISGA score van mild of matig. Het gebruik van systemische corticosteroïden binnen 
28 dagen of het gebruik van topicale corticosteroïden en topicale 
calcineurineremmers binnen 14 dagen voorafgaand aan studie deelname was niet 
toegestaan.  
 
Het primaire eindpunt van de klinische studies was succes in ISGA score bij het 
einde van de follow-up, gedefinieerd als een score van 0 of 1 met een verschil van 2 
punten ten opzichte van baseline. De ISGA bestaat uit een 5-puntsschaal met de 
volgende indeling: 0=vrij van AD, 1=bijna vrij van AD, 2=milde AD, 3=matige AD, 
4=ernstige AD. Secundaire eindpunten waren het percentage patiënten met een 
ISGA score van 0 of 1 bij einde van follow-up, ernst van pruritus (gemeten op een 
4-punts schaal; percentage patiënten met een score van 0 of 1 met een verschil van 
tenminste 1 punt ten opzichte van baseline) en tekenen van AD.  
 
In de AD-301 studie werden in totaal 503 patiënten gerandomiseerd naar de arm 
met crisaborole en 256 naar de arm met vehikel (totaal aantal patiënten n=759). In 
de AD-302 waren dit respectievelijk 513 en 250 patiënten (totaal aantal patiënten 
n=763). De mediane leeftijd in de verschillende armen in beide studies lag rond de 
12 jaar met een bereik van 2 tot 79 jaar. In beide studies had de meerderheid van 
de patiënten matige AD (Tabel 3).  
 
Resultaten 
De resultaten met betrekking tot succes in ISGA score bij einde van follow-up zijn 
gebaseerd op een intention to treat analyse. In beide studies werd een hoger 
percentage ISGA succes gevonden in de crisaborole arm ten opzichte van de vehikel 
arm (AD-301: 32,8% vs. 25,4%, p=0,038; AD-302: 31,4% vs. 18,0%, p<0,001). 
In de EPAR zijn tevens de gepoolde resultaten van succes in ISGA score 
gepresenteerd: 32,1% in de crisaborole arm vs. 21,8% in de vehikel arm 
(p<0,001). In het verlengde van deze bevinding werd ook een hoger percentage 
patiënten met een ISGA score van 0 of 1 gevonden in de crisaborole arm ten 
opzichte van de vehikel arm (AD-301: 51,7% vs. 40,6%, p=0,005; AD-302: 48,5% 
vs. 29,7%, p<0,001). Op basis van een gepoolde analyse is de proportie patiënten 
met verbetering in de ernst van pruritus bij einde van follow-up berekend. Dit 
percentage was 63% in de crisaborole arm en 53% in de vehikel arm (p=0,002).  
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Discussie  
In zowel de AD-301 als de AD-302 studie werd een verschil gevonden in het 
percentage succes in ISGA score en het percentage ISGA score van 0 of 1 bij einde 
van follow-up voor crisaborole ten opzichte van vehikel. Hoewel er sprake was van 
een statistisch significant verschil in het voordeel van de crisaborole arm, was het 
percentage succes in de vehikel arm, voornamelijk in de AD-301 studie, 
substantieel. Het absolute verschil in percentage succes in ISGA score was in deze 
studie 7,4%, voor het percentage ISGA score van 0 of 1 was dit 11,1% in het 
voordeel van crisaborole. De auteurs van de studie hebben geen verklaring voor 
deze bevinding anders dan het feit dat dit een veelvoorkomend fenomeen is in 
klinische studies naar AD waarin een actieve substantie wordt vergeleken met een 
emolliens/vehikel.[17] Ook de CHMP benadrukt dat het vehikel een therapeutisch 
effect heeft vanwege de toevoeging van vaseline en dat de resultaten daarom 
geïnterpreteerd moeten worden waarbij een aanzienlijk effect van het vehikel in 
overweging moet worden genomen. Er is op dit moment geen klinische 
relevantiegrens beschikbaar voor de gebruikte uitkomstmaat.  
 
Voor de uitkomst ernst van pruritus werd tevens een statistisch significant verschil 
gevonden in het voordeel van crisaborole. Ook hier was het effect van het vehikel 
substantieel, met een absoluut verschil van 10%. Ernst van pruritus werd gescoord 
op een 4-puntsschaal (met de volgende indeling: 0=geen, 1=mild, 2=matig, 
3=ernstig), waarbij verbetering gedefinieerd was als score van 0 of 1 bij einde van 
follow-up met tenminste 1 punt verschil ten opzichte van baseline. Op basis van 
deze definitie is het mogelijk dat zowel de crisaborole arm als de vehikel arm een 
grote verbetering liet zien wanneer veel patiënten met milde klachten van pruritus 
bij baseline geen klachten rapporteren bij einde van follow-up. In het artikel zijn 
geen gegevens gerapporteerd over de ernst van pruritus bij aanvang van de studie 
en bij einde van follow-up. In de EPAR is een post-hoc analyse gepresenteerd 
waarbij genoemd wordt dat bij alle meetpunten het percentage van patiënten met 
een SPS score van ≤1 hoger was in de crisaborole arm dan de vehikel arm. Dit 
verschil was in beide studies bij alle meetpunten statistisch significant. Een 
gemiddelde SPS weekscore van ≤1 geldt als klinisch relevant. Hoewel de additionele 
resultaten met voorzichtigheid geïnterpreteerd moeten worden, beschouwt de CHMP 
deze resultaten als ondersteunend voor de algehele gunstige resultaten van 
crisaborole.  
 
In beide studies is gebruik gemaakt van de ISGA score als belangrijkste 
uitkomstmaat. Deze maat wordt in de Verenigde Staten door de FDA geadviseerd 
als uitkomstmaat bij klinische studies naar AD. In Europa wordt veelal gebruik 
gemaakt van de EASI en SCORAD, deze meetinstrumenten worden aanbevolen door 
het HOME initiatief.[11] Het is onduidelijk welke score van de EASI en SCORAD in een 
bepaalde ISGA categorie is opgenomen. Daarnaast neemt de ISGA de 
uitgebreidheid van AD (%BSA) niet mee. Op aanvraag van de CHMP is een post-hoc 
analyse uitgevoerd waarbij de beschikbare gegevens in de fase III studies naar 
crisaborole werden omgezet naar ADSI scores. De resultaten van deze analyse zijn 
in een aparte paper gepubliceerd, waarin een significant verschil in verbetering op 
de ADSI werd gerapporteerd in het voordeel van crisaborole.[18] De ADSI is een 
gerelateerde uitkomstmaat aan de EASI. Hoewel voorzichtigheid geboden wordt met 
de interpretatie van deze post-hoc analyse, kan de verwachting worden gesteld dat 
een verbetering in ISGA ook een verbetering oplevert in EASI score. Ten tijde van 
het opstellen van dit rapport, blijft het echter onduidelijk of de gevonden 
verbetering in ISGA score in de crisaborole arm ten opzichte van vehikel klinisch 
relevant is.  
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Zorginstituut beschouwt de populatie van patiënten in de studies naar crisaborole 
representatief voor de Europese populatie. De inclusie in de studie is op basis van 
klinische diagnose (Hanifin en Rajka criteria), het gebruik van emolliens is 
vergelijkbaar en de werving van patiënten is in alle vier seizoenen uitgevoerd. 

2.5.2 Indirecte vergelijking van crisaborole met tacrolimus en pimecrolimus 
 
Er zijn geen studies uitgevoerd waarin crisaborole direct vergeleken is met 
tacrolimus en pimecrolimus. In dit rapport is daarom een beschrijvende indirecte 
vergelijking gemaakt tussen crisaborole en de genoemde TCIs. In deze vergelijking 
zijn enkel studies meegenomen waarin tacrolimus en pimecrolimus met een vehikel 
of met elkaar vergeleken zijn. Omdat er verschillen bestaan in de studiepopulaties 
van de geïncludeerde trials (leeftijd, ernst van AD) is deze vergelijking slechts 
indicatief.  
 
Netwerk meta analyse 
De registratiehouder heeft in het dossier een recent gepubliceerde netwerk meta-
analyse (NMA) toegevoegd waarin crisaborole vergeleken wordt met tacrolimus en 
pimecrolimus. De studies die in de indirecte vergelijking in dit rapport worden 
beschreven zijn alle geïncludeerd in de NMA. Vanwege de schending van de 
transitiviteit assumptie worden de resultaten van de NMA niet meegenomen in dit 
rapport. Deze assumptie houdt in dat alle patiënten in de verschillende 
geïncludeerde studies in principe naar elke arm in het netwerk gerandomiseerd 
kunnen worden. Omdat de geregistreerde indicaties van de verschillende middelen 
in de vergelijking niet exact overeenkomen, is het mogelijk dat een aantal 
patiëntengroepen niet naar elke arm van het netwerk gerandomiseerd kunnen 
worden. Tacrolimus is geïndiceerd voor de behandeling van matige tot ernstige AD 
en is daarnaast beschikbaar in twee sterktes (0,03% en 0,1%). De hogere dosering 
is alleen geïndiceerd voor patiënten van 16 jaar en ouder. Dit betekent dat 
patiënten met milde AD niet naar beide sterktes van tacrolimus gerandomiseerd 
kunnen worden en kinderen met matige AD alleen naar de arm met de sterkte 
0,03% gerandomiseerd kunnen worden. Daarnaast zijn zowel zalven als crèmes 
gecombineerd als placebo arm, waarbij een grotere effectiviteit van een zalf wordt 
verwacht. Het is onduidelijk of deze heterogeniteit van de placebo arm in het 
netwerk invloed heeft op de gevonden resultaten.   
 
In de beschreven indirecte vergelijking en NMA is gebruik gemaakt van studies 
waarin de effectiviteit van de drie geneesmiddelen beschreven wordt. De uitkomsten 
die zijn meegenomen in de indirecte vergelijking zijn in enkele studies slechts een 
deel van de totale studiepopulatie in de betreffende paper (substudie). Ook is in de 
NMA een abstract geïncludeerd, waar Zorginstituut alleen uitgaat van volledig 
gepubliceerde studies.  
 
Kenmerken geïncludeerde studies 
In totaal zijn in deze indirecte vergelijking, naast de klinische studies naar 
crisaborole, 6 klinische studies geïncludeerd waarbij tacrolimus (0,03% of 0,1%) en 
pimecrolimus zijn vergeleken met een vehikel[19, 17, 20] of met elkaar.[21-23] Daarnaast 
was rapportage over de uitkomstmaat ISGA noodzakelijk voor een vergelijking met 
de twee studies naar de effectiviteit van crisaborole. De meerderheid van de studies 
includeerde patiënten met milde en matige AD. Het verschilde per studie of alleen 
kinderen, volwassenen of beide leeftijdscategorieën geïncludeerd waren. De follow-
up duur in de studies naar de effectiviteit van tacrolimus en pimecrolimus was 6 
weken (omgerekend 42 dagen). In vijf studies werd een vergelijking gemaakt met 
een vehikel, in drie studies was sprake van een directe vergelijking tussen 
tacrolimus en pimecrolimus. Alle studies rapporteerden over ISGA of een 
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gerelateerde maat (IGA of IGADA), waarbij een verschil bestaat in het aantal 
gradaties van ernst van AD (IGADA bevat een additionele graad ‘zeer ernstig’). De 
uitkomstmaat voor therapiesucces die wordt gebruikt voor de indirecte vergelijking 
van de drie geneesmiddelen is het aantal patiënten met ISGA score 0 of 1 bij einde 
van follow-up (onafhankelijk van het aantal punten verschil ten opzichte van 
baseline). Deze uitkomstmaat is opgenomen in alle studies, maar is niet in alle 
studies de primaire uitkomstmaat. Alle kenmerken van de geïncludeerde studies 
staan vermeld in Bijlage 2.  
 
Resultaten 
Pimecrolimus ten opzichte van vehikel 
In de studie van Eichenfield et al.[20] is de effectiviteit van pimecrolimus ten opzichte 
van vehikel bekeken. De studie includeerde 403 patiënten tussen de 1 en 17 jaar 
met milde tot matige AD die in een ratio van 2:1 werden gerandomiseerd naar 
pimecrolimus of vehikel. De meerderheid van de patiënten had matige AD. De 
primaire uitkomstmaat was IGA succes. Bij einde van de follow-up van 6 weken (43 
dagen) behaalde 34,8% van de patiënten een IGA score van 0 of 1 in de 
pimecrolimus arm ten opzichte van 18,4% in de vehikel arm (p<0,001). 
 
Tacrolimus 0,03% ten opzichte van vehikel 
De effectiviteit van tacrolimus 0,03% is bekeken in twee klinische studies.[19, 17] In 
beide studies werden ongeveer 300 patiënten met milde tot matige AD in een ratio 
van 1:1 gerandomiseerd naar de tacrolimus of vehikel arm. De studie van 
Schachner et al. includeerde patiënten tussen de 2 en 15 jaar, de studie van 
Chapman et al. includeerde patiënten van 16 jaar en ouder. In beide studies had de 
meerderheid van de patiënten milde AD. De resultaten van Schachner et al. zijn 
tevens opgenomen in de publicatie van Chapman et al. De geïncludeerde patiënten 
(milde tot matige AD) komt niet overeen met de geregistreerde indicatie van 
tacrolimus (matige tot ernstige AD). In beide studies was de primaire uitkomstmaat 
IGADA succes. Bij einde van de follow-up van 6 weken (42 dagen) behaalde 50,6% 
van de pediatrische patiënten een IGADA score van 0 of 1 in de tacrolimus arm ten 
opzichte van 25,8% in de vehikel arm (p<0,001). Voor de volwassen patiënten 
waren deze succes percentages respectievelijk 48,7% en 32,4% (p=0,004). 
 
Tacrolimus 0,03% ten opzichte van pimecrolimus 
In twee onderzoeker geblindeerde studies is de effectiviteit van tacrolimus 0,03% 
vergeleken met pimecrolimus.[22, 23] In de publicatie van Paller et al. werden drie 
klinische studies beschreven. In deze vergelijking zijn de resultaten van de studie 
meegenomen waarin 416 patiënten tussen de 2 en 15 jaar met milde AD in een 
ratio van 1:1 werden gerandomiseerd naar de tacrolimus of pimecrolimus arm. In 
de studie van Kempers et al. werden 141 patiënten tussen de 2 en 17 jaar met 
matige AD in een ratio van 1:1 gerandomiseerd naar de tacrolimus of pimecrolimus 
arm. In beide studies was de IGADA (Paller et al.) of de IGA (Kempers et al.) een 
secundaire uitkomstmaat. Bij einde van de follow-up van 6 weken (42 dagen) 
behaalde 46,9% van de pediatrische patiënten met milde AD een IGADA score van 0 
of 1 in de tacrolimus arm ten opzichte van 40,7% in de pimecrolimus arm (n.s.). 
Voor de pediatrische patiënten met matige AD was het IGA succes percentage 
respectievelijk 40% en 31% (n.s.). 
 
Tacrolimus 0,1% ten opzichte van pimecrolimus 
In de studie van Abramovits et al.[21] is de effectiviteit van tacrolimus 0,1% 
vergeleken met pimecrolimus. De vergelijking betreft een subgroep-analyse van de 
studie van Paller et al. waarbij alleen volwassen patiënten van 16 jaar en ouder met 
matige AD zijn geïncludeerd. Er werden 188 patiënten in een ratio van 1:1 
gerandomiseerd naar de tacrolimus of pimecrolimus arm. Een IGADA score van 0 of 
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1 was een secundaire uitkomstmaat. Bij einde van de follow-up van 6 weken (42 
dagen) behaalde 44,9% van de patiënten een IGADA score van 0 of 1 in de 
tacrolimus arm ten opzichte van 31,3% in de pimecrolimus arm (p=0,04). 
 
De percentages therapiesucces uit de verschillende studies zijn weergegeven in 
Figuur 1. In alle studies waarin vergeleken werd met vehikel was de effectiviteit in 
het voordeel de interventie arm. In de studies waarin een directe vergelijking werd 
gemaakt tussen tacrolimus en pimecrolimus werd geen (significant) verschil 
gevonden in effectiviteit tussen de twee geneesmiddelen. Het bereik van 
percentages therapiesucces (op basis van score van 0 of 1) was 48,5%-51,7% voor 
crisaborole, 31%-40,7% voor pimecrolimus en 44,9%-50,6% voor de beide sterktes 
van tacrolimus. In de studies waarin tacrolimus vergeleken werd met vehikel 
werden redelijk vergelijkbare percentages gevonden in de vehikel arm (25,8% en 
32,4%) in vergelijking met de percentages in de crisaborole studies (29,7% en 
40,6%).  
 
 

 

Figuur 1. Therapiesucces (op basis van score van 0 of 1) in de verschillende 
geïncludeerde studies naar crisaborole, pimecrolimus en tacrolimus 
 
 
Discussie  
Om een indirecte vergelijking tussen crisaborole, pimecrolimus en tacrolimus te 
kunnen maken, was een vereiste dat er in de studie gerapporteerd werd over de 
effectiviteit op basis van ISGA. In de studies naar pimecrolimus en tacrolimus werd 
gerapporteerd over IGA en IGADA. Deze meetinstrumenten bevatten een extra 
categorie ‘zeer ernstig’. De score 0 of 1 (definitie van therapiesucces) komen in alle 
drie de varianten overeen. Hoewel alle studies rapporteerden over deze 
uitkomstmaat, was IGA(DA) niet altijd de primaire uitkomstmaat. 
 
In de klinische studies naar de effectiviteit van crisaborole was de primaire 
uitkomstmaat ISGA succes, waarbij een score van 0 of 1 met twee punten verschil 
ten opzichte van baseline als therapiesucces werd beschouwd. De definitie die 
gebruikt is voor de indirecte vergelijking (ISGA score van 0 of 1 bij einde van follow-
up, onafhankelijk van aantal punten verschil) was een secundaire uitkomstmaat. De 
primaire uitkomstmaat in deze studies was een strikter dan de definitie die is 
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gebruikt in de indirecte vergelijking. Vanwege de beschikbaarheid van gegevens in 
de geïncludeerde studies was alleen een vergelijking mogelijk waarbij gekeken werd 
naar een ISGA score van 0 of 1 bij einde van follow-up. Voor beide uitkomstmaten 
geldt dat er geen klinische relevantiegrens beschikbaar is. 
 
Daarnaast zijn er een aantal tekortkomingen van de geïncludeerde studies die de 
resultaten van de indirecte vergelijking belemmeren. Een aantal studies waren 
slechts gedeeltelijk (voor de onderzoeker) geblindeerd. Er zijn verschillen in de 
patiëntenpopulatie van de geïncludeerde studies, waarbij alleen pediatrische of 
volwassen patiënten werden geïncludeerd, of alleen patiënten met milde of matige 
AD. In de studies naar tacrolimus 0,03% ten opzichte van vehikel kwamen de 
geïncludeerde patiënten (milde tot matige AD) niet overeen met de geregistreerde 
indicatie van tacrolimus (matige tot ernstige AD). Daarnaast verschilt de follow-up 
tijd in de crisaborole studies (28 dagen) ten opzichte van de TCI studies (42 dagen). 
Deze tekortkomingen in acht nemend, kan het Zorginstituut geen valide uitspraak 
doen over de gelijkheid in effectiviteit van crisaborole ten opzichte van pimecrolimus 
en tacrolimus.  
 

2.5.3 Kwaliteit van leven 
De resultaten met betrekking tot kwaliteit van leven in de AD-301 en AD-302 studie 
zijn in een aparte publicatie opgenomen.[24] Kwaliteit van leven werd gemeten door 
middel van drie meetinstrumenten: CDLQI, DLQI en de DFI (Dermatitis Family 
Impact). In beide studies was een grotere afname in gemiddelde score vanaf 
baseline in de crisaborole arm ten opzichte van de vehikel arm.  
 
In de AD-301 studie werd een verbetering van -5,2 punten van een baseline waarde 
van 9,7 gezien op de CDLQI in de crisaborole arm, in de vehikel arm was er een 
verbetering van -3,1 van een baseline waarde van 9,1. Op de DLQI was dit voor 
crisaborole ten opzichte van vehikel een verbetering van -5,5 punten van een 
baseline waarde van 9,6 en -3,6 punten van een baseline waarde van 9,5. In de AD-
302 studie werden de volgende verbeteringen gezien: -4,0 bij een baseline van 9,0 
en -2,9 bij een baseline van 8,9 op de CDLQI, en -5,0 bij een baseline van 9,7 en  
-3,4 bij een baseline van 9,1 op de DLQI voor crisaborole ten opzichte van vehikel.  
 
De verbeteringen in kwaliteit van leven ten opzichte van baseline waren in beide 
studies groter dan het minimaal klinisch relevante verschil in CDLQI en DLQI voor 
zowel crisaborole als vehikel. Het verschil in verbetering op de CDLQI en DLQI was 
statistisch significant in het voordeel van crisaborole in de AD-301 studie. In de AD-
302 studie was alleen het verschil in verbetering op de CDLQI statistisch significant 
tussen crisaborole en vehikel.  
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Tabel 4. Gunstige effecten van crisaborole (Staquis®) vergeleken met pimecrolimus (Elidel®) en tacrolimus (Protopic®) bij patiënten met milde tot matige atopische 
dermatitis (AD) 
 

  Baseline karakteristieken 
 

Therapie succes % 
(ISGA score 0 of 1) 

 Aantal 
patiënten 

Leeftijd* Follow-up ISGA BSA  Interventie Vergelijkende 
behandeling 

p-waarde 

Crisaborole 2% t.o.v. vehikel        

Paller et al. 2016a[16] 759 (2:1) ≥2 jaar 
Gemiddeld 
±12 jaar 
(bereik 2-65) 

28 dagen Interventie arm: 
Mild 39%, matig 61% 
Placebo arm: 
Mild 36,3%, matig 63,7% 

Interventie arm: 18,8% 
(bereik 5-95) 
Placebo arm: 
18,6% (bereik 5-90) 

51,7% 40,6% 0.005 

Paller et al. 2016b[16] 763 (2:1) ≥2 jaar 
Gemiddeld 
±12 jaar 
(bereik 2-79) 

28 dagen Interventie arm: 
Mild 38,4%, matig 61,6% 
Placebo arm: 
Mild 40%, matig 60% 

Interventie arm: 17,9% 
(bereik 5-95) 
Placebo: 
17,7% (bereik 5-90) 

48,5% 29,7% <0.001 

Tacrolimus 0,03% t.o.v. vehikel        

Schachner et al. 2005[17] 317 (1:1) 2-15 jaar 
Mediaan  
±6 jaar 

6 weken 
(42 dagen) 

Interventie arm: 
Mild 61%, matig 39% 
Placebo arm: 
Mild 60%, matig 40% 

Interventie arm: 12,3% 
(SD 9,1) 
Placebo arm:  
12,5% (SD 7,7) 

50,6% 25,8% <0.001 

Chapman et al. 2005[19] 300 (1:1) ≥16 jaar  
Mediaan  
±38,5 jaar 
(bereik 16-79) 

6 weken 
(42 dagen) 

Interventie arm: 
Mild 61%, matig 39% 
Placebo arm: 
Mild 62,5%, matig 37,5% 

Interventie arm: 11% 
Placebo arm: 
11,2% 
 

48,7% 32,4% 0.004 

Pimecrolimus 1% t.o.v. vehikel        

Eichenfeld et al. 2002[20] 403 (2:1) 1-17 jaar 
Mediaan  
±6 jaar 

6 weken 
(43 dagen) 

Interventie arm: 
Mild 30%, matig 60,3% 
Placebo arm: 
Mild 31,6%, matig 57,4% 

Interventie arm: 26,1% 
(bereik 1-95) 
Placebo arm:  
25,5% (bereik 1-96) 

34,8% 18,4% <0.05 
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* De gemiddelde leeftijd, mediane leeftijd, en bereik zijn bij benadering (waardes in de interventie- en vergelijkende arm gecombineerd). In geen van de gepresenteerde studies bestond 
een statistisch significant verschil in leeftijd tussen de interventie- en vergelijkende arm. De standaardafwijking is niet gepresenteerd in deze tabel.  
 
 
 

 

Tacrolimus 0,03% t.o.v. pimecrolimus 1%       

Paller et al. 2005[23] 416 (1:1) 2-15 jaar  
Gemiddeld   
±6,5 jaar 

6 weken 
(42 dagen) 

100% mild Interventie arm: 13,8%  
Vergelijkende arm: 
13,8% 

46,9% 40,7% n.s. 

Kempers et al. 2004[22] 141 (1:1) 2-17 jaar 
Gemiddeld   
±8 jaar 

6 weken 
(42 dagen) 

99 % moderate 1% severe  40% 31% n.s. 

Tacrolimus 0,1% t.o.v. pimecrolimus 1%       

Abramovits et al. 2008[21] 188 (1:1) ≥16 jaar 
Gemiddeld   
±39 jaar 

6 weken 
(42 dagen) 

100% matig Interventie arm: 15,7%  
Vergelijkende arm:  
16,7% 

44,9% 31,1% 0.04 
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2.5.4 Overige overwegingen 
In een open-label lange termijn veiligheidsstudie (AD-303) is de effectiviteit in een 
post-hoc analyse bekeken. De resultaten van deze analyse zijn opgenomen in de 
EPAR.[2] In de open-label lange-termijn veiligheidsstudie met een duur van 48 
weken werden patiënten geïncludeerd die de AD-301 of AD-302 hebben afgerond 
zonder bijwerkingen die verdere behandeling met crisaborole in de weg staan. Het 
doel van de studie was het evalueren van de veiligheid op de lange termijn van 
open-label behandeling met crisaborole in patiënten van 2 jaar en ouder.[25] De 
ISGA werd gebruikt om een beslissing te nemen over het vervolg van de 
behandeling: een behandelcyclus werd gestart wanneer de ISGA 2 of hoger was. 
Wanneer de ISGA score 0 of 1 was, volgde een periode waarin de behandeling 
(tijdelijk) werd gestaakt. De gehele behandeling werd gestaakt wanneer een patiënt 
na drie opeenvolgende cycli geen verbetering in ISGA liet zien. Het gemiddelde 
aantal behandelcycli (in totaal) was 6,2 en het gemiddelde aantal opeenvolgende 
behandelcycli was 3,6. In totaal werd een ISGA score van 0 of 1 behaald door 55% 
van de studiepopulatie bij het einde van de follow-up. De verbetering in ISGA score 
nam toe over de tijd in alle leeftijdsgroepen.  
 

2.5.5 Conclusie gunstige effecten 
In twee klinische studies is de effectiviteit van crisaborole ten opzichte van vehikel 
onderzocht. Het verschil in therapiesucces op basis van ISGA na een follow-up van 
28 dagen tussen crisaborole en vehikel was statistisch significant. De ISGA is echter 
geen gevalideerde uitkomstmaat en er is geen klinische relevantiegrens 
beschikbaar. Crisaborole liet ook een verbetering zien op kwaliteit van leven. 
Daarnaast nam in een open-label lange termijn studie nam het percentage 
therapiesucces van behandeling met crisaborole over de tijd toe.  
 
Vanwege het ontbreken van direct vergelijkend bewijs is een indirecte vergelijking 
uitgevoerd tussen crisaborole en de TCIs. Er is voorzichtigheid geboden met de 
interpretatie van de indirecte vergelijking vanwege tekortkomingen van de 
geïncludeerde studies (blindering, studiepopulatie, follow-up duur). Rekening 
houdend met deze tekortkomingen, kan de effectiviteit van crisaborole ten opzichte 
van pimecrolimus en tacrolimus niet als gelijkwaardig worden beschouwd.  
 
  



DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport crisaborole (Staquis®) bij de behandeling van milde tot matige 

atopische dermatitis (AD) | 30 maart 2021 

 

2020030255 Pagina 28 van 48 

2.6 Ongunstige effecten 

2.6.1 (Ernstige) ongunstige effecten crisaborole 
De veiligheid van crisaborole is zowel in de AD-301 en AD-302 studies als in de 
open-label lange-termijn studie AD-301 onderzocht. In de gepoolde studieresultaten 
van de AD-301 en AD-302 studie werden in zowel de crisaborole arm als de vehikel 
arm een vergelijkbaar percentage bijwerkingen gerapporteerd (29,2% vs. 25,9%, 
respectievelijk). De meeste bijwerkingen waren mild of matig in ernst en niet 
gerelateerd aan de behandeling (78,6% in de crisaborole arm vs. 85,2% in de 
vehikel arm). De meerderheid van de bijwerkingen gerelateerd aan de behandeling 
was pijn op de plaats van aanbrengen, met name gerapporteerd als brandende of 
stekende pijn. Pijn op de plaats van aanbrengen was de enige behandeling-
gerelateerde bijwerking die bij 1% of meer van de patiënten voorkwam (4,4% vs. 
1,2% crisaborole vs. vehikel). Deze bijwerking werd gerapporteerd door 6,2% van 
de patiënten in de crisaborole arm vs. 1,2% in de vehikel arm in de AD-301 studie. 
In de AD-302 studie waren deze percentages respectievelijk 3,1% en 2,0%. De 
beoordeling van de lokale tolerantie liet zijn dat ernstige branderigheid of steken als 
reactie op crisaborole zeldzaam is, maar in het algemeen het meeste voorkomt in de 
jongste leeftijdsgroep (2 tot 4 jaar).[2, 16]  
 
In de open-label lange-termijn studie werden bijwerkingen gerapporteerd in 64,8% 
van de studiepopulatie. De meest voorkomende bijwerkingen gerelateerd aan de 
behandeling waren verslechtering, exacerbaties of flares van AD (3,1%), pijn op de 
plaats van aanbrengen (2,3%) en infectie op de plaats van aanbrengen (1,2%). De 
frequentie van behandeling-gerelateerde bijwerkingen nam niet toe over de tijd. De 
meeste bijwerkingen waren mild of matig in ernst.[25] 

2.6.2 Stakers vanwege bijwerkingen crisaborole 
In de AD-301 en AD-302 studie gecombineerd zijn zowel in de crisaborole arm als in 
de vehikel arm 1,2% van de patiënten vroegtijdig gestopt met de studie vanwege 
bijwerkingen. In de AD-303 studie was dit 1,7%. 

2.6.3 Meest frequente bijwerkingen crisaborole en TCIs 
In Tabel 5 zijn de ongunstige effecten van crisaborole en de TCIs pimecrolimus en 
tacrolimus weergegeven zoals vermeld in de SmPC van de betreffende 
geneesmiddelen.    
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Tabel 5. Ongunstige effecten van crisaborole (Staquis®), pimecrolimus (Elidel®) 
en tacrolimus (Protopic®) 

 crisaborole pimecrolimus tacrolimus 

meest frequent 

 

Vaak (≥1/100,  

<1/10) 

Pijn, pruritus, dermatitis, 

erytheem, irritatie of 

urticaria op de plaats van 

aanbrengen.  

Vaak (≥1/100,  

<1/10) 

Lokale huidinfectie, 

Alcoholintolerantie (rood 

worden van huid), 

Branderig gevoel, 

Pruritus, 

Warmtegevoel, 

erytheem, pijn, irritatie, 

paresthesie of uitslag op 

de plaats van 

aanbrengen.  

Zeer vaak (≥1/10) 

Branderige gevoel op 

plaats van 

aanbrengen 

 

Vaak (≥1/100,  

<1/10) 

Huidinfecties,  

Irritatie, jeuk of 

erytheem op plaats 

van aanbrengen 

 

2.6.4 Conclusie ongunstige effecten 
Pijn op de plaats van aanbrengen is de enige bijwerking die werd gerelateerd aan de 
werkzame stof. De bijwerkingen waren over het algemeen mild of matig in ernst. 
Het aantal stakers door bijwerkingen was in de drie vermelde studies laag. Op basis 
van de gemelde bijwerkingen in de SmPC van de betreffende geneesmiddelen kan 
worden gesteld dat de ongunstige effecten van crisaborole overeenkomen met die 
van pimecrolimus en tacrolimus, waarbij het veiligheidsprofiel van crisaborole 
mogelijk gunstiger is.  
 

2.7 Ervaring 
De ervaring met Crisaborole is weergegeven in Tabel 6. Crisaborole is in 2020 door 
de EMA goedgekeurd voor de Europese markt. In de Verenigde Staten heeft de FDA 
in 2016 marktautorisatie verleend voor crisaborole (onder de merknaam Eucrisa).  
 
Tabel 6. Ervaring met crisaborole (Staquis®) vergeleken met pimecrolimus 
(Elidel®) en tacrolimus (Protopic®) 

 crisaborole pimecrolimus  tacrolimus  

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 X 

 
2.8 Toepasbaarheid 

Uitgebreide informatie over de toepasbaarheid is te vinden in de SmPC.[1, 9, 10] In 
deze paragraaf vermeldt het Zorginstituut alleen de belangrijkste verschillen in 
toepasbaarheid tussen de middelen. 
 
Contra-indicaties 
Behandeling met crisaborole is gecontra-indiceerd in geval van overgevoeligheid 
voor de werkzame stof of voor één van de hulpstoffen. Dit geldt ook voor 
pimecrolimus en tacrolimus.   
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Specifieke groepen 
Klinische onderzoeken met crisaborole omvatten onvoldoende patiënten in de 
leeftijd van 65 jaar en ouder om vast te stellen of zij anders reageren dan jongere 
patiënten. Er wordt echter niet verwacht dat een dosisaanpassing nodig zal zijn in 
deze patiëntenpopulatie. Dit geldt ook voor pimecrolimus en tacrolimus. Daarnaast 
geldt dat het gebruik van deze geneesmiddelen wordt afgeraden bij vrouwen die 
zwanger zijn of borstvoeding geven.   
 
Gerelateerd aan de indicatie van tacrolimus geldt dat alleen de sterkte van 0,03% 
gebruikt mag worden bij de behandeling van kinderen met AD. Voor volwassen 
patiënten kunnen beide beschikbare sterktes ingezet worden.  
 
Interacties 
Crisaborole is niet onderzocht in combinatie met andere cutane geneesmiddelen die 
worden gebruikt voor de behandeling van milde tot matige AD en gelijktijdig 
aanbrengen op dezelfde huidgebieden wordt niet aanbevolen. Gebruik van emolliens 
is toegestaan op andere plekken op de huid die niet zijn aangedaan door AD. 
Gelijktijdig aanbrengen van emolliens en crisaborole op dezelfde plek wordt niet 
aanbevolen. Dit geldt ook voor tacrolimus.  
 
Waarschuwingen en voorzorgen 
Bij blootstelling van crisaborole van de ogen of de slijmvliezen dient de zalf grondig 
te worden weggeveegd en/of weggespoeld met water. Lokale huidreacties zoals een 
brandend of stekend gevoeld is groter op gevoelige huidgebieden. Dit geldt ook voor 
pimecrolimus en tacrolimus.  
 
Gedurende het gebruik van tacrolimus zalf dient blootstelling van de huid aan 
zonlicht tot een minimum beperkt te worden en het gebruik van ultraviolet (UV) 
licht van een solarium, UVB-therapie of UVA-therapie in combinatie met psoralenen 
(PUVA) vermeden.  
 
Gevallen van maligniteiten, waaronder huidlymfomen (namelijk cutane T-
cellymfomen), andere typen lymfomen en huidkanker, zijn gemeld bij patiënten die 
pimecrolimus of tacrolimus gebruiken. Naar aanleiding van deze bevinding heeft de 
FDA heeft een black box warning opgelegd voor deze TCIs. Dit houdt in dat het 
lokale gebruik strikt volgens het label toegepast dient te worden.  
 

2.9 Gebruiksgemak 
Het gebruiksgemak van crisaborole is weergegeven in Tabel 7. 
 
Tabel 7: Gebruiksgemak van crisaborole (Staquis®) vergeleken met pimecrolimus 
(Elidel®) en tacrolimus (Protopic®) 

 crisaborole zalf Pimecrolimus crème Tacrolimus zalf  

Toedieningswijze Cutaan Cutaan Cutaan 

Toedieningsfrequentie Tweemaal daags Tweemaal daags Tweemaal daags 
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3 Eindbeoordeling 

3.1 Bespreking relevante aspecten 
In twee klinische studies is de effectiviteit van crisaborole ten opzichte van vehikel 
onderzocht. Het verschil in therapiesucces op basis van ISGA na een follow-up van 
28 dagen tussen crisaborole en vehikel was statistisch significant. Er is echter geen 
klinische relevantiegrens beschikbaar voor deze uitkomstmaat. Crisaborole liet ook 
een verbetering zien op kwaliteit van leven. In een open-label lange termijn studie 
nam het percentage therapiesucces van behandeling met crisaborole over de tijd 
toe. Er zijn geen studies beschikbaar waarin crisaborole direct is vergeleken met de 
topicale calcineurineremmers (TCIs) pimecrolimus en tacrolimus.  
 
In dit rapport is een indirecte vergelijking gemaakt tussen crisaborole, pimecrolimus 
en tacrolimus. Er is voorzichtigheid geboden met de interpretatie van de indirecte 
vergelijking vanwege tekortkomingen van de geïncludeerde studies. Een aantal 
studies waren slechts gedeeltelijk (voor de onderzoeker) geblindeerd en er zijn 
verschillen in de patiëntenpopulatie van de geïncludeerde studies, waarbij alleen 
pediatrische of volwassen patiënten werden geïncludeerd, of alleen patiënten met 
milde of matige AD. Rekening houdend met deze tekortkomingen, kan de 
effectiviteit van crisaborole ten opzichte van pimecrolimus en tacrolimus niet als 
gelijkwaardig worden beschouwd.  
 
De ongunstige effecten van crisaborole komen overeen met die van de TCIs. Het 
veiligheidsprofiel van crisaborole is gunstig. Pijn op de plaats van aanbrengen is de 
enige bijwerking die gerelateerd is aan de werkzame stof. De bijwerkingen waren 
over het algemeen mild of matig in ernst. 
 

3.2 Eindconclusie 
Zorginstituut Nederland is tot de eindconclusie gekomen dat bij de behandeling van 
milde tot matige atopische dermatitis (AD) bij volwassenen en kinderen van ≥2 jaar 
van wie ≤40% van het lichaamsoppervlak (Body Surface Area, BSA) is aangedaan, 
onvoldoende bewijs is om de waarde van crisaborole ten opzichte van pimecrolimus 
en tacrolimus te bepalen. Hierdoor moet de conclusie worden getrokken dat 
crisaborole niet voldoet aan de stand van wetenschap en praktijk bij de behandeling 
van atopische dermatitis.  
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4 Advies Farmacotherapeutisch Kompas 

4.1 Oud advies 
De basisbehandeling van constitutioneel eczeem is het dagelijks gebruiken van 
indifferente middelen. Bij matig eczeem daarnaast behandelen met klasse 1- of 
klasse 2-corticosteroïden. Bij ernstig eczeem heeft kortdurend dagelijks gebruik (tot 
2 à 3 weken) met klasse 3-corticosteroïden de voorkeur, in het gezicht of in 
huidplooien hebben klasse 1- of klasse 2-corticosteroïden de voorkeur. Bij 
verbetering corticosteroïden afbouwen. Overweeg pulstherapie met klasse 2-
corticosteroïden bij frequente recidieven van ernstig eczeem. Bij de keuze van de 
zalf- of crèmebasis is de ervaring en voorkeur van de patiënt doorslaggevend. Als 
lokale therapie onvoldoende effect sorteert, kunnen in de tweedelijnszorg 
intensievere vormen van lokale behandeling, lichttherapie of systemische middelen 
worden toegepast. 
 

4.2 Nieuw advies 
N.v.t.  
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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: 

1. (crisaborole) AND (atopic dermatitis) AND (meta-analysis OR clinical trial) 
Deze zoekstrategie leverde  

2. ((((tacrolimus AND (vehicle OR placebo)) OR (pimecrolimus AND (vehicle OR placebo))) OR (tacrolimus AND pimecrolimus)) AND (efficacy)) AND (atopic 
dermatitis) AND (meta-analysis OR clinical trial) 
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Bijlage 2: Overzicht geïncludeerde studies 

Eerste 
auteur, 
jaar van 
publicatie 

Type 
onderzoek, 
follow-up 
duur 

Aantal 
patiënten  

Patiëntkenmerken Interventie en 
vergelijkende 
behandeling 

Relevante uitkomstmaten  Commentaar, risk of bias 

Paller et al. 

(2016a)[16] 

 

AD-301 

Dubbelblinde, 

vehikel-

gecontroleerde 

fase III RCT, 29 

dagen 

759 patiënten (503 

in de interventie 

arm, 256 in placebo 

arm) 

Patiënten van 2 jaar en 

ouder met milde tot matige 

AD.  

Klinische diagnose op basis 

van Hanifin en Rajka 

criteria. 

5% of meer van het 

lichaamsoppervlak (BSA) 

aangedaan. 

Interventie arm: 

Crisaborole zalf 

2% 

Placebo arm: 

vehikel 

 

Primair: 

ISGA succes; score 0 of 1 met een 

verschil van 2 punten ten opzichte van 

baseline.  

Secundair: 

Percentage patiënten met ISGA score 

0 of 1. 

Ernst van pruritus en tekenen van AD 

(4-punts schaal; verbetering van 1 

punt of meer ten opzichte van 

baseline).  

Geen gebruik van TCS of TCI in de 14 dagen 

voorafgaand aan studie deelname. Gebruik 

van emolliens toegestaan. 

Paller et al. 

(2016b)[16] 

 

AD-302 

Dubbelblinde, 

vehikel-

gecontroleerde 

fase III RCT,  

29 dagen 

763 patiënten (513 

in de interventie 

arm, 250 in placebo 

arm) 

Patiënten van 2 jaar en 

ouder met milde tot matige 

AD.  

Klinische diagnose op basis 

van Hanifin en Rajka 

criteria. 

5% of meer van het 

lichaamsoppervlak (BSA) 

aangedaan. 

Interventie arm: 

Crisaborole zalf 

2% 

Placebo arm: 

vehikel 

 

Primair: 

ISGA succes; score 0 of 1 met een 

verschil van 2 punten ten opzichte van 

baseline.  

Secundair: 

Percentage patiënten met ISGA score 

0 of 1. 

Ernst van pruritus en tekenen van AD. 

Geen gebruik van TCS of TCI in de 14 dagen 

voorafgaand aan studie deelname. Gebruik 

van emolliens toegestaan. 
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Abramovits et 

al. (2008)[21] 

Investigator 

blinded, 

gerandomiseerde 

vergelijkende 

RCT,  

6 weken (42 

dagen) 

188 patiënten met 

matige AD (98 in de 

tacrolimus 0,1% 

arm, 90 in de 

pimecrolimus 1% 

arm).  

Patiënten van 16 jaar en 

ouder met milde tot zeer 

ernstige AD.  

Klinische diagnose op basis 

van Hanifin en Rajka 

criteria. 

5% of meer van het 

lichaamsoppervlak (BSA) 

aangedaan. 

Interventie arm: 

Tacrolimus zalf 

0,1% 

Vergelijkende 

arm: pimecrolimus 

crème 1% 

Primair:  

Percentage verandering in EASI score. 

Secundair:  

Therapie succes op basis van IGADA 

score 0 of 1.  

Percentage verandering in aangedaan 

lichaamsoppervlak. 

Patiënt gerapporteerde uitkomst van 

jeuk op VAS schaal.  

Sub-analyse van de studie van Paller et al. 

(2005) waarbij alleen volwassen patiënten 

(=>16 jaar) met matige AD zijn geïncludeerd.  

 

IGADA schaal als secundaire uitkomstmaat. 

Komt niet overeen met ISGA succes in Paller 

et al. (2016). IGADA bevat ook de score ‘zeer 

ernstig’. 

 

 

Schachner et al. 

(2005)[17] 

Dubbelblinde, 

vehikel-

gecontroleerde 

RCT,  

6 weken (42 

dagen) 

317 patiënten (158 

in de interventie 

arm, 159 in de 

placebo arm) 

Pediatrische patiënten van 

2-15 jaar met milde tot 

matige AD.  

Klinische diagnose op basis 

van Hanifin en Rajka 

criteria. 

2-30% of meer van het 

lichaamsoppervlak (BSA) 

aangedaan. 

Interventie arm:  

Tacrolimus zalf 

0,03% 

Placebo arm: 

vehikel  

Primair: 

Therapie succes op basis van IGADA 

score 0 of 1. 

Secundair: 

Percentage verandering in EASI score. 

Percentage verandering in aangedaan 

lichaamsoppervlak. 

Patiënt gerapporteerde uitkomst van 

jeuk op VAS schaal. 

Tacrolimus geregistreerd voor matig tot 

ernstige AD. 

 

 

Chapman et al. 

(2005)[19] 

Dubbelblinde, 

vehikel-

gecontroleerde 

RCT,  

6 weken (42 

dagen) 

300 patiënten van 

16 jaar en ouder 

(152 in de 

interventie arm, 148 

in de placebo arm) 

Patiënten van 2 jaar en 

ouder met milde tot matige 

AD.  

Klinische diagnose op basis 

van Hanifin en Rajka 

criteria. 

2-30% of meer van het 

lichaamsoppervlak (BSA) 

aangedaan. 

Interventie arm:  

Tacrolimus zalf 

0,03% 

Placebo arm: 

vehikel 

Primair: 

Therapie succes op basis van IGADA 

score 0 of 1 bij einde follow-up.  

Secundair: 

Percentage verandering in EASI score 

(bereik 0 tot 72). 

Percentage verandering in aangedaan 

lichaamsoppervlak. 

Patiënt gerapporteerde uitkomst van 

jeuk. 

Gecombineerde studie van twee RCTs naar de 

effectiviteit van tacrolimus 0,03% bij 

pediatrische (Schachner et al. 2005) en 

volwassen patiënten met milde tot matige AD.  
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Paller et al. 

(2005)[23] 

Onderzoeker 

geblindeerde, 

gerandomiseerde 

vergelijkende 

RCT,  

6 weken (42 

dagen) 

416 patiënten van 

2-15 jaar met milde 

AD (208 in de 

tacrolimus 0,03% 

arm, 217 in de 

pimecrolimus 1% 

arm) 

Patiënten van 2 jaar en 

ouder met milde tot zeer 

ernstige AD.  

Klinische diagnose op basis 

van Hanifin en Rajka 

criteria. 

5% of meer van het 

lichaamsoppervlak (BSA) 

aangedaan. 

Interventie arm: 

Tacrolimus zalf 

0,03% of 0,1% 

Vergelijkende 

arm: pimecrolimus 

crème 1% 

Primair:  

Percentage verandering in EASI score. 

Secundair:  

Therapie succes op basis van IGADA 

score 0 of 1.  

Percentage verandering in aangedaan 

lichaamsoppervlak. 

Patiënt gerapporteerde uitkomst van 

jeuk op VAS schaal. 

Gecombineerde studie van drie RCTs naar de 

effectiviteit van tacrolimus ten opzichte van 

pimecrolimus. (1) Patiënten van 16 jaar en 

ouder met milde tot zeer ernstige AD 

(gedeeltelijk gepubliceerd in Abramovits et al. 

2008). (2) Patiënten van 2-15 met matige tot 

ernstige AD, interventie arm tacrolimus 0,1%. 

Niet geïndiceerd voor deze populatie in 

Nederland. (3) Patiënten van 2-15 jaar met 

milde AD.  

Eichenfeld et al. 

(2002)[20] 

Dubbelblinde, 

vehikel-

gecontroleerde 

RCT, 6 weken 

(43 dagen) 

403 patiënten (267 

in de interventie 

arm, 136 in de 

placebo arm) 

Patiënten van 1-17 jaar 

met milde tot matige AD. 

Klinische diagnose op basis 

van Williams criteria. 5% of 

meer van het 

lichaamsoppervlak (BSA) 

aangedaan. 

Interventie arm: 

pimecrolimus 

crème 1% 

Placebo arm: 

vehikel 

Primair: 

Therapie succes op basis van IGA 

score 0 of 1 bij einde follow-up.  

Secundair: 

Percentage verandering in EASI score 

(bereik 0 tot 72). 

Patiënt gerapporteerde uitkomst van 

jeuk. 

Patiënt gerapporteerde uitkomst van 

ziekte controle.  

Gecombineerde studie van twee RCT’s, alleen 

gepoolde resultaten gepresenteerd. IGA score 

komt overeen met IGADA. 

 

Kempers et al. 

(2004)[22] 

Onderzoeker 

geblindeerde, 

gerandomiseerde 

vergelijkende 

RCT,  

6 weken (42 

dagen 

141 patiënten (71 in 

de pimecrolimus 1% 

arm, 70 in de 

tacrolimus 0,03% 

arm) 

Patiënten van 2-17 jaar 

met matige AD op basis 

van een IGA score van 3.  

Interventie arm: 

pimecrolimus 

crème 1% 

Vergelijkende 

arm: tacrolimus 

zalf 0,03% 

Primair: 

Incidentie van lokale tolerantie 

(reacties op plaats van aanbrengen).  

Secundair:  

Therapie succes op basis van IGA 

score 0 of 1 bij einde follow-up. 

Patiënt gerapporteerde uitkomst van 

jeuk. 

Percentage verandering in aangedaan 

lichaamsoppervlak. 

Aanwezigheid van tekenen van AD. 

Na de onderzoeker geblindeerde fase ging de 

studie over in open-label (in totaal 26 weken).  
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Bijlage 3: Overzicht geëxcludeerde studies  

Tabel 1. Geëxcludeerde studies eerste zoekstrategie (N=13) 

Eerste auteur, 
jaar van publicatie 

Reden van exclusie 

Callender, 2019 Post-hoc analyse AD-301/AD-302 (effectiviteit naar etniciteit) 

Bisonette, 2019 Werkingsmechanisme 

Ständer, 2019 Post-hoc analyse AD-301/AD-302 (pruritus en QoL) 

Yang, 2019 Meta-analyse PDE4 inhibitors 

Ramachandran, 2019 Review 

Makrgeorgou, 2018 Andere vraagstelling (probiotica en AD) 

Yosipovitch, 2018 Post-hoc analyse AD-301/AD-302 (vroege verbetering van pruritus) 

Zane, 2016 Gezonde vrijwilligers 

Zane, 2016 Farmacokinetiek 

Draelos, 2016 Secundaire analyse (gebcombineerde resultaten fase I en II studies) 

Tom, 2016 Farmacokinetiek 

Gold, 2015 Fase II studie (dose-ranging) 

Murrel, 2015 Fase II studie (proof-of-concept) 
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Tabel 2. Geëxcludeerde studies tweede zoekstrategie (N=89) 

Reden van exclusie Eerste auteur, 
jaar van publicatie 

Andere vraagstelling Guttman-Yasky, 2017; Schneider, 2016; Huang, 2015; Frankel, 2011; Meurer, 2010; Ruer-Mulard, 2009; Leung, 2009; Aschoff, 2009; 

Breneman, 2008; Spergel, 2007; Fowler, 2007; Herbert, 2006; Sunderkötter, 2006, Tzung, 2006, Ling, 005; Wolff, 2005; Ashcroft, 

2005; Kaufmann, 2004. Breuer, 2004, Barbier, 2004; Luger, 2001; Harper, 2001 

Andere werkzame stof Vives, 2015 

Andere aandoening Ucak, 2013; Siepmann, 2013; Bauer, 2012; Kuhn, 2011; Hoeger, 2009; Murell, 2007; Oppel, 2007; Boone, 2007; Rigopoulos, 2006; 

Saripalli, 2003; Thaci, 2003; Amrol, 2003; Choi, 2001 

Andere uitkomstmaten Yin, 2012; Emer, 2011; Schmitt, 2011; Chen, 2010; Kirsner, 2010; El-Batawy, 2009; Sigurgeirsson, 2008; Yan, 2008; Ashcroft, 2007; 

Fleischer, 2007, Ho, 2003; Reitamo, 2002a; Reitamo, 2002b; Paller, 2001; Hanifin, 2001; Boguniewicz, 1998; Van Leent, 1998 

Andere populatie Eichenfield, 2007 

Fase II studie Paller, 2008;  

Lange-termijn studie/Real-life use 

(open label) 

Nakagawa, 2018; Sigurgeirsson, 2015; Langley, 2008; Gollnick, 2008; Ring, 2008; Simon, 2006; Lübbe, 2006; Papp, 2005;  

Luger, 2004; Meurer, 2004; Kapp, 2002; Wahn, 2002; Meurer, 2002 

Secundaire/post-hoc analyse Eichenfield, 2005; Kang, 2003; Whalley, 2002; Soter, 2001 

Farmacokinetiek Lee, 2014; Thaci, 2010b; Draelos, 2005; Staab, 2005; Allen, 2003 

Werkingsmechanisme Jensen, 2012; Hoetzenecker, 2005 

Review/Kritische 

beoordeling/Commentaar 

Weidinger 2017; Charman, 2017; Wellington, 2004 

Kosteneffectiviteit Thaci, 2010a 

Studie protocol/Pilot studie Cheon, 2013; Onumah 2013; Keany, 2012 

Diergeneeskunde Marcella, 2004; Marcella, 2002 
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Bijlage 4: Overzicht gebruikte richtlijnen en standaarden 

 

Organisatie, ref Datum Titel 

EMA / CBG[1] 2020 Samenvatting van de productkenmerken crisaborole (Staquis®) 

EMA / CBG[2] 2020 European Public Assessment Report (EPAR) crisaborole (Staquis®) 

EMA / CBG[9, 10] 2003/2002 
 

Samenvatting van de productkenmerken pimecrolimus (Elidel®) en tacrolimus 
(Protopic®) 

NVDV[4] 2019 Richtlijn Constitutioneel eczeem 

NHG[6] 2014 Standaard Eczeem 
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