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Geachte mevrouw Van Ark, 
 
In uw brief van 16 maart 2021 (CIBG-21-01601) heeft u Zorginstituut Nederland 
verzocht om een inhoudelijke toetsing uit te voeren over de vraag of het 
geneesmiddel avatrombopag (Doptelet®) 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 GVS-
rapport dat als bijlage is toegevoegd. 
 
Avatrombopag (Doptelet®) is geïndiceerd voor de behandeling van:  

- primaire chronische immuuntrombocytopenie (ITP) bij volwassen 
patiënten die resistent zijn tegen andere behandelingen (bijvoorbeeld 
corticosteroïden, immunoglobulinen)  

- ernstige trombocytopenie bij volwassen patiënten met een chronische 
leveraandoening die zijn ingeroosterd voor een invasieve procedure. 
Avatrombopag is beschikbaar als filmomhulde tablet. 

 
 
Uitkomst beoordeling 
Zorginstituut Nederland is tot de conclusie gekomen dat avatrombopag voldoet 
aan de stand van wetenschap en praktijk bij de behandeling van primaire 
chronische immuuntrombocytopenie (ITP) bij volwassen patiënten die resistent 
zijn tegen andere behandelingen (bijvoorbeeld corticosteroïden, 
immunoglobulinen). Avatrombopag heeft een gelijke waarde ten opzichte van 
eltrombopag. 
 
Avatrombopag heeft bij de behandeling van ernstige trombocytopenie bij 
volwassen patiënten met een chronische leveraandoening die zijn ingeroosterd 
voor een invasieve procedure een meerwaarde ten opzichte van placebo. Er kan 
geen conclusie worden getrokken over de relatieve effectiviteit van avatrombopag 
ten opzichte van profylactische trombocytentransfusie. 
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Toets onderlinge vervangbaarheid 
Op basis van de criteria voor onderlinge vervangbaarheid kan worden 
geconcludeerd dat avatrombopag onderling vervangbaar is met eltrombopag 
(Revolade®). 
 
 
Advies 
Op grond van bovenstaande adviseren wij u avatrombopag (Doptelet®) met 
eltrombopag (Revolade®) op te nemen in een nieuw te vormen cluster op bijlage 
1A van het GVS. Als standaarddosis van avatrombopag kan 20 mg per dag 
worden gehanteerd. Voor eltrombopag kan de standaarddosis worden vastgesteld 
op 50 mg per dag. 
 
Nadere voorwaarden eltrombopag en romiplostim 
Op dit moment zijn de volgende nadere voorwaarden van toepassing op 
eltrombopag: 
 
uitsluitend voor een verzekerde 

a. van achttien jaar en ouder met chronische immuun (idiopathische) 
trombocytopenische purpura (cITP) die: 

 1°.splenectomie heeft ondergaan en refractair is op andere 
behandelingen, of 

 2°.een contra-indicatie heeft voor splenectomie en niet meer voldoende 
reageert op andere behandelingen, waaronder in ieder geval 
corticosteroïden, of 

b. van één tot achttien jaar met chronische immuun (idiopathische) 
trombocytopenische purpura (cITP) die refractair is voor andere 
behandelingen, of 

c. van achttien jaar en ouder met een chronische infectie met het hepatitis 
C-virus (HCV) voor de behandeling van trombocytopenie, waarbij de 
mate van trombocytopenie: 

 1°.de belangrijkste factor is die het starten van een optimale 
behandeling op basis van interferon verhindert, of 

 2°.de mogelijkheid om deze interferon behandeling voort te zetten 
beperkt, of 

d. van achttien jaar en ouder met verworven ernstige aplastische anemie 
(SAA) die refractair is voor eerdere immunosuppressieve therapie, of 
intensief voorbehandeld is, en die niet in aanmerking komt voor 
hemopoëtische stamceltransplantatie. 

 
Daarnaast is de volgende nadere voorwaarde van toepassing op romiplostim: 
uitsluitend voor een verzekerde 

a. van achttien jaar en ouder met chronische immuun (idiopathische) 
trombocytopenische purpura (cITP) die: 

 1°.splenectomie heeft ondergaan en refractair is op andere 
behandelingen, of 

 2°.een contra-indicatie heeft voor splenectomie en niet meer voldoende 
reageert op andere behandelingen, waaronder in ieder geval 
corticosteroïden, of 

b. van één tot achttien jaar met chronische immuun (idiopatische) 
trombocytopenische purpura (cITP) die refractair is voor andere 
behandelingen. 
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Door deze nadere voorwaarden wordt toepassing vóór splenectomie beperkt. In 
2019 is bij de Actualisering bijlage 2 bekeken of de nadere voorwaarden voor 
eltrombopag en romiplostim konden vervallen. Toen werd geconcludeerd dat de 
plaats in de behandeling nog niet helemaal was uitgekristalliseerd. Inmiddels zijn 
in september 2020 herziene richtlijnen gepubliceerd door de Nederlandse 
Vereniging voor Hematologie. Mede op basis van beschikbaar gekomen 
wetenschappelijke data uit de dagelijkse praktijk, wordt een sterke voorkeur 
uitgesproken voor TPO-RA boven splenectomie.  
 
Op basis van bijgevoegde beoordeling van avatrombopag en deze recente 
aanpassing van de richtlijnen, ziet het Zorginstituut geen reden om de huidige 
nadere voorwaarden voor eltrombopag (Revolade®) en romiplostim (Nplate®) te 
handhaven en kunnen deze komen te vervallen. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
Sjaak Wijma 
Voorzitter Raad van Bestuur 
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1 Inleiding 

In de brief van 16 maart 2021 (CIBG-21-01601) verzoekt de minister van Medische 
Zorg en Sport Zorginstituut Nederland een inhoudelijke toetsing uit te voeren over 
het geneesmiddel avatrombopag (Doptelet®). 

1.1 Avatrombopag (Doptelet®) 
 
Samenstelling[1] 
Elke filmomhulde tablet bevat avatrombopag-maleaat equivalent aan 20 mg 
avatrombopag. Blisterverpakking met 10 of 15 filmomhulde tabletten. 
 
Geregistreerde indicatie[1] 
Doptelet® is geïndiceerd voor de behandeling van primaire chronische 
immuuntrombocytopenie (ITP) bij volwassen patiënten die resistent zijn tegen 
andere behandelingen (bijvoorbeeld corticosteroïden, immunoglobulinen). 
 
Doptelet® is geïndiceerd voor de behandeling van ernstige trombocytopenie bij 
volwassen patiënten met een chronische leveraandoening die zijn ingeroosterd voor 
een invasieve procedure. 
 
Dosering[1] 
ITP 
De aanbevolen startdosis avatrombopag is 20 mg (1 tablet) eenmaal daags met 
voedsel.  
 
Beoordeel de trombocytentellingen na het instellen van de therapie ten minste 
eenmaal per week totdat een stabiel aantal trombocyten ≥50 x 109/l en ≤150 x 
109/l is bereikt. Aanpassingen van de dosis worden gebaseerd op de respons in 
trombocytentelling. Een dagelijkse dosis van 40 mg mag niet worden overschreden. 
 
Chronische leveraandoening 
De aanbevolen dagelijkse dosis avatrombopag wordt gebaseerd op het aantal 
bloedplaatjes van de patiënt. De toediening moet 10 tot 13 dagen vóór de geplande 
procedure worden gestart. 5 tot 8 dagen na de laatste dosis avatrombopag moet de 
patiënt de procedure ondergaan. 

- Trombocytenaantal <40 x 109/l: eenmaal daagse dosis van 60 mg (drie 
tabletten van 20 mg) voor een duur van 5 dagen 

- Trombocytenaantal ≥40 x 109/l en <50 x 109/l: eenmaal daagse dosis van 40 
mg (twee tabletten van 20 mg) voor een duur van 5 dagen 

 

1.2 Voorstel fabrikant opname GVS 
De fabrikant van avatrombopag (Doptelet®) stelt dat avatrombopag onderling 
vervangbaar is met eltrombopag (Revolade®), en daarom kan worden geplaatst op 
bijlage 1A van de Regeling zorgverzekering (Rzv) in een nieuw te vormen cluster.  
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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.  
 
Avatrombopag heeft als ATC-code B02BX08 en behoort tot de 
farmacotherapeutische groep ‘trombopoëtine agonisten’. Binnen de ATC-groep die 
door de WHO voor avatrombopag is vastgesteld (B02BX) zijn twee andere middelen 
voor de indicatie ITP opgenomen in het GVS: eltrombopag (Revolade®) en 
romiplostim (Nplate®). In 2010 is door het Zorginstituut een beoordeling uitgevoerd 
waarin eltrombopag is vergeleken met romiplostim. Hierin werd geconcludeerd dat 
deze middelen een gelijke therapeutische waarde hebben, maar vanwege het 
verschil in toedieningsweg (respectievelijk orale toediening en poeder voor oplossing 
voor injectie) niet geclusterd konden worden in het GVS.[2] Beide geneesmiddelen 
zijn opgenomen op lijst 1B van de RZv met nadere voorwaarden op bijlage 21.  
Er zijn geen geneesmiddelen opgenomen in het GVS voor de indicatie 
trombocytopenie bij patiënten met een chronische leveraandoening.  
 
Voor toetsing van de onderlinge vervangbaarheid van avatrombopag komt op basis 
van de orale toediening alleen eltrombopag in aanmerking. 

2.1 Beoordeling criteria onderlinge vervangbaarheid 

2.1.1 Gelijksoortig indicatiegebied 
Avatrombopag is geïndiceerd voor de behandeling van primaire chronische 
immuuntrombocytopenie (ITP) bij volwassen patiënten die resistent zijn tegen 
andere behandelingen (bijvoorbeeld corticosteroïden, immunoglobulinen).[1] 
 
Daarnaast is avatrombopag geïndiceerd voor de behandeling van ernstige 
trombocytopenie bij volwassen patiënten met een chronische leveraandoening die 
zijn ingeroosterd voor een invasieve procedure. 
 
Eltrombopag is geïndiceerd voor de behandeling van patiёnten van 1 jaar en ouder 

                                                                 
1 Nadere voorwaarde eltrombopag: 
uitsluitend voor een verzekerde 
a.van achttien jaar en ouder met chronische immuun (idiopathische) trombocytopenische purpura (cITP) die: 
 1°.splenectomie heeft ondergaan en refractair is op andere behandelingen, of 
 2°.een contra-indicatie heeft voor splenectomie en niet meer voldoende reageert op andere behandelingen, 
waaronder in ieder geval corticosteroïden, of 
b.van één tot achttien jaar met chronische immuun (idiopathische) trombocytopenische purpura (cITP) die refractair 
is voor andere behandelingen, of 
c.van achttien jaar en ouder met een chronische infectie met het hepatitis C-virus (HCV) voor de behandeling van 
trombocytopenie, waarbij de mate van trombocytopenie: 
 1°.de belangrijkste factor is die het starten van een optimale behandeling op basis van interferon verhindert, of 
 2°.de mogelijkheid om deze interferon behandeling voort te zetten beperkt, of 
d.van achttien jaar en ouder met verworven ernstige aplastische anemie (SAA) die refractair is voor eerdere 
immunosuppressieve therapie, of intensief voorbehandeld is, en die niet in aanmerking komt voor hemopoëtische 
stamceltransplantatie. 
Nadere voorwaarde romiplostim: 
uitsluitend voor een verzekerde 
a.van achttien jaar en ouder met chronische immuun (idiopathische) trombocytopenische purpura (cITP) die: 
 1°.splenectomie heeft ondergaan en refractair is op andere behandelingen, of 
 2°.een contra-indicatie heeft voor splenectomie en niet meer voldoende reageert op andere behandelingen, 
waaronder in ieder geval corticosteroïden, of 
b.van één tot achttien jaar met chronische immuun (idiopatische) trombocytopenische purpura (cITP) die refractair 
is voor andere behandelingen. 
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met primaire immuuntrombocytopenie (ITP) die reeds 6 maanden of langer 
aanhoudt sinds diagnose en die refractair zijn voor andere behandelingen 
(bijvoorbeeld corticosteroïden, immunoglobulinen).[5]  
 
Daarnaast is eltrombopag geïndiceerd voor gebruik bij volwassen patiënten met een 
chronische infectie met het hepatitis C-virus (HCV) ter behandeling van 
trombocytopenie, waarbij de mate van trombocytopenie de belangrijkste factor is 
die het starten van een optimale behandeling op basis van interferon verhindert, of 
de mogelijkheid om deze voort te zetten beperkt.  
 
Ook is eltrombopag geïndiceerd voor gebruik bij volwassen patiënten met 
verworven ernstige aplastische anemie die refractair zijn voor eerdere 
immunosuppressieve therapie of intensief voorbehandeld zijn en die niet in 
aanmerking komen voor hematopoëtische stamceltransplantatie. 
 
Conclusie: Zowel avatrombopag als eltrombopag worden ingezet voor de 
behandeling van trombocytopenie. Voor beide geneesmiddelen heeft de 
belangrijkste indicatie betrekking op patiënten met ITP. Daarnaast zijn beide 
middelen geïndiceerd voor de behandeling van trombocytopenie, ofwel bij patiënten 
met een chronische leveraandoening die zijn ingeroosterd voor een invasieve 
procedure (avatrombopag), ofwel bij patiënten met een chronische HCV infectie. Er 
is sprake van een gelijksoortig indicatiegebied.  
 

2.1.2 Gelijke toedieningsweg 
Zowel avatrombopag als eltrombopag kennen een orale toedieningsweg.[1, 5] 
 
Conclusie: Er is sprake van gelijke toedieningsweg. 

2.1.3 Bestemd voor dezelfde leeftijdscategorie 
Avatrombopag is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met 
ITP.[1] Eltrombopag is geïndiceerd voor de behandeling van patiënten met ITP van 1 
jaar en ouder.[5] Hoewel alleen eltrombopag geregistreerd is voor gebruik bij 
pediatrische patiënten is er geen sprake van een toedieningsvorm specifiek 
geregistreerd voor kinderen. 
 
Conclusie: De genoemde geneesmiddelen zijn bestemd voor dezelfde 
leeftijdscategorie. 

2.1.4 Klinische relevante verschillen in eigenschappen 
De weging van het criterium klinisch relevante verschillen in eigenschappen berust 
met name op een beoordeling van de gunstige en ongunstige effecten van 
avatrombopag ten opzichte van het reeds beschikbare geneesmiddel: eltrombopag 
Verschillen in de toepasbaarheid en het gebruiksgemak worden wel in de weging 
meegenomen maar hebben alleen een doorslaggevende rol indien dit tot een 
klinisch relevante verandering in (on)gunstige effecten leidt. Voor een uitgebreide 
toelichting zie het farmacotherapeutisch rapport. 
 
Gunstige effecten 
Voor de indicatie ITP blijkt uit een indirecte vergelijking dat het cumulatieve aantal 
weken trombocytenrespons overeen komt tussen avatrombopag en eltrombopag 
(respectievelijk 12,4 weken (mediaan) voor avatrombopag tegenover gemiddeld 
11,3 weken voor eltrombopag). Voor beide middelen werd een duurzame respons 
aangetoond ten opzichte van placebo. Van de patiënten behandeld met 
avatrombopag had 22% rescue-therapie nodig tegenover 18% van de patiënten 
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behandeld met eltrombopag.   
De gunstige effecten van avatrombopag komen overeen met die van eltrombopag. 
 
Ongunstige effecten 
Het bijwerkingenprofiel van avatrombopag komt overeen met dat van eltrombopag. 
De meest frequente bijwerkingen van avatrombopag waren hoofdpijn en 
vermoeidheid. Dus de ongunstige effecten van avatrombopag komen overeen met 
die van eltrombopag. 
 
Conclusie: Geconcludeerd kan worden dat er geen klinisch relevante verschillen in 
eigenschappen zijn tussen avatrombopag en eltrombopag.  

2.2 Conclusie onderlinge vervangbaarheid 
Avatrombopag (Doptelet®) is onderling vervangbaar met eltrombopag 
(Revolade®), dat is opgenomen in het GVS op lijst 1B met nadere voorwaarden op 
bijlage 2. 

2.3 Standaarddosis 
Er is geen DDD vastgesteld voor avatrombopag. In de SmPC van Doptelet® wordt 
een dosering aanbevolen van 20 mg avatrombopag per dag voor de behandeling 
van ITP. De standaarddosis van avatrombopag kan daarmee worden gesteld op 20 
mg per dag.  
Op basis van de DDD kan de standaarddosis voor eltrombopag worden vastgesteld 
op 50 mg.  

2.4 Conclusie plaatsing op lijst 1A  
Avatrombopag (Doptelet®) kan op lijst 1A worden geplaatst in een nieuw te vormen 
cluster met eltrombopag (Revolade®). 
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3 Conclusie plaatsing in GVS 

Avatrombopag (Doptelet®) kan op bijlage 1A worden geplaatst in een nieuw te 
vormen cluster met eltrombopag (Revolade®). De standaarddosis voor 
avatrombopag kan vastgesteld worden op 20 mg.  
De standaarddosis voor eltrombopag is vastgesteld op 50 mg. 
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GIP Geneesmiddeleninformatie voor de Patiënt 

GVS Geneesmiddelenvergoedingssysteem 

HCV Hepatitis C-virus 

HRQoL Health-related quality of life 

ITP Imuuntrombocytopenie 

MELD Model of End-stage Liver Disease 

NIV Nederlandse Internisten Vereniging 

NVvH Nederlandse Vereniging voor Hematologie 

OR Odds ratio 

R Respons 

RCT  Gerandomiseerd vergelijkend onderzoek 

SD Standaardafwijking 

SF-36v2 Short Form-36 Version 2  

SmPC Samenvatting van de productkenmerken 

TPO-RA Trombopoëtine-receptoragonist  

WAR  Wetenschappelijke Adviesraad 

WHO World Health Organization 
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Samenvatting 

In dit farmacotherapeutisch rapport beschrijft Zorginstituut Nederland de 
inhoudelijke beoordeling van de waarde van avatrombopag (Doptelet®) bij de 
behandeling van primaire chronische immuuntrombocytopenie (ITP) bij volwassen 
patiënten die resistent zijn tegen andere behandelingen (bijvoorbeeld 
corticosteroïden, immunoglobulinen) en ernstige trombocytopenie bij volwassen 
patiënten met een chronische leveraandoening die zijn ingeroosterd voor een 
invasieve procedure. Avatrombopag is daarbij vergeleken met eltrombopag op de 
criteria gunstige effecten, ongunstige effecten, ervaring, toepasbaarheid en 
gebruiksgemak. Zorginstituut Nederland heeft zich hierbij laten adviseren door haar 
Wetenschappelijke Adviesraad (WAR). 
 
Vergoeding wordt aangevraagd voor beide bovengenoemde geregistreerde 
indicaties.  
 
Voor de indicatie ITP blijkt uit een indirecte vergelijking dat het cumulatieve aantal 
weken trombocytenrespons overeen komt tussen avatrombopag en eltrombopag 
(respectievelijk 12,4 weken (mediaan) voor avatrombopag tegenover gemiddeld 
11,3 weken voor eltrombopag). Voor beide middelen werd een duurzame respons 
aangetoond ten opzichte van placebo. Van de patiënten behandeld met 
avatrombopag had 22% rescue-therapie nodig tegenover 18% van de patiënten 
behandeld met eltrombopag.  
 
In gecombineerde studiedata van twee identieke gerandomiseerde studies in 
volwassen patiënten met trombocytopenie en een chronische leveraandoening bij 
een invasieve procedure werd een klinisch relevant verschil van 38,3% gevonden 
tussen patiënten in het cohort met een lage trombocytentelling ten opzichte van 
placebo in het gebruik van trombocytentransfusies of andere rescue-therapie. In het 
cohort met een hoge trombocytentelling bij baseline was dit verschil met 52,2% 
tevens klinisch relevant. Er zijn geen gerandomiseerde studies uitgevoerd naar de 
effectiviteit van profylactische trombocytentransfusie in deze patiëntenpopulatie.  
 
Het bijwerkingenprofiel van avatrombopag komt overeen met dat van eltrombopag. 
De meest frequente bijwerkingen van avatrombopag waren hoofdpijn en 
vermoeidheid. Het gebruiksgemak van avatrombopag komt tevens overeen met 
eltrombopag, beide middelen worden oraal toegediend. Aangezien avatrombopag 
thuis kan worden toegediend kent avatrombopag een hoger gebruiksgemak in 
vergelijking met profylactische trombocytentransfusie waarvoor ziekenhuisopname 
noodzakelijk is.   
 
Zorginstituut Nederland is tot de eindconclusie gekomen dat avatrombopag voldoet 
aan de stand van wetenschap en praktijk bij de behandeling van primaire 
chronische immuuntrombocytopenie (ITP) bij volwassen patiënten die resistent zijn 
tegen andere behandelingen (bijvoorbeeld corticosteroïden, immunoglobulinen). 
Avatrombopag heeft een gelijke waarde ten opzichte van eltrombopag. 
 
Avatrombopag heeft bij de behandeling van ernstige trombocytopenie bij volwassen 
patiënten met een chronische leveraandoening die zijn ingeroosterd voor een 
invasieve procedure een meerwaarde ten opzichte van placebo. Er kan geen 
conclusie worden getrokken over de relatieve effectiviteit van avatrombopag ten 
opzichte van profylactische trombocytentransfusie. 
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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 avatrombopag (Doptelet®). 
 
 
 
De bespreking van dit farmacotherapeutisch rapport is door de Wetenschappelijke 
Adviesraad van Zorginstituut Nederland afgerond in haar vergadering van 26 april 
2021. 
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1 Inleiding  

1.1 Aanleiding 
Zorginstituut Nederland beoordeelt in dit rapport de waarde van avatrombopag bij 
primaire chronische immuuntrombocytopenie (ITP) bij volwassen patiënten die 
resistent zijn tegen andere behandelingen (bijvoorbeeld corticosteroïden, 
immunoglobulinen) en ernstige trombocytopenie bij volwassen patiënten met een 
chronische leveraandoening die zijn ingeroosterd voor een invasieve procedure. 
t.o.v. de standaard- of gebruikelijke behandeling. 

 
Stofnaam avatrombopag (Doptelet®) tablet 20 mg 
Geregistreerde indicatie[1]: 
Doptelet® is geïndiceerd voor de behandeling van primaire chronische 
immuuntrombocytopenie (ITP) bij volwassen patiënten die resistent zijn tegen 
andere behandelingen (bijvoorbeeld corticosteroïden, immunoglobulinen). 
 
Doptelet® is geïndiceerd voor de behandeling van ernstige trombocytopenie bij 
volwassen patiënten met een chronische leveraandoening die zijn ingeroosterd 
voor een invasieve procedure. 
 
Claim van de fabrikant: 
ITP 
Avatrombopag heeft een therapeutische gelijke waarde ten opzichte van 
eltrombopag bij de behandeling van ITP.  
 
Chronische leveraandoening 
De fabrikant stelt dat avatrombopag het aantal trombocytentransfusies 
vermindert, zowel profylaxe als rescue, in volwassen patiënten met chronische 
leveraandoening en ernstige trombocytopenie die een geplande invasieve ingreep 
ondergaan. 
 
Doseringsadvies[1]: 
ITP 
De aanbevolen startdosis avatrombopag is 20 mg (1 tablet) eenmaal daags met 
voedsel.  
 
Beoordeel de trombocytentellingen na het instellen van de therapie ten minste 
eenmaal per week totdat een stabiel aantal trombocyten ≥50 x 109/l en ≤150 x 
109/l is bereikt. Aanpassingen van de dosis worden gebaseerd op de respons in 
trombocytentelling. Een dagelijkse dosis van 40 mg mag niet worden 
overschreden. 
 
Chronische leveraandoening 
De aanbevolen dagelijkse dosis avatrombopag wordt gebaseerd op het aantal 
bloedplaatjes van de patiënt. De toediening moet 10 tot 13 dagen vóór de 
geplande procedure worden gestart. 5 tot 8 dagen na de laatste dosis 
avatrombopag moet de patiënt de procedure ondergaan. 

- Trombocytenaantal <40 x 109/l: eenmaal daagse dosis van 60 mg (drie 
tabletten van 20 mg) voor een duur van 5 dagen 

- Trombocytenaantal ≥40 x 109/l en <50 x 109/l: eenmaal daagse dosis van 
40 mg (twee tabletten van 20 mg) voor een duur van 5 dagen 
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Samenstelling[1]: Elke filmomhulde tablet bevat avatrombopag-maleaat 
equivalent aan 20 mg avatrombopag.  
 
Werkingsmechanisme[1]: Avatrombopag is een oraal actieve, klein-moleculaire 
trombopoëtine-receptoragonist (TPO) die proliferatie en differentiatie van 
megakaryocyten uit beenmergstamcellen stimuleert, wat leidt tot een 
toegenomen productie van bloedplaatjes. Avatrombopag concurreert niet met 
TPO voor binding aan de TPO-receptor en heeft een additief effect op TPO wat 
betreft de productie van bloedplaatjes. 
 
Bijzonderheden: Avatrombopag is een nieuwe actieve substantie en daarom 
onderworpen aan aanvullende monitoring.[2]   

 
1.2 Achtergronden  

 
1.2.1 Aandoening 

 
ITP 
Primaire immuuntrombocytopenie (ITP), voorheen immuun (idiopathische) 
trombocytopenische purpura, is een auto-immuunziekte waarbij trombocyten 
beladen met autoantistoffen worden afgebroken door macrofagen in de milt. 
Bovendien kan de binding van de autoantistoffen aan het membraan de 
trombocytenfunctie verminderen en spelen aanmaakstoornissen van trombocyten 
en T-cel gemedieerde processen een rol. Hierdoor ontstaan lage aantallen 
bloedplaatjes (trombocytopenie) en verhoogde bloedingsneiging. De diagnose ITP 
wordt per uitsluiting gesteld: de aandoening wordt gekarakteriseerd door 
geïsoleerde trombocytopenie, gedefinieerd als een bloedplaatjesaantal lager dan 
100 x 109/l, en de afwezigheid van een onderliggende oorzaak.[3]  
 
De diagnose ITP wordt geclassificeerd naar duur van de aandoening: nieuw 
gediagnosticeerd (<3 maanden), persisterend (3 tot 12 maanden) en chronisch 
(>12 maanden). Dit dossier heeft betrekking op chronische ITP.  
 
Chronische leveraandoening 
Chronische leveraandoening is een verzamelnaam van chronische (virale) 
leverziekten die leiden tot schade aan de lever. Fibrose, verlittekening, van de lever 
kan uiteindelijk leiden tot levercirrose. Cirrose is het laatste stadium van chronische 
leveraandoening.[4]  
 
Trombocytopenie (<150 x 109/l) is een van de meest voorkomende complicaties bij 
patiënten met een chronische leveraandoening. De incidentie ligt tussen de 64% en 
85% bij patiënten met levercirrose.[5, 6] De volgende factoren spelen een rol bij het 
ontstaan van trombocytopenie in patiënten met een chronische leveraandoening: 
verminderde productie, verhoogde sekwestratie en een toename in vernietiging van 
trombocyten.[5] Trombocytopenie bij patiënten met een chronische leveraandoening 
is niet alleen een indicator van gevorderde ziekte, maar wordt ook geassocieerd met 
een slechtere prognose. Daarnaast belet ernstige trombocytopenie (<50 x 109) 
patiënten vaak om cruciale interventies zoals invasieve diagnostische of 
therapeutische ingrepen te ondergaan vanwege een verhoogd bloedingsrisico.[5, 6]  
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1.2.2 Symptomen en ernst 
 
ITP 
Er bestaat een grote variatie in symptomen tussen patiënten. Veel patiënten hebben 
geen symptomen of minimale blauwe plekken, terwijl anderen ernstige bloedingen 
ervaren. De ernst van de bloeding is afhankelijk van de mate van trombocytopenie 
en kan variëren van kleine puntvormige huidbloedingen (petechiën) en 
slijmvliesbloedingen tot bloedingen in het maagdarmkanaal en hersenbloedingen. 
De ernst van de trombocytopenie is grotendeels, maar niet helemaal, gecorreleerd 
aan het risico op bloedingen. Het bloedingsrisico neemt toe bij een 
trombocytenaantal lager dan 50 x 109/l.[2]  
 
In de Richtlijn immuun gemedieerde trombocytopenie van de Nederlandse 
Vereniging voor Hematologie wordt een recente review over kwaliteit van leven van 
patiënten met ITP aangehaald waarin beschreven wordt dat de 
gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven (health-related quality of life; HRQoL) 
afneemt in het eerste jaar na diagnose.[7] De HRQoL was vooral laag bij patiënten 
met persisterende ITP en verbeterde weer na 12 maanden.[8, 7] HRQoL werd vooral 
beïnvloed door beperkingen in werk en andere activiteiten door fysieke problemen 
(vermoeidheid) en door beperkingen door emotionele problemen (angst voor 
bloedingen).[9, 7] De last van behandeling, door bijvoorbeeld ziekenhuis bezoeken of 
bijwerkingen, beïnvloedt de HRQoL negatief.[7] 
 
 
Chronische leveraandoening 
Er zijn verschillende scoringssystemen beschikbaar om de ernst van chronische 
leveraandoeningen te bepalen, waaronder de Child-Pugh score (Klasse A tot C, 
waarbij C geldt als meest ernstig) en de Model of End-stage Liver Disease (MELD). 
De MELD score wordt gebruikt om patiënten te prioriteren voor een 
levertransplantatie (score loopt van 7-40, bij 15 reden voor transplantatie).  
 
Ernstige trombocytopenie (<50 x 109/l) hangt samen met een groter risico op 
bloedingen bij bepaalde ingrepen, waaronder biopsie, tandheelkundige 
behandelingen, puncties en katheterisaties. Een patiënt met ernstige 
trombocytopenie en een chronische leveraandoening kan meerdere keren per jaar 
een hoger risico lopen op een bloeding, omdat bij de meeste chronische 
leverpatiënten de trombocytentelling afneemt bij een gevorderd ziektestadium en de 
invasieve ingrepen voor vele doeleinden worden uitgevoerd.[6] 
 

1.2.3 Prevalentie en incidentie 
 
ITP 
De incidentie van ITP is ongeveer 3,3/100.000. De ziekte komt vaker voor bij jonge 
vrouwen, maar is vanaf de leeftijd van 65 jaar evenredig verdeeld over mannen en 
vrouwen.[3] 
 
In een publicatie van de Horizonscan wordt het aantal personen in Nederland met 
ITP geschat op ongeveer 5 op de 100.000 mensen (=850 personen). Het aantal 
gebruikers van eltrombopag gebaseerd op de GIP data uit 2016 is 343, terwijl dit 
geneesmiddel voor meer indicaties is geregistreerd dan ITP. Op basis van deze 
gegevens wordt in de Horizonscan een realistisch patiëntaantal dat avatrombopag 
zal gaan gebruiken, op 100 personen geschat. De fabrikant baseert hun schatting 
van patiëntaantal dat in aanmerking komt voor avatrombopag bij volledige 
substitutie van eltrombopag op de GIP data uit 2019, waarbij een verwacht 
patiëntaantal van 190 wordt genoemd .  
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Chronische leveraandoening 
De incidentie van cirrose en andere leveraandoeningen in de huisartsenpraktijk is 
0,6 per 1.000 per jaar en de prevalentie 4,4 per 1.000 per jaar.[10] In de 
Horizonscan wordt aangenomen dat 76% van de cirrosepatiënten trombocytopenie 
heeft. Dit betekent dat de totale incidentie 7.752 bedraagt en de prevalentie 
56.848.  
 
In de literatuur wordt geschat dat ernstige trombocytopenie voorkomt bij 1% van 
de cirrosepatiënten[11] (incidentie van ongeveer 78 patiënten en prevalentie van 
ongeveer 568 patiënten op basis van bovenstaande data). Niet alle patiënten zullen 
een invasieve procedure ondergaan, hoewel de EPAR vermeldt dat er geen 
gegevens beschikbaar zijn over om hoeveel invasieve ingrepen een patiënt 
ondergaat, maar omdat het ook tandheelkundige procedures en puncties betreft is 
de jaarlijkse behoefte aan behandeling mogelijk vele malen hoger dan het aantal 
patiënten met bloedplaatjestellingen van minder dan 50 x 109/l.[6] 
 
 

1.2.4 Standaardbehandeling of gebruikelijke behandeling 
 
ITP 
 
Richtlijn Immuun gemedieerde trombocytopenie van de Nederlandse Vereniging 
voor Hematologie (NVvH, 2020)[3] 
 
Criteria voor behandeling 
Volwassen ITP patiënten behoeven in principe pas behandeling als ze 
symptomatisch zijn of een zeer laag trombocytengetal hebben. Een exact 
trombocytengetal zonder klinische symptomen waarbij behandeling noodzakelijk is, 
is niet bekend uit de literatuur bij ITP. De American Society of Hematology richtlijn 
uit 2019 suggereert te behandelen bij trombocyten van 30 x 109/L of lager, echter 
dit is een aanbeveling met een lage kwaliteit van bewijs en de behandelend arts zou 
verschillende aspecten van de patiënt mee moeten nemen in deze beslissing (zoals 
symptomatologie, comorbiditeit, antistollingsmedicatie, ingrepen in de nabije 
toekomst en leeftijd voor het starten van de behandeling). 
 
Definities van respons 
- Geen Respons: Trombocyten < 30 x 109/l of minder dan verdubbeling vanaf 

baseline of wanneer een bloeding optreedt 
- Respons (R): Trombocyten > 30 x 109/l en tenminste verdubbeling vanaf 

baseline en bij afwezigheid van bloedingsverschijnselen 
- Complete Respons (CR): Trombocyten > 100 x 109/l en geen bloeding 
- Recidief na CR of R: trombocyten < 100 x 109/l of bloeding (vanaf CR) of 30 x 

109/l of minder dan verdubbeling vanaf baseline of het moment dat een 
bloeding optreedt (vanaf R). 

 
Tweedelijnsbehandeling persisterende en chronische ITP 
In de richtlijn wordt vermeld dat na falen op eerstelijnsbehandeling, zoals 
corticosteroïden en immunoglobulinen, behandeling met rituximab of TPO-RA 
overwogen kan worden. Daarnaast wordt splenectomie als behandeloptie gegeven. 
Hieronder zijn de aanbevelingen uit de richtlijn met betrekking tot de verschillende 
tweedelijnsbehandelingen uiteengezet. 
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TPO-receptor agonisten 
- Overweeg een behandeling met een TPO-RA (eltrombopag of romiplostim) bij 

ITP patiënten die refractair zijn op corticosteroïden of een relaps hebben 
gekregen na het staken van corticosteroïden. 

- Schrijf romiplostim of eltrombopag voor op basis van persoonlijke voorkeur of 
die van de patiënt. De effectiviteit en veiligheid van deze twee middelen zijn 
vergelijkbaar. (Sterke aanbeveling) 

- Overweeg bij het falen van een van twee TPO-RA’s te switchen naar de andere 
TPO-RA. In kleine cases series wordt een respons gezien van meer dan 50%, 
de bewijskracht hiervan is laag. 

 
TPO-RA versus rituximab 
- Overweeg TPO-RA of rituximab als tweedelijnsbehandeling.  
- Uit kostenoverwegingen kan voor rituximab gekozen worden als 

tweedelijnsbehandeling. De respons snelheid is bij rituximab echter over het 
algemeen minder dan bij een TPO-RA. De keuze voor rituximab wordt door de 
helft van de leden van de benigne werkgroep ondersteund. De andere helft 
kiest voor een TPO-RA als tweedelijnsbehandeling.  

- Welke van de beschikbare TPO-RA op dit moment (eltrombopag en 
romiplostim) als eerste zal moeten worden overwogen is een keuze die patiënt 
en arts gezamenlijk moeten maken op basis van de voorkeuren van de patiënt 
en de expertise van de arts. Hierin kan rekening worden gehouden met 
toedieningsweg, frequentie en bijwerkingsprofielen. 

 
Splenectomie 
- Overweeg een splenectomie bij ITP patiënten die een recidief krijgen na 

behandeling met rituximab en TPO-RA.  
- Overweeg voorafgaande aan een eventuele splenectomie om een ITP-

lever/miltscan te maken om de individuele kans op het slagen van de 
splenectomie te kunnen inschatten. 

 
Richtlijn Klinische ontwikkeling van geneesmiddelen voor de behandeling van 
chronische primaire immuuntrombocytopenie van het Europees Medicijn Agentschap 
(EMA, 2014)[12] 
 
De richtlijn van de EMA beschrijft welke gegevens over de klinische ontwikkeling 
gedocumenteerd moeten worden bij de aanvraag van een handelsvergunning voor 
een geneesmiddel voor de behandeling van chronische primaire 
immuuntrombocytopenie. Hoewel het doel van de richtlijn is om een beleidskader te 
geven dat zal leiden tot het consistent beoordelen van producten door regelgevers 
en het vaststellen van duidelijke normen voor de industrie, wordt ook ingegaan op 
verschillende behandelopties van ITP. 
Het doel van de behandeling van ITP is om een voldoende niveau van het aantal 
bloedplaatjes te bereiken om bloedingen te voorkomen of te stoppen en niet het 
bereiken van normaalwaarden. Bij chronische ITP is daarnaast het doel om meer 
toxische behandelingen (bijv. splenectomie of immuun suppressie) te voorkomen of 
het risico daarop te minimaliseren, de blootstelling aan corticosteroïden te 
minimaliseren en alleen voor een korte periode te gebruiken, en een langdurige 
behandelrespons te verkrijgen.  
De behandeling van ITP moet aangepast worden naar de individuele patiënt en 
wordt zelden aanbevolen bij patiënten met bloedplaatjes aantallen boven 50 x 109/l 
bij afwezigheid van bloedingen, trauma, chirurgie of risicofactoren. De behandeling 
van ITP loopt uiteen, waarbij in huidige internationale richtlijnen verschillende 
eerste- en tweedelijns behandelingen worden aanbevolen. 
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Patiënten die niet reageren op een behandeling of een recidief krijgen kunnen 
behandeld worden met tweedelijns geneesmiddelen of splenectomie, maar er is 
volgens de richtlijn geen eenduidig bewijs voor de beste aanpak. Onder tweedelijns 
geneesmiddelen vallen hoge dosis dexamethason of methylprednisolon, hoge dosis 
intraveneus immuunglobuline of anti-D immuunglobuline, vinca-alkaloïden en 
danazol, immunosuppressiva, TPO receptor agonisten en rituximab.   
 
Samenvatting richtlijnen 
Het doel van de behandeling in ITP is het verhogen van het trombocytenaantal naar 
een voldoende niveau om bloedingen te voorkomen of te stoppen. Er wordt niet 
gestreefd om een normaal niveau van trombocytenaantallen te behalen. De 
behandeling moet afgestemd worden op de individuele patiënt. Er bestaat geen 
afkappunt van trombocytenaantal waarbij behandeling ingezet zou moeten worden.  
 
Zowel de Nederlandse richtlijn als de richtlijn van de EMA geven aan dat TPO-RAs 
ingezet kunnen worden als tweedelijnsbehandeling. De richtlijn van de EMA uit 2014 
geeft ook aan dat splenectomie als tweedelijnsbehandeling ingezet kan worden en 
dat er geen duidelijk bewijs is welke de keuze voor een bepaalde 
tweedelijnsbehandeling onderschrijft. De EMA richtlijn beschrijft dat TPO-RAs in de 
EU zijn goedgekeurd voor de behandeling van chronische ITP in volwassen patiënten 
die een splenectomie hebben ondergaan en refractair zijn voor andere 
behandelingen of als tweedelijnsbehandeling voor patiënten die geen splenectomie 
hebben ondergaan en bij wie een operatie gecontra-indiceerd is. Na het verschijnen 
van deze richtlijn, is in 2015 de registratietekst van eltrombopag aangepast, waarbij 
wordt aangegeven dat dit geneesmiddel geïndiceerd is voor de behandeling van 
patiënten van 1 jaar en ouder met primaire immuuntrombocytopenie (ITP) die reeds 
6 maanden of langer aanhoudt sinds diagnose en die refractair zijn voor andere 
behandelingen (bijvoorbeeld corticosteroïden, immunoglobulinen).  
 
In dit dossier gaan wij uit van de huidige Nederlandse richtlijn uit 2020 die stelt dat 
TPO-RA ingezet kunnen worden als tweedelijnsbehandeling bij chronische ITP. In 
het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) zijn reeds twee TPO-RAs 
opgenomen (Tabel 1). Vanwege het verschil in toediening (romiplostim kent een 
intraveneuze toedieningsweg), wordt avatrombopag in dit dossier vergeleken met 
eltrombopag welke tevens een orale toedieningsweg kent. In 2010 is door het 
Zorginstituut een beoordeling uitgevoerd waarin eltrombopag is vergeleken met 
romiplostim. Hierin werd geconcludeerd dat deze middelen een gelijke 
therapeutische waarde hebben, maar vanwege het verschil in toediening niet 
geclusterd konden worden in het GVS. Beide middelen zijn momenteel opgenomen 
op lijst 1B met nadere voorwaarden op bijlage 2.  
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Tabel 1. Geregistreerde indicaties TPO-RA in GVS 
   
Eltrombopag 
(Revolade®)[13] 

Revolade® is geïndiceerd voor de behandeling van patiënten 
van 1 jaar en ouder met primaire immuuntrombocytopenie 
(ITP) die reeds 6 maanden of langer aanhoudt sinds diagnose 
en die refractair zijn voor andere behandelingen (bijvoorbeeld 
corticosteroïden, immunoglobulinen). 
 
Revolade® is geïndiceerd voor gebruik bij volwassen patiënten 
met een chronische infectie met het hepatitis C-virus (HCV) ter 
behandeling van trombocytopenie, waarbij de mate van 
trombocytopenie de belangrijkste factor is die het starten van 
een optimale behandeling op basis van interferon verhindert, of 
de mogelijkheid om deze voort te zetten beperkt. 
 
Revolade® is geïndiceerd voor gebruik bij volwassen patiënten 
met verworven ernstige aplastische 
anemie die refractair zijn voor eerdere immunosuppressieve 
therapie of intensief voorbehandeld zijn en die niet in 
aanmerking komen voor hemopoëtische stamceltransplantatie. 
 

Romiplostim 
(Nplate®)[14] 

Nplate® is geïndiceerd voor patiënten van 1 jaar en ouder met 
chronische immuun (idiopathische) trombocytopenische 
purpura (ITP) die refractair zijn voor andere behandelingen 
(bijvoorbeeld corticosteroïden, immunoglobulines). 

 
Chronische leveraandoening 
De standaardbehandeling die wordt aanbevolen bij chronische leverpatiënten met 
ernstige trombocytopenie is profylactische trombocytentransfusie om het aantal 
bloedplaatjes in het bloed te verhogen voorafgaand aan een invasieve ingreep. 
Trombocytentransfusie heeft een direct effect, maar kan gepaard gaan met 
immuunreacties, infecties en een effect van 24 tot maximaal 48 uur waarbij de 
trombocytentelling hoger dan 50 x 109/l ligt.[6, 15] Een alternatieve optie voor het 
verhogen van het trombocytenaantal in patiënten met een chronische 
leveraandoening is een farmacotherapeutische aanpak.[16]  
 
Richtlijn Bloedtransfusiebeleid van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV, 
2019)[17] 
 
In de Richtlijn van de NIV staat beschreven dat in de Richtlijn Bloedtransfusie van 
het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg (CBO) uit 2011 streefwaarden voor 
trombocyten bij diverse ingrepen werden geadviseerd. Deze streefwaarden waren 
niet gebaseerd op vergelijkend onderzoek met bloeding als eindpunt. Met het doel 
om meer uniformiteit te verkrijgen werden de streefwaardes tot 3 niveaus 
gereduceerd (100, 50 en 20 x 109/l). Er wordt aangegeven dat hoewel er bij de 
huidige zoekstrategie geen nieuw bewijs is gevonden dat pre-interventie 
trombocytentransfusies ondersteunt, er evenmin bewijs is gevonden voor het 
tegenovergestelde. Naast de besproken literatuursearch, zijn ook diverse 
internationale richtlijnen geraadpleegd. De werkgroep ziet daarom geen reden om af 
te wijken van de eerder voorgestelde streefwaardes zoals weergegeven in Tabel 2. 
Echter, vanwege het beperkte bewijs en omdat de richtlijnwerkgroep de voorkeur 
geeft aan een restrictief trombocytentransfusie beleid, wordt vermeld dat deze 
waardes niet als streefwaarde maar als trigger gezien moeten worden. Indien 
transfusie is geïndiceerd, moet gestart worden met 1 standaarddosis 
trombocytenconcentraat en maximaal 1 keer herhaald. 
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Tabel 2: Overwegingen voor pre-interventie trombocytentransfusie 
 
Trombocyten trigger <100 x 109/l 
Neurochirurgie 
Oogheelkundige ingreep (behalve cataract) 
 
Trombocyten trigger <50 x 109/l 
Arthrocentese 
Ascites-, pleura- en pericarddrain 
Blinde orgaanbiopsie of punctie 
Bronchoscopie met lavage, biopsie of brush 
Centraal ven. cath. Inbrengen 
Chirurgische ingrepen (inclusief grote chirurgie en cardiochirurgie) 
Dunne darmbiopsie 
Endosopie + diepe lisbiopsie of poliepectomie grote poliep 
Endoscopie met “gewone biopsie” 
ERCP met papillotomie 
Leverbioptie (percutaan) overweeg in dit geval transjugulaire benadering 
Myelo-, saccografie 
Pacemakerimplantatie 
Percut. Transhep. Cholangiografie 
Seldinger arterieel 
Spierbiopsie 
Scleroseren oesofagus varices 
Tand-/kiesextractie 
Thoracoscopie/arthroscopie 
 
Trombocyten trigger <20 x 109/l 
EMG 
Endoscopie zonder biopsie 
Lumbaalpunctie in geval leukemische blasten in het perifere bloed: > 50 x 109/L 
Catheter à demeure 
Maagsonde 
 
Geen transfusie 
Ascites/pleurapunctie (dunne naald) 
Beenmergaspiratie 
Beenmergbiopsie (Jamshidi naald) 
Centraal veneuze katheter verwijderen 
Lasercoagulatie (niet retina) 

 
Avatrombopag is nog niet opgenomen in huidige behandelrichtlijnen met betrekking 
tot trombocytopenie. Bij volwassen patiënten met een chronische leveraandoening 
die zijn ingeroosterd voor een invasieve procedure kan avatrombopag ingezet 
worden als substitutie van profylactische trombocytentransfusie bij ernstige 
trombocytopenie. Ten tijde van het opstellen van dit rapport zijn er geen andere 
TPO-RAs opgenomen in het GVS voor deze indicatie. In 2019 is lusutrombopag 
(Mulpleo®) geregistreerd voor de behandeling van ernstige trombocytopenie bij 
volwassen patiënten met een chronische leveraandoening die zijn ingeroosterd voor 
een invasieve procedure. Er is nog geen vergoeding voor dit product in Nederland.  
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2 Methode systematisch literatuuronderzoek 

2.1 Vraagstelling 
Wat is de waarde van avatrombopag (Doptelet®) bij primaire chronische 
immuuntrombocytopenie (ITP) bij volwassen patiënten die resistent zijn tegen 
andere behandelingen (bijvoorbeeld corticosteroïden, immunoglobulinen) en 
ernstige trombocytopenie bij volwassen patiënten met een chronische 
leveraandoening die zijn ingeroosterd voor een invasieve procedure. vergeleken met 
trombocytentransfusie? 
 

2.1.1 PICO 
 
Tabel 2.1 PICO – ITP 
 
Patiëntenpopulatie Volwassen patiënten met primaire chronische 

immuuntrombocytopenie die resistent zijn tegen 
andere behandelingen en  

Interventie Avatrombopag 
Controle-interventie Eltrombopag 
Cruciale uitkomsten 
 
 
 

Toename trombocytenaantal 
Duur van de respons 
Gebruik van rescue-therapie 
Kwaliteit van leven 
 
(Ernstige) ongunstige effecten 
WHO graad 3-4 bloedingen 
Staken ten gevolge van bijwerkingen 

Relevante follow-up duur Ten minste 6 maanden 
Studiedesign Een gerandomiseerde, geblindeerde klinische studie 

waarbij avatrombopag wordt vergeleken met placebo 
of een TPO-RA 

 
 
Tabel 2.2 PICO – Chronische leveraandoeningen 
 
Patiëntenpopulatie Volwassen patiënten met een chronische 

leveraandoening en ernstige trombocytopenie die zijn 
ingeroosterd voor een invasieve procedure 

Interventie Avatrombopag 
Controle-interventie Standaardzorg/trombocytentransfusie 
Cruciale uitkomsten Vermindering van rescue-therapie 

Toename van trombocytenaantal 
 
(Ernstige) ongunstige effecten 
Staken ten gevolge van bijwerkingen 

Relevante follow-up duur 3 weken  
Studiedesign Een gerandomiseerde, geblindeerde klinische studie 

waarbij avatrombopag wordt vergeleken met placebo 
 
 
  



DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport avatrombopag (Doptelet®) bij de behandeling van primaire chronische 

immuuntrombocytopenie (ITP) | 31 mei 2021 

 

2021008553 Pagina 18 van 56 

2.1.2 Uitkomstmaten 
 
ITP 
Toename trombocytenaantal 
In de richtlijn van de EMA met betrekking tot klinische studies naar ITP wordt 
vermeld dat trombocytenaantal over het algemeen geldt als een valide surrogaat 
eindpunt bij ITP omdat het de behandelingsactiviteit meet en wordt beschouwd als 
een betrouwbare voorspeller van klinisch voordeel. De toename van 
trombocytenaantal (complete respons of respons) moet volgens de EMA als primair 
eindpunt worden beschouwd. Verder geeft de EMA aan dat afhankelijk van de aard 
van het geneesmiddel en de onderzoeksopzet het echter passend kan zijn om een 
samengestelde of meervoudige variabele als primair eindpunt te gebruiken indien 
klinisch zinvol en gevalideerd (bijv. toename van het aantal trombocyten met een 
vooraf gespecificeerde minimale tijdsduur zonder bloeding symptomen). 
 
In de richtlijn ITP van de NVvH wordt de volgende definitie van respons 
aangehouden[3]: 
- Geen Respons: Trombocyten < 30 x 109/l of minder dan verdubbeling vanaf 

baseline of wanneer een bloeding optreedt 
- Respons (R): Trombocyten > 30 x 109/l en tenminste verdubbeling vanaf 

baseline en bij afwezigheid van bloedingsverschijnselen 
- Complete Respons (CR): Trombocyten > 100 x 109/l en geen bloeding 
- Recidief na CR of R: trombocyten < 100 x 109/l of bloeding (vanaf CR) of 30 x 

109/l of minder dan verdubbeling vanaf baseline of het moment dat een 
bloeding optreedt (vanaf R). 

 
Duur van de respons 
De EMA stelt in de richtlijn met betrekking tot klinische studies naar ITP dat de duur 
van de respons een relevante uitkomstmaat is in chronische ITP. In de richtlijn ITP 
van de NVH wordt vermeld dat na het staken van een TPO-RA slechts 10-35% van 
de patiënten in remissie lijkt te blijven, waardoor TPO-RA’s vaak niet gestopt 
kunnen worden en voor lange duur gebruikt worden.[3, 18] Daarmee kan gesteld 
worden dat een duurzame respons in een chronische aandoening als ITP belangrijk 
kan worden beschouwd.  
 
Gebruik van rescue-therapie 
De EMA stelt in de richtlijn met betrekking tot klinische studies naar ITP dat het 
gebruik van rescue-therapie een relevante uitkomstmaat is in chronische ITP. In de 
richtlijn ITP van de NVH wordt vermeld dat wanneer een acute interventie bij 
ernstige bloedingen (WHO graad III of IV) en/of zeer lage trombocytenaantallen 
noodzakelijk is, intraveneus immuunglobuline gecombineerd met intraveneuze 
toediening van corticosteroïden kan worden ingezet als rescue-therapie. Bij een 
vitale (graad IV cerebrale/fundus) bloeding moeten er tevens 
trombocytentransfusies worden gegeven.[3, 19] 
 
Kwaliteit van leven 
Bij het meten van de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven (Health Related 
Quality of Life ([HRQoL]) kan gebruik worden gemaakt van verschillende 
vragenlijsten. De Functional Assessment of Chronic Illness Therapy (FACIT-F), een 
6-item subset uit de trombocytopenie subschaal van de Functional Assessment of 
Cancer Therapy (FACT-Th6) and the Short Form-36 Version 2 (SF-36v2) zijn valide 
meetinstrumenten in patiënten met chronische ITP.[20] 
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Ernstige ongunstige effecten 
Incidentie van graad 3-5 interventie gerelateerde bijwerkingen. Specifiek wordt 
gekeken naar het optreden van ernstige bloedingen, gedefinieerd als graad 3 of 4 
volgens de gradering van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). 
 
Staken ten gevolge van ongunstige effecten 
Incidentie van stakers ten gevolge van interventie gerelateerde bijwerkingen. 
 
 
Chronische leveraandoening 
 
Vermindering van rescue-therapie 
In de Richtlijn Bloedtransfusiebeleid wordt een bloeding met een WHO-bloeding 
graad 2 tot 4 genoemd als kritieke uitkomstmaat. Het aantal patiënten dat een 
trombocytentransfusie nodig heeft wordt genoemd als belangrijke uitkomstmaat. 
Deze eindpunten worden beschreven in het kader van een review naar de 
uitkomsten van profylactische trombocytentransfusies waarbij verschillende 
grenswaarden van het trombocytenaantal worden gehanteerd.[17] In deze 
beoordeling gaan wij uit van de grenswaarden die genoemd worden in de richtlijn, 
waarbij avatrombopag ingezet kan worden bij patiënten met een trombocytentelling 
lager dan 50 x 109/l conform de registratietekst. Het Zorginstituut beschouwt in het 
kader van de huidige beoordeling vermindering van rescue-therapie als gevolg van 
een bloeding tijdens een invasieve ingreep als cruciale uitkomstmaat.  
 
De werkgroep van de NIV definieerde op basis van expert opinion 10% verandering 
in transfusiebehoefte als een klinisch (patiënt) relevant verschil.[17] Deze grens 
wordt in deze beoordeling tevens gehanteerd.  
 
Toename trombocytenaantal 
De Richtlijn Bloedtransfusiebeleid gaat uit van grenswaarden van trombocytenaantal 
bij verschillende chirurgische ingrepen. Profylactische trombocytentransfusie kan 
worden ingezet om het trombocytenaantal te verhogen voorafgaand aan een 
invasieve procedure, om zo de kans op een bloeding te verkleinen. Een belangrijke 
uitkomstmaat is daarom toename in trombocytenaantal.   
 
 

2.2 Zoekstrategie 
Voor het verkrijgen van relevante gegevens uit wetenschappelijk onderzoek hebben 
wij in maart 2021 een literatuursearch gedaan naar publicaties over avatrombopag 
en eltrombopag bij primaire chronische immuuntrombocytopenie (ITP) bij volwassen 
patiënten die resistent zijn tegen andere behandelingen (bijvoorbeeld 
corticosteroïden, immunoglobulinen) en ernstige trombocytopenie bij volwassen 
patiënten met een chronische leveraandoening die zijn ingeroosterd voor een 
invasieve procedure. 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.  
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Het volgende inclusiecriterium is gebruikt bij de selectie van artikelen: 
- Gerandomiseerd, (geblindeerd) en gecontroleerd onderzoek waarbij 

avatrombopag is vergeleken met placebo of eltrombopag in ITP 
- Gerandomiseerd, (geblindeerd) en gecontroleerd onderzoek waarbij 

eltrombopag is vergeleken met placebo in ITP 
- Gerandomiseerd, (geblindeerd) en gecontroleerd onderzoek waarbij 

avatrombopag is vergeleken met placebo of profylactische 
trombocytentransfusie bij chronische leveraandoening 

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

3.1 Resultaten literatuursearch  
 
ITP 
De zoekstrategie resulteert in 21 referenties, waarvan 3 gepubliceerde studies 
voldeden aan de inclusiecriteria. 
 
Chronische leveraandoening 
De zoekstrategie resulteert in 5 referenties, waarvan 1 gepubliceerde studie voldeed 
aan de inclusiecriteria. 
 
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 
 
ITP 
De werkzaamheid en veiligheid van avatrombopag zijn onderzocht in één fase III, 
multicenter, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studie bij 
volwassen patiënten met primaire chronische ITP (Studie 302). De studie bestond 
uit een gerandomiseerde fase van 6 maanden waarin de werkzaamheid werd 
geëvalueerd en een open-label fase waaraan patiënten na de gerandomiseerde fase, 
of na het staken van de gerandomiseerde studie vanwege gebrek aan effectiviteit 
konden deelnemen.  
 
Patiënten die in aanmerking kwamen voor inclusie in de studie hadden voorafgaand 
een of meerdere therapieën voor chronische ITP ontvangen en een gemiddelde 
trombocytentelling bij baseline (gebaseerd op twee screeningsmetingen) van <30 x 
109/l. Stratificatie van de patiënten gebeurde op basis van splenectomiestatus, 
trombocytentelling bij baseline (≤15 of >15 x 109/l) en gebruik van gelijktijdige 
medicatie voor chronische ITP. Patiënten werden in een verhouding van 2:1 
gerandomiseerd naar behandeling met avatrombopag of placebo. De startdosis in de 
interventiegroep was 20 mg eenmaal daags, waarbij de dosis vervolgens op basis 
van de trombocytenrespons werd getitreerd. In totaal werden 49 patiënten 
gerandomiseerd, 32 naar avatrombopag en 17 naar placebo. Het gemiddelde 
trombocytenaantal bij baseline was vergelijkbaar in de twee behandelgroepen: 14,1 
x 109/l (SD=8,6) in de interventiegroep versus 12,7 x 109/l (SD=7,8) in de 
placebogroep. De primaire uitkomstmaat was het cumulatieve aantal weken van 
trombocytenrespons, gedefinieerd als een trombocytenaantal van ≥50 x 109/l 
zonder het gebruik van rescue-therapie gedurende een periode van 6 maanden bij 
eenmaal daags gebruik van het geneesmiddel in volwassenen met ITP. Secundaire 
uitkomstmaten waren het percentage patiënten met een respons op dag 8 en het 
percentage patiënten met een vermindering in het gebruik van gelijktijdige ITP 
medicatie vanaf baseline.  
 
Er zijn geen studies gepubliceerd waarin avatrombopag direct wordt vergeleken met 
een TPO-RA of splenectomie. In dit rapport is daarom een beschrijvende indirecte 
vergelijking gemaakt tussen avatrombopag en eltrombopag. In deze vergelijking 
zijn, naast de klinische studie naar avatrombopag, twee multicenter, 
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gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studies opgenomen naar de 
werkzaamheid en veiligheid van eltrombopag bij volwassen patiënten met primaire 
chronische ITP. In beide studies werden patiënten in een verhouding van 2:1 
gerandomiseerd naar behandeling met eltrombopag of placebo, waarbij werd 
gestratificeerd naar trombocytenaantal bij baseline, splenectomiestatus en gebruik 
ven gelijktijdige ITP medicatie. Inclusiecriteria kwamen overeen met de studie naar 
avatrombopag: trombocytenaantal <30 x 109/l en ten minste een of meerdere 
therapieën voor chronische ITP voorafgaand aan studiedeelname. In de 
TRA100773B studie werden 76 patiënten gerandomiseerd naar de eltrombopag arm 
en 37 naar de placebogroep, met een studieduur van 6 weken. De primaire 
uitkomstmaat was het percentage patiënten met een trombocytenaantal van ≥50 x 
109/l op dag 43. In de RAISE studie werden 135 patiënten gerandomiseerd naar de 
eltrombopag arm en 62 naar de placebogroep, met een studieduur van 6 maanden. 
De primaire uitkomstmaat was de kans op respons (trombocytenaantal van ≥50 x 
109/l) op eltrombopag versus placebo gedurende de studieperiode.  
 
 
Chronische leveraandoening 
De werkzaamheid en veiligheid van avatrombopag zijn onderzocht in twee identieke 
multicenter, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde fase III studies 
bij volwassen patiënten met een chronische leveraandoening (MELD score ≤24) en 
een trombocytentelling van ˂50 x 109/l die stonden ingeroosterd voor een procedure 
(ADAPT-1 en ADAPT-2). In beide studies werden patiënten op basis van de 
trombocytentelling bij baseline toegewezen aan een cohort met lage 
trombocytentelling bij baseline (˂ 40 x 109/l) of een cohort met hoge 
trombocytentelling bij baseline (≥ 40 tot ˂ 50 x 109/l). Patiënten werden in een 
verhouding van 2:1 gerandomiseerd naar behandeling met avatrombopag of 
placebo. Patiënten met een lage trombocytentelling ontvingen 60 mg avatrombopag 
gedurende 5 dagen, patiënten met een hoge trombocytentelling ontvingen 40 mg 
avatrombopag. Vijf tot 8 dagen na de laatste dosis ondergingen patiënten de 
geplande invasieve ingreep.  
 
In de ADAPT-1 studie werden in totaal 231 gerandomiseerd, 149 naar 
avatrombopag en 82 naar placebo. In het cohort met lage trombocytentelling bij 
baseline was het gemiddelde trombocytenaantal bij baseline vergelijkbaar in de 
twee behandelgroepen: 31 x 109/l (SD=7) in de interventiegroep versus 31 x 109/l 
(SD=7) in de placebogroep (Bijlage 2). In het cohort met hoge trombocytentelling 
bij baseline was het gemiddelde trombocytenaantal 44 x 109/l (SD=3) in de 
interventiegroep en 45 x 109/l (SD=3) in de placebogroep. In de ADAPT-2 studie 
werden in totaal 204 gerandomiseerd, 128 naar avatrombopag en 76 naar placebo. 
In het cohort met lage trombocytentelling bij baseline was het gemiddelde 
trombocytenaantal bij baseline vergelijkbaar in de twee behandelgroepen: 33 x 
109/l (SD=5) in de interventiegroep versus 33 x 109/l (SD=6) in de placebogroep 
(Bijlage 2). In het cohort met hoge trombocytentelling bij baseline was het 
gemiddelde trombocytenaantal 44 x 109/l (SD=3) in de interventiegroep en 45 x 
109/l (SD=3) in de placebogroep. De primaire uitkomstmaat in beide studies was 
het percentage patiënten dat geen bloedplaatjestransfusie of een noodprocedure 
voor een bloeding nodig had na de randomisatie en tot 7 dagen na een 
ingeroosterde procedure. Secundaire uitkomstmaten waren het percentage 
patiënten dat een trombocytentelling van ≥50 × 109/l bereikte op de dag van de 
procedure en de verandering in trombocytentelling op de dag van de procedure ten 
opzichte van baseline. 
 
Er zijn geen gerandomiseerde studies geïncludeerd waarin avatrombopag is 
vergeleken met profylactische trombocytentransfusie bij ernstige trombocytopenie 
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bij volwassen patiënten met een chronische leveraandoening die ingeroosterd staan 
voor een invasieve procedure.  
 
 

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. 
 
De beoordeling van het risico op bias staat in bijlage 5. 
 
 
ITP 
 
Resultaten directe vergelijking met placebo 
 
De baseline karakteristieken kwamen grotendeels overeen tussen de twee 
behandelarmen in Studie 302, behalve dat er meer vrouwen in de avatrombopag 
arm waren geïncludeerd in vergelijking met de placebo groep (71,9% versus 
47,1%). De meerderheid van de patiënten in de studie had een lage 
trombocytentelling bij baseline (≤15 x 109/l; 57,1%), had geen splenectomie 
ondergaan (67,3%) en maakte geen gebruik van gelijktijdige ITP medicatie 
(55,1%).[21]  
 
Bij met avatrombopag behandelde patiënten was de cumulatieve duur in weken 
waarin de trombocytentelling zonder rescue-therapie ≥50 x 109/l bedroeg, langer 
dan bij patiënten die placebo kregen (respectievelijk mediaan 12,4 weken [bereik 0-
25] versus 0 weken [bereik 0-2]; p<0,0001).[21] De respons hield aan voor ten 
minste een half jaar (gerandomiseerde fase) tot meer dan een jaar (extensiefase).[2]  
 
Ook liet avatrombopag significant betere resultaten zien op de secundaire 
uitkomstmaten. Een groter deel van de patiënten in de avatrombopag arm hadden 
trombocytentellingen ≥50 x 109/l op dag 8 dan in de groep met placebo 
(respectievelijk 66% versus 0%; p<0,0001). In de behandelgroep met 
avatrombopag nam het gebruik van gelijktijdige ITP medicatie bij een groter deel 
van de patiënten af ten opzichte van baseline vergeleken met placebo 
(respectievelijk 33% versus 0%; p=0,1348). Echter, dit verschil was niet statistisch 
significant vanwege de lage aantallen patiënten met gelijktijdig gebruik van ITP 
medicatie bij baseline (15 patiënten in de avatrombopag groep en 7 patiënten in de 
placebo groep).  
 
Het gebruik van rescue-therapie was meegenomen als verkennende uitkomstmaat 
en liet geen statistisch significant verschil zien tussen de twee behandelarmen. 
Hoewel een hoger percentage patiënten in de avatrombopag arm (22%) rescue-
therapie ontvingen ten opzichte van de placebo arm (12%), is dit verschil 
waarschijnlijk een artefact doordat de follow-up duur in de placebo groep aanzienlijk 
korter was door het hoge aantal uitvallers door een gebrek aan behandeleffect. 
 
In subgroep analyses gebaseerd op de randomisatiefactoren werd gezien dat het 
cumulatief aantal weken respons op avatrombopag ten opzichte van placebo 
onafhankelijk was van het gebruik van het ITP-geneesmiddel, van wel of geen 
splenectomie, en van het aantal bloedplaatjes op baseline (≤15 x 109/l, >15 x 
109/l).[2]  
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Zowel in de publicatie over Studie 302 als de EPAR van avatrombopag werden geen 
gegevens verstrekt over gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven. 
 
 
Resultaten indirecte vergelijking met eltrombopag 
 
In de TRA100773B studie werd het primaire eindpunt, trombocytenrespons (≥50 x 
109/l) op dag 43, bereikt in 59% van de patiënten behandeld met eltrombopag 
tegenover 16% in de placebo groep (odds ratio [OR]: 9,61; 95%BI: 3,31-27,86). 
 
De gemiddelde scores voor gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven bij baseline 
en aan het einde van de studie waren vergelijkbaar, gemeten aan de hand van 
individuele domeinen en de scores voor mentale en fysieke componenten van de SF-
36v2-vragenlijst voor patiënten in beide groepen. Daarnaast was de 
gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven vergelijkbaar tussen responders en 
non-responders, en er werden geen significante verschillen gevonden tussen de 
twee behandelingsgroepen. 
  
In de RAISE studie lieten meer patiënten behandeld met eltrombopag een 
significante respons zien op het aantal trombocyten (≥50 x 109/l) zonder rescue-
medicatie vergeleken met placebo gedurende de 6 maanden behandelduur (OR: 
8,2; 95% BI: 3,59-18,73). Het gemiddelde aantal weken trombocytenrespons was 
14,3 weken (SD: 8-39) in patiënten behandeld met eltrombopag. In de eltrombopag 
arm verminderde of stopte 59% van de patiënten met gelijktijdige ITP medicatie 
tegenover 10% in de placebo groep (OR: 3,10; 95%BI: 1,24-7,75). Rescue-therapie 
werd gebruikt door 18% in de eltrombopag arm versus 40% in de placebo groep 
(OR: 0,33; 95%BI: 0,16-0,64). 
 
Bij patiënten die eltrombopag kregen, waren vijf van de acht SF-36v2-domeinscores 
(fysiek functioneren, fysieke rol, vitaliteit, sociale functie en emotionele rol), beide 
SF-36v2 samenvattende scores en de FACT-Th6-score in week 26 significant 
verbeterd ten opzichte van baseline. Er werden geen significante verbeteringen 
gemeld bij patiënten die placebo kregen. 
 
Bij zowel de TRA100773B als de RAISE studie was de respons op eltrombopag in 
vergelijking met placebo vergelijkbaar, onafhankelijk van het gebruik van het ITP-
geneesmiddel, van wel of geen splenectomie, en van het aantal bloedplaatjes op 
baseline (≤15 x 109/l, >15 x 109/l) bij randomisatie. 
 
 
Discussie 
 
Drie fase III, multicenter, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde 
studies bij volwassen patiënten met primaire chronische ITP naar avatrombopag 
(Studie 302) en eltrombopag (TRA100773B en RAISE studie) laten een vergelijkbare 
effectiviteit zien op cruciale uitkomstmaten. De inclusiecriteria in de verschillende 
studies kwamen overeen, waarbij patiënten met ITP werden geïncludeerd op basis 
van een trombocytenaantal <30 x 109/l en ten minste een of meerdere therapieën 
voor chronische ITP voorafgaand aan studiedeelname. Ook werd in alle studies 
gestratificeerd naar trombocytenaantal bij baseline, splenectomiestatus en gebruik 
ven gelijktijdige ITP medicatie. De duur van de follow-up in de TRA100773B studie 
(6 weken) was korter dan die in Studie 302 en de RAISE studie (beide 26 weken). 
In alle studies werd een statistisch significante respons gezien ten opzichte van 
placebo.  
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In zowel de Nederlandse ITP richtlijn van de NVvH als verschillende internationale 
richtlijnen wordt een trombocytenaantal >30 x 109/l en tenminste verdubbeling 
vanaf baseline en bij afwezigheid van bloedingsverschijnselen aangehouden als 
definitie van respons. Een complete respons wordt gedefinieerd als 
trombocytenaantal >100 x 109/l en geen bloeding.[3] In de geïncludeerde studies 
naar de werkzaamheid van avatrombopag en eltrombopag werd een 
trombocytenaantal >50 x 109/l en afwezigheid van bloedingsverschijnselen 
aangehouden als respons.[21-23] Patiënten werden geïncludeerd in de klinische 
studies bij een trombocytentelling van <30 x 109/l bij baseline. De aangehouden 
grens van een trombocytenaantal >50 x 109/l komt overeen met de definitie van 
ernstige trombocytopenie en is strikter bij patiënten met een lagere 
trombocytentelling bij baseline. Wanneer rekening wordt gehouden met de definities 
zoals aangehouden in de richtlijn, had 56,3% van de patiënten behandeld met 
avatrombopag een respons op dag 8 en 28,1% een complete respons op dag 8.[21] 
 
Hoewel de patiëntenpopulatie in de verschillende studies overeenkwam, verschilden 
de (primaire) uitkomstmaten deels. De primaire uitkomstmaat in de studie naar 
avatrombopag, het cumulatieve aantal weken trombocytenrespons (≥50 x 109/l) 
zonder het gebruik van rescue-therapie, werd als secundaire uitkomstmaat 
meegenomen in de RAISE studie. Het cumulatieve aantal weken 
trombocytenrespons komt overeen tussen beide geneesmiddelen (mediaan 12,4 
weken voor avatrombopag versus gemiddeld 11,3 weken voor eltrombopag). In 
beide studies werd een duurzame trombocytenrespons, gedefinieerd als een 
wekelijkse respons in 6 uit de 8 metingen tijdens de afgelopen 8 weken gedurende 
een periode van 6 maanden zonder het gebruik van rescue-therapie. Dit was het 
geval voor 34% van de patiënten in de avatrombopag arm en 60% in de 
eltrombopag arm, tegenover respectievelijk 0% en 10% in de placebo groep. In 
beide studies is gerapporteerd over het gebruik van rescue-therapie gedurende de 
follow-up. Van de patiënten behandeld met avatrombopag had in 22% rescue-
therapie nodig tegenover 18% in de patiënten behandeld met eltrombopag.  
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Tabel 3: Gunstige effecten van avatrombopag vergeleken met eltrombopag bij patiënten met primaire chronische immuuntrombocytopenie (ITP) bij volwassen 
patiënten die resistent zijn tegen andere behandelingen (bijvoorbeeld corticosteroïden, immunoglobulinen) en ernstige trombocytopenie bij volwassen patiënten met 
een chronische leveraandoening die zijn ingeroosterd voor een invasieve procedure. 
 

 Studie 302[21]     TRA100773B studie[22]   RAISE studie[23]    

avatrombopag 
(n = 32) 

placebo 
(n = 17) 

p  eltrombopag 
(n =38) 

placebo 
(n = 74) 

p  eltrombopag 
(n = 135) 

placebo 
(n = 62) 

p 

Primaire eindpunt            

Cumulatieve aantal 
weken 
trombocytenrespons 
(≥50 x 109/l) zonder het 
gebruik van rescue-
therapie 

Mediaan 12,4 
weken (bereik: 
0-25)  

Mediaan 0 
weken (bereik: 
0-2) 

<0,0001      Gemiddeld 11,3 
(SD: 9,5) 

Gemiddeld 2,4 
(SD: 6,0) 

<0,001 

Trombocytenrespons 
(≥50 x 109/l) op  
dag 43 

    59% 16% <0,001  54% 13% <0,001 

Trombocytenrespons 
(≥50 x 109/l) gedurende 
6 maanden follow-up 
zonder het gebruik van 
rescue-therapie 

        52% 16% <0,001 

Secundaire eindpunten            

Trombocytenrespons 
(≥50 x 109/l) op  
dag 8 

65,6%  
(95% BI: 49,2-
82,1%) 

0% <0,0001         
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Percentage patiënten 
met een vermindering in 
het gebruik van 
gelijktijdige ITP 
medicatie vanaf 
baseline 

33,3%  
(95% BI:  
9,5-57,2%) 

0% 0,1348      59% 32% 0,016 
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Chronische leveraandoening 
 
Resultaten directe vergelijking met placebo 
 
Met betrekking tot de primaire uitkomstmaat, het percentage patiënten dat geen 
trombocytentransfusie of een noodprocedure voor een bloeding nodig had, werd 
zowel in de ADAPT-1 als ADAPT-2 studie een statistisch significant verschil gemeten 
tussen de interventie arm en de placebo arm (Tabel 3). In de ADAPT-1 studie was 
dit respectievelijk 66% en 23% (p<0,0001) en in de ADAPT-2 studie respectievelijk 
69% en 35% <p=0,0006) in het cohort met een lage trombocytentelling bij baseline 
(<40 x 109/l). Het percentage responders was 88% voor avatrombopag en 38% 
voor placebo in de ADAPT-1 studie (p<0,0001) en respectievelijk 88% en 33% 
(p<0,0001) in het cohort met een hoge trombocytentelling bij baseline. In de 
gecombineerde studiedata werd een statistisch significant absoluut verschil in het 
gebruik van trombocytentransfusie of andere rescue-therapie voor een bloeding 
gemeten tussen avatrombopag en placebo: 38,3% in het cohort met een lage 
trombocytentelling en 52,2% in het cohort met een hoge trombocytentelling. Dit 
betreft een klinisch relevant effect, in beide cohorten wordt voldaan aan de klinische 
relevantiegrens van 10% verandering in transfusiebehoefte. 
 
Het percentage dat een trombocytentelling van ≥50 × 109/l bereikte op de dag van 
de procedure verschilde statistisch significant tussen patiënten behandeld met 
avatrombopag en placebo in de gecombineerde studiedata (absoluut verschil van 
62,6% in het cohort met een lage trombocytentelling en absoluut verschil van 
60,7% in het cohort met een hoge trombocytentelling bij baseline). Een toename in 
trombocytentelling werd waargenomen in beide cohorten. Deze toename werd 
gezien vanaf dag 4 na toediening van de dosis, piekte op dag 10-13 en was 
vervolgens op dag 35 teruggekeerd naar de waarden die nagenoeg gelijk waren aan 
die bij baseline.  
  
Tabel 4: Gunstige effecten van avatrombopag vergeleken met placebo bij ernstige 
trombocytopenie bij volwassen patiënten met een chronische leveraandoening die 
zijn ingeroosterd voor een invasieve procedure 
 

Cohort met lage trombocytentelling bij baseline (˂40 x 109/l)    

 ADAPT-1 studie[24]    ADAPT-2 studie[24]  

avatrombopag, 
60 mg 
(n = 90) 

placebo 
 
(n = 48) 

p  avatrombopag, 
60 mg 
(n = 70) 

placebo 
 
(n = 43) 

p 

Primaire eindpunt        

Percentage 
patiënten dat geen 
trombocytentrans-
fusie of een 
noodprocedure voor 
een bloeding nodig 
had 

66%  
(95% BI:  
56-75%) 

23%  
(95% BI:  
11-35%) 

<0,0001  69%  
(95% BI:  
58-79%) 

35%  
(95% BI:  
21-49%) 

0,0006 

Secundaire eindpunten       
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Percentage 
patiënten dat een 
trombocytentelling 
van ≥50 × 109/l 
bereikte op de dag 
van de procedure 

69%  
(95% BI:  
59-79%) 

4%  
(95% BI:  
0-10%) 

<0,0001  66%  
(95% BI:  
56-75%) 

23%  
(95% BI:  
11-35%) 

<0,0001 

Verandering in 
trombocytentelling 
op de dag van de 
procedure ten 
opzichte van 
baseline, gemiddeld 

32,0 x 109/l 
(SD: 25,5) 

0,8 x 109/l 

(SD: 6,4) 
<0,0001  31,3 x 109/l 

(SD: 24,1) 
3,0 x 109/l 

(SD: 10,0) 
<0,0001 

Cohort met hoge trombocytentelling bij baseline (≥ 40 tot ˂ 50 x 109/l)   

 ADAPT-1 studie[24]    ADAPT-2 studie[24]  

 avatrombopag, 
40 mg 
(n = 59) 

placebo 
 
(n = 34) 

p  avatrombopag, 
40 mg 
(n = 58) 

placebo 
 
(n = 33) 

p 

Primaire eindpunt        

Percentage 
patiënten dat geen 
trombocytentrans-
fusie of een 
noodprocedure voor 
een bloeding nodig 
had 

88%  
(95% BI:  
80-96%) 

38%  
(95% BI:  
22-55%) 

<0,0001  88%  
(95% BI:  
80-96%) 

33%  
(95% BI:  
17-49%) 

0,0006 

Secundaire eindpunten       

Percentage 
patiënten dat een 
trombocytentelling 
van ≥50 × 109/l 
bereikte op de dag 
van de procedure 

88%  
(95% BI:  
80-96%) 

21%  
(95% BI:  
7-34%) 

<0,0001  93%  
(95% BI:  
87-100%) 

39%  
(95% BI:  
23-56%) 

<0,0001 

Verandering in 
trombocytentelling 
op de dag van de 
procedure ten 
opzichte van 
baseline, gemiddeld 

37,1 x 109/l 
(SD: 27,4) 

1,0 x 109/l 

(SD: 9,3) 
<0,0001  44,9 x 109/l 

(SD: 33,0) 
5,9 x 109/l 

(SD: 14,9) 
<0,0001 
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3.3.1 Overige overwegingen 
 
ITP 
 
Vanwege het ontbreken van studies met een directe vergelijking tussen 
avatrombopag en eltrombopag is er in dit rapport een beschrijvende indirecte 
vergelijking gemaakt tussen deze geneesmiddelen. In de EPAR wordt echter 
vermeld dat tussen 2012 en 2015 een direct vergelijkende RCT liep naar de 
werkzaamheid en veiligheid van avatrombopag versus eltrombopag in volwassen 
patiënten met chronische ITP (Studie 305). De studie is voortijdig beëindigd 
vanwege aanzienlijke problemen met het includeren van patiënten.[2]  
 
In de EPAR zijn de beschikbare studiegegevens uit Studie 305 vergeleken met de 
resultaten van Studie 302. Het gemiddelde en mediane cumulatieve aantal weken 
trombocytenrespons (≥50 x 109/l) zonder gebruik van rescue-medicatie in patiënten 
behandeld met avatrombopag was korter in Studie 305 (respectievelijk 5,4 en 5,1) 
vergeleken met Studie 302 (respectievelijk 12,0 en 12,4). Echter, de effectiviteit 
van avatrombopag was vergelijkbaar met dat van eltrombopag in Studie 305 
(respectievelijk 4,3 en 0,0 weken; p=0.3299).[2]  
 
 
Chronische leveraandoening 
 
Er zijn geen (gerandomiseerde) studies uitgevoerd waarin avatrombopag is 
vergeleken met profylactische trombocytentransfusie. Ook ontbreken 
gerandomiseerde studies naar de effectiviteit van profylactische 
trombocytentransfusie bij het voorkomen van bloedingen of het verminderen van 
rescue-therapie bij het ondergaan van invasieve ingrepen. Er zijn verschillende 
observationele studies waarin het bloedingsrisico bij patiënten met trombocytopenie 
en een chronische leveraandoening zijn onderzocht.[25-33] Deze studies geven een 
indicatie van het risico op bloedingen naar de ernst van de trombocytopenie. Het 
effect van profylactische trombocytentransfusies werd slechts in enkele 
observationele studies onderzocht. Het effect van trombocytentransfusie op het 
verhogen van de trombocytentelling varieert.[30, 34]   
  

3.3.2 Conclusie gunstige effecten 
 
ITP 
De werkzaamheid van avatrombopag is onderzocht in één fase III, multicenter, 
gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studie bij volwassen 
patiënten met primaire chronische ITP (Studie 302). In dit rapport is een 
beschrijvende indirecte vergelijking gemaakt tussen avatrombopag en eltrombopag. 
In deze vergelijking zijn twee multicenter, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-
gecontroleerde studies opgenomen naar de werkzaamheid en veiligheid van 
eltrombopag bij volwassen patiënten met primaire chronische ITP. Het cumulatieve 
aantal weken trombocytenrespons komt overeen tussen beide geneesmiddelen 
(mediaan 12,4 weken voor avatrombopag versus gemiddeld 11,3 weken voor 
eltrombopag). Een duurzame respons werd aangetoond voor 34% van de patiënten 
behandeld met avatrombopag en voor 60% behandeld met eltrombopag, tegenover 
respectievelijk 0% en 10% in de placebo groep. Van de patiënten behandeld met 
avatrombopag had 22% rescue-therapie nodig tegenover 18% in de patiënten 
behandeld met eltrombopag. Er kan geconcludeerd worden dat de gunstige effecten 
van avatrombopag en eltrombopag overeenkomen.  
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Chronische leveraandoening 
 
De werkzaamheid van avatrombopag is onderzocht in twee identieke multicenter, 
gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde fase III studies bij 
volwassen patiënten met een chronische leveraandoening (MELD score ≤24) en een 
trombocytentelling van ˂50 x 109/l die stonden ingeroosterd voor een procedure 
(ADAPT-1 en ADAPT-2). In de gecombineerde studiedata werd een klinisch relevant 
verschil van 38,3% gevonden tussen patiënten in het cohort met een lage 
trombocytentelling ten opzichte van placebo in het gebruik van 
trombocytentransfusies of andere rescue-therapie. In het cohort met een hoge 
trombocytentelling bij baseline was dit verschil met 52,2% tevens klinisch relevant. 
Er kan geconcludeerd worden dat avatrombopag effectiever is dan placebo met 
betrekking tot het verminderen van trombocytentransfusie of andere rescue-
therapie in volwassen patiënten met trombocytopenie en een chronische 
leveraandoening bij een invasieve procedure.  
 
Er zijn geen gerandomiseerde studies uitgevoerd naar de effectiviteit van 
profylactische trombocytentransfusie in volwassen patiënten met trombocytopenie 
en een chronische leveraandoening die ingeroosterd staan voor een invasieve 
procedure. Er kan daarom geen conclusie worden getrokken over de relatieve 
effectiviteit van avatrombopag ten opzichte van profylactische 
trombocytentransfusie. 
 
 

3.4 Ongunstige effecten 
 
ITP 
 
De totale veiligheidspopulatie bestond uit 161 patiënten met chronische ITP uit twee 
fase III studies (Studie 302 en 305) en twee ondersteunende fase II studies.[2] Bij 
7% van de 128 patiënten behandeld met avatrombopag werden trombo-embolische 
voorvallen waargenomen. Het enige trombo-embolische voorval dat optrad bij meer 
dan 1 individuele patiënt, was een cerebrovasculair accident, dat optrad bij 1,6%. 
Ook werden dalingen in trombocytenaantallen tot niveaus lager dan bij baseline 
waargenomen na stopzetting van de behandeling bij 8,6% van de patiënten die met 
avatrombopag werden behandeld.[1, 2]  
 
(Ernstige) ongunstige effecten avatrombopag 
In Studie 302 waren vier patiënten met graad 3 bijwerkingen (epistaxis, petechiën, 
hoofdpijn en daling van trombocyten). Er werden twee graad 4 bijwerkingen 
geobserveerd (cerebrovasculair accident en verergering van ITP). In totaal waren er 
6 avatrombopag-behandelde patiënten met een graad 3-4 bijwerking (18,8%). In 
de avatrombopag arm waren er drie patiënten (9,4%) met een graad 2 (n=2) of 
graad 3 (n=1) bloeding. De graad 3 bloeding betrof een epistaxis (bloedneus).[21]  
 
In de RAISE studie werd bij 20 van de 135 patiënten (15%) die werden behandeld 
met eltrombopag een graad 3-4 bijwerking geobserveerd. WHO graad 3-4 
bloedingen werden waargenomen in drie eltrombopag-behandelde patiënten (2%), 
waarbij de trombocytentelling op het moment van de bloeding <50 x 109/l was.[23]  
 
Stakers vanwege bijwerkingen avatrombopag 
In Studie 302 was de meest voorkomende reden om te staken met de studie het 
uitblijven van een behandeleffect (avatrombopag, n=7; placebo, n=15). Drie 
patiënten (9,4%) staakten de studie voortijdig vanwege behandeling-gerelateerde 
ongunstige effecten tegenover 0 patiënten in de placebo groep.[21]  
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In de RAISE studie staakten 13 patiënten (9,6%) in de eltrombopag arm de studie 
vroegtijdig vanwege bijwerkingen tegenover 4 patiënten (6,5%) in de placebo 
groep.[23]  
 
Meest frequente bijwerkingen avatrombopag en eltrombopag 
In Tabel 5 zijn de meest frequente en ernstige ongunstige effecten van 
avatrombopag en eltrombopag weergegeven zoals vermeld in de SmPC van de 
betreffende geneesmiddelen.[2]   
 
Tabel 5: Ongunstige effecten van avatrombopag vergeleken met eltrombopag bij 
patiënten met primaire chronische immuuntrombocytopenie (ITP) bij volwassen 
patiënten die resistent zijn tegen andere behandelingen (bijvoorbeeld 
corticosteroïden, immunoglobulinen). 
 

 avatrombopag[1] eltrombopag[13] 

meest frequent  Zeer vaak (≥1/10) 

Hoofdpijn, vermoeidheid 

 

Zeer vaak (≥1/10) 

Misselijkheid, diarree, verhoogd 

alanineaminotransferase 

ernstig   Hepatotoxiciteit, 

trombotische/trombo-embolitische 

voorvallen 

 
 
Chronische leveraandoening 
 
(Ernstige) ongunstige effecten avatrombopag 
De veiligheid van avatrombopag werd beoordeeld in twee gerandomiseerde, 
dubbelblinde, placebogecontroleerde onderzoeken, ADAPT-1 en ADAPT-2, waarbij 1 
veiligheidsbeoordeling na toediening van de dosis werd uitgevoerd. De incidentie 
van bloedingen (WHO-graad ≥2) was vergelijkbaar in de avatrombopag-behandelde 
patiënten en de placebo groep in zowel het cohort met een lage als hoge 
trombocytentelling bij baseline (respectievelijk 3,8% vs. 3,3% en 2,6% vs. 4,6%). 
In de ADAPT-2 studie manifesteerde zich tijdens de behandeling 1 voorval van 
trombose van de leverpoortader bij een patiënt, dat 13 dagen na toediening van de 
laatste dosis avatrombopag werd gemeld. Deze bijwerking werd beoordeeld als niet-
ernstig.[1, 24] 
 
Stakers vanwege bijwerkingen avatrombopag 
In de ADAPT-1 studie staakten 2 patiënten (2,2%) in het cohort met een lage 
trombocytentelling bij baseline de studie vroegtijdig vanwege ongunstige effecten. 
Er werden geen stakers vanwege bijwerkingen gemeld in de ADAPT-2 studie.[24]   
 
Meest frequente bijwerkingen avatrombopag 
In de SmPC van avatrombopag staat vermeld dat vermoeidheid als bijwerking van 
avatrombopag bij patiënten met chronische leveraandoening vaak (≥ 1/100, <1/10) 
voorkwam.[1]  
 
Discussie 
Gerandomiseerde studies naar profylactische trombocytentransfusie en een directe 
vergelijking met avatrombopag ontbreken. Uit de literatuur is bekend dat 
profylactische trombocytentransfusies kunnen leiden tot immuunreacties en 
infecties.[6, 15]   
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Conclusie 
De ongunstige effecten van avatrombopag en eltrombopag komen overeen bij 
patiënten met chronische ITP. Bij gebruik van avatrombopag voor de behandeling 
van trombocytopenie bij patiënten met een chronische leveraandoening kwam 
vermoeidheid vaak voor.  
 
 

3.5 Ervaring 
 
ITP 
De ervaring met Avatrombopag is beperkt, zoals weergegeven in tabel 5. In 2020 is 
avatrombopag geregistreerd voor de behandeling van chronische ITP. Eltrombopag 
is in 2010 toegelaten op de markt.  
 
Tabel 6: Ervaring met avatrombopag vergeleken met eltrombopag 
 

 avatrombopag eltrombopag 

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 

 
Chronische leveraandoening 
Avatrombopag is in 2019 geregistreerd voor de indicatie ernstige trombocytopenie 
bij volwassen patiënten met een chronische leveraandoening, de ervaring is 
daarmee tevens beperkt. Trombocytentransfusies worden sinds de jaren ’50 
toegepast.  
 
Conclusie 
Er is nog beperkte ervaring met avatrombopag voor beide indicaties. De ervaring 
met eltrombopag en profylactische trombocytentransfusie is ruim.  
 
 

3.6 Toepasbaarheid 
Uitgebreide informatie over de toepasbaarheid is te vinden in de SmPC. In deze 
paragraaf vermelden we alleen de belangrijkste verschillen in toepasbaarheid tussen 
de middelen. 
 
Specifieke groepen 
 
Leverfunctiestoornissen 
Bij avatrombopag is aanpassing van de dosering is niet vereist voor patiënten met 
lichte (Child-Pugh-klasse A) tot matige (Child-Pugh-klasse B) 
leverfunctiestoornissen. Door de beperkte informatie die beschikbaar is, zijn de 
veiligheid en werkzaamheid van avatrombopag bij patiënten met ernstige 
leverfunctiestoornissen (Child-Pugh-klasse C, MELD-score > 24) niet vastgesteld. 
Beide geneesmiddelen mogen alleen worden gestart bij patiënten met ernstige 
leverfunctiestoornissen als het verwachte voordeel opweegt tegen de verwachte 
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risico's. Voor eltrombopag geldt een verhoogde kans op bijwerkingen, waaronder 
leverdecompensatie en trombo-embolische voorvallen, bij trombocytopenie 
patiënten met gevorderde chronische leverziekte die met eltrombopag behandeld 
worden, ofwel ter voorbereiding op een invasieve ingreep. 
 
Pediatrische patiënten  
De veiligheid en werkzaamheid van avatrombopag bij kinderen in de leeftijd tot 18 
jaar zijn niet vastgesteld. Eltrombopag wordt niet aanbevolen voor gebruik bij 
kinderen jonger dan één jaar met ITP vanwege onvoldoende gegevens over de 
veiligheid en effectiviteit, maar is wel geïndiceerd voor gebruik bij kinderen van 1 
jaar en ouder met chronische ITP. 
 
Interacties 
 
CYP3A4/5- en CYP2C9-remmers en inductoren 
Gelijktijdig gebruik van avatrombopag met matige of krachtige tweevoudige 
CYP3A4/5- en CYP2C9-remmers (bijvoorbeeld fluconazol) verhoogt de blootstelling 
aan avatrombopag. Gelijktijdig gebruik van matige of krachtige tweevoudige 
CYP3A4/5- en CYP2C9-inductoren (bijvoorbeeld rifampicine, enzalutamide) 
vermindert de blootstelling aan avatrombopag, en kan leiden tot een verminderd 
effect op trombocytentellingen. Dit geldt met name voor patiënten met chronische 
ITP, vanwege de langdurige blootstelling.  
 
Polyvalente kationen (chelatie) 
Eltrombopag bindt met polyvalente kationen zoals ijzer, calcium, magnesium, 
aluminium, selenium en zink. Eltrombopag moet worden ingenomen ten minste 2 
uur voor of 4 uur na producten zoals antacida, zuivelproducten of 
voedingssupplementen die polyvalente kationen bevatten, om te voorkomen dat er 
een significante verlaging van de eltrombopag-absorptie optreedt als gevolg van 
chelatie. 
 
Interactie met voedsel 
De toediening van eltrombopag met een calciumrijke maaltijd (bijv. een maaltijd 
met zuivelproducten) verlaagde de plasmawaarden van eltrombopag 
significant. Bij toediening van eltrombopag 2 uur voor of 4 uur na een calciumrijke 
maaltijd of met een maaltijd met weinig calcium (<50 mg calcium) veranderde de 
plasmablootstelling aan eltrombopag echter niet in klinisch significante mate. 
 
Waarschuwingen en voorzorgen 
 
Trombotische/trombo-embolische complicaties  
In klinische studies naar zowel avatrombopag als eltrombopag werden trombo-
embolische voorvallen waargenomen bij lage en normale bloedplaatjesaantallen. 
Voorzichtigheid moet worden geboden wanneer eltrombopag wordt toegediend aan 
patiënten met een bekend risico op trombo-embolie, waaronder erfelijke (zoals 
factor V Leiden) of verworven risicofactoren (zoals ATIII-deficiëntie, 
antifosfolipidesyndroom), ouderdom, langdurige bedlegerigheid, maligniteiten, 
behandeling met anticonceptiva of hormoonsubstitutie, chirurgische 
ingrepen/trauma, obesitas en roken. 
 
Opnieuw optreden van trombocytopenie en bloedingen na stopzetting van de 
behandeling  
Het is waarschijnlijk dat trombocytopenie opnieuw optreedt bij ITP-patiënten na 
stopzetting van de behandeling met avatrombopag en eltrombopag. Na stopzetting 
van beide geneesmiddelen komen de trombocytenaantallen bij de meeste patiënten 
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binnen 2 weken terug op de niveaus bij baseline. 
 
Risico op hepatotoxiciteit 
Toediening van eltrombopag kan afwijkingen in de leverfunctie en ernstige, mogelijk 
levensbedreigende, hepatotoxiciteit veroorzaken. Voorzichtigheid is geboden 
wanneer eltrombopag aan patiënten met een leverziekte wordt toegediend. 
 
Gebruik en herbehandeling bij indicatie chronische leveraandoeningen 
De werkzaamheid en veiligheid van avatrombopag is niet vastgesteld bij grote 
operaties als laparotomie, thoracotomie, openhartchirurgie, craniotomie en excisie 
van organen. Daarnaast is er is beperkte informatie beschikbaar over het gebruik 
van avatrombopag bij patiënten die al eerder zijn blootgesteld aan avatrombopag. 
 
Lactose  
Patiënten met zeldzame erfelijke aandoeningen als galactose-intolerantie, algehele 
lactasedeficiëntie of glucose-galactose malabsorptie, dienen avatrombopag niet te 
gebruiken. 
 
Conclusie 
Avatrombopag en eltrombopag zijn even breed toepasbaar bij patiënten met 
chronische ITP. De belangrijkste verschillen in toepasbaarheid zijn dat voor 
avatrombopag een interactie geldt bij gelijktijdig gebruik met CYP3A4/5- en 
CYP2C9-remmers en inductoren en niet ingezet mag worden bij lactose-gerelateerde 
aandoeningen. Voor eltrombopag geldt met name een interactie met voedsel 
(polyvalente kationen) en een waarschuwing voor levertoxiciteit. 
 
Er gelden geen specifieke interacties, waarschuwingen of voorzorgen bij patiënten 
met ernstige trombocytopenie bij een chronische leveraandoening die ingeroosterd 
staan voor een invasieve ingreep en profylactisch worden behandeld met 
avatrombopag. Wel geldt dat de werkzaamheid en veiligheid van avatrombopag niet 
vastgesteld bij grote operaties als laparotomie, thoracotomie, openhartchirurgie, 
craniotomie en excisie van organen. 
 
 

3.7 Gebruiksgemak 
 
ITP 
Avatrombopag wordt oraal toegediend; de tabletten moeten op hetzelfde moment 
van de dag met voedsel worden ingenomen, ook wanneer de dosering minder 
frequent is dan eenmaal daags. Eltrombopag kent tevens een orale toedieningsweg; 
de tabletten moet worden ingenomen ten minste twee uur voor of vier uur na 
andere geneesmiddelen of producten zoals antacida, melkproducten (of andere 
calcium bevattende voedingsmiddelen), of minerale voedingssupplementen die 
polyvalente kationen bevatten (bijvoorbeeld ijzer, calcium, magnesium, aluminium, 
selenium en zink). Het gebruiksgemak van avatrombopag is weergegeven in Tabel 
6.  
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Tabel 7: Gebruiksgemak van avatrombopag vergeleken met eltrombopag 
 

 avatrombopag[1] eltrombopag[13] 

Toedieningswijze Oraal Oraal 

Toedieningsfrequentie Eenmaal daags. Bij een 

lagere dosering kan ook 

toediening om de dag 

worden overwogen.  

Eenmaal daags. Bij een 

lagere dosering kan ook 

toediening om de dag 

worden overwogen.  

 
 
Chronische leveraandoening 
De toedieningswijze van avatrombopag voor de indicatie ernstige trombocytopenie 
bij volwassen patiënten met een chronische leveraandoening die zijn ingeroosterd 
voor een invasieve procedure is overeenkomstig met de indicatie ITP. De 
toedieningsfrequentie is tevens eenmaal daags met een duur van 5 dagen. De 
toediening moet 10 tot 13 dagen vóór de geplande procedure worden gestart. 5 tot 
8 dagen na de laatste dosis avatrombopag moet de patiënt de procedure 
ondergaan. Avatrombopag kan thuis worden toegediend, in tegenstelling tot een 
invasieve procedure als profylactische trombocytentransfusie waarbij 
ziekenhuisopname noodzakelijk is. 
 
Conclusie 
Het gebruiksgemak van avatrombopag komt overeen met dat van eltrombopag. Bij 
eltrombopag moet rekening gehouden worden met een interactie met polyvalente 
kationen.  
 
Voor de indicatie chronische leveraandoening geldt dat profylaxe met avatrombopag 
mogelijk een groter gebruiksgemak kent dan profylactische trombocytentransfusie 
vanwege de noodzaak tot ziekenhuisopname.  
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4 Eindbeoordeling 

4.1 Bespreking relevante aspecten 
Avatrombopag is een oraal actieve, klein-moleculaire trombopoëtine-receptoragonist 
(TPO-RA) die proliferatie en differentiatie van megakaryocyten uit 
beenmergstamcellen stimuleert, wat leidt tot een toegenomen productie van 
bloedplaatjes. Het geneesmiddel is geïndiceerd voor de behandeling van primaire 
chronische immuuntrombocytopenie (ITP) bij volwassen patiënten die resistent zijn 
tegen andere behandelingen (bijvoorbeeld corticosteroïden, immunoglobulinen). 
Tevens is avatrombopag geïndiceerd voor de behandeling van ernstige 
trombocytopenie bij volwassen patiënten met een chronische leveraandoening die 
zijn ingeroosterd voor een invasieve procedure. Voor beide indicaties wordt 
vergoeding aangevraagd.  
 
ITP 
De werkzaamheid van avatrombopag ten opzichte van placebo is aangetoond in één 
fase III studie bij volwassen patiënten met primaire chronische ITP. Vanwege het 
ontbreken van een directe vergelijking met eltrombopag, is in dit rapport een 
beschrijvende indirecte vergelijking gemaakt. Het cumulatieve aantal weken 
trombocytenrespons komt overeen tussen beide geneesmiddelen (mediaan 12,4 
weken voor avatrombopag versus gemiddeld 11,3 weken voor eltrombopag). Een 
duurzame respons werd aangetoond voor 34% van de patiënten behandeld met 
avatrombopag en voor 60% behandeld met eltrombopag. Van de patiënten 
behandeld met avatrombopag had 22% rescue-therapie nodig tegenover 18% in de 
patiënten behandeld met eltrombopag. Er kan geconcludeerd worden dat de 
gunstige effecten van avatrombopag en eltrombopag overeenkomen. 
 
De ongunstige effecten van avatrombopag en eltrombopag komen overeen. De 
meest frequente bijwerkingen van avatrombopag waren hoofdpijn en vermoeidheid. 
In de klinische studies naar avatrombopag en eltrombopag werden  
trombotische/trombo-embolitische voorvallen gemeld. Bij eltrombopag is er kans op 
hepatotoxiciteit. Er zijn geen relevante verschillen in toepasbaarheid en 
gebruiksgemak tussen beide geneesmiddelen. In tegenstelling tot avatrombopag, is 
de ervaring met eltrombopag ruim.  
 
 
Chronische leveraandoening 
De werkzaamheid van avatrombopag ten opzichte van placebo is aangetoond in 
twee identieke fase III studies bij volwassen patiënten met ernstige 
trombocytopenie en een chronische leveraandoening die zijn ingeroosterd voor een 
invasieve ingreep. In de gecombineerde studiedata werd een klinisch relevant 
absoluut verschil van 38,3% gevonden tussen patiënten in het cohort met een lage 
trombocytentelling ten opzichte van placebo in het gebruik van 
trombocytentransfusies of andere rescue-therapie. In het cohort met een hoge 
trombocytentelling bij baseline was dit absolute verschil van 52,2% tevens klinisch 
relevant. Er zijn geen gerandomiseerde studies uitgevoerd naar het (relatieve) 
effect van (avatrombopag en) profylactische trombocytentransfusies. Er kan 
geconcludeerd worden dat avatrombopag effectiever is dan placebo met betrekking 
tot het verminderen van trombocytentransfusie of andere rescue-therapie in 
volwassen patiënten met trombocytopenie en een chronische leveraandoening bij 
een invasieve procedure. 
 



DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport avatrombopag (Doptelet®) bij de behandeling van primaire chronische 

immuuntrombocytopenie (ITP) | 31 mei 2021 

 

2021008553 Pagina 40 van 56 

Bij (kortdurend) gebruik van avatrombopag kwam vermoeidheid vaak voor als 
ongunstig effect. Profylactische trombocytentransfusies kunnen leiden tot 
immuunreacties en infecties. De werkzaamheid en veiligheid van avatrombopag is 
niet vastgesteld bij grote operaties als laparotomie, thoracotomie, 
openhartchirurgie, craniotomie en excisie van organen. Profylaxe met avatrombopag 
kent mogelijk een groter gebruiksgemak dan profylactische trombocytentransfusie 
vanwege de noodzaak tot ziekenhuisopname.  
 
 

4.2 Eindconclusie 
Zorginstituut Nederland is tot de eindconclusie gekomen dat avatrombopag voldoet 
aan de stand van wetenschap en praktijk bij de behandeling van primaire 
chronische immuuntrombocytopenie (ITP) bij volwassen patiënten die resistent zijn 
tegen andere behandelingen (bijvoorbeeld corticosteroïden, immunoglobulinen). 
Avatrombopag heeft een gelijke waarde ten opzichte van eltrombopag. 
 
Avatrombopag heeft bij de behandeling van ernstige trombocytopenie bij volwassen 
patiënten met een chronische leveraandoening die zijn ingeroosterd voor een 
invasieve procedure een meerwaarde ten opzichte van placebo. Er kan geen 
conclusie worden getrokken over de relatieve effectiviteit van avatrombopag ten 
opzichte van profylactische trombocytentransfusie. 
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5 Advies Farmacotherapeutisch Kompas 

5.1 Oud advies 
 
ITP 
(Primaire) immuungemedieerde trombocytopenie (ITP): Eltrombopag (oraal 
1×/dag) en romiplostim (s.c. 1×/week) kunnen worden toegepast als 
derdelijnsbehandeling bij patiënten met ITP die splenectomie hebben ondergaan en 
refractair zijn op andere behandelingen (bv. corticosteroïden en immunoglobuline). 
Eltrombopag en romiplostim kunnen worden overwogen als tweedelijnsbehandeling 
bij ITP-patiënten waarbij splenectomie is gecontra-indiceerd. Het voornaamste risico 
bij de behandeling met eltrombopag en romiplostim is een verhoogd reticuline in het 
beenmerg. Het langetermijneffect van deze reticuline-toename is nog niet bekend. 
Houd verder rekening met de mogelijkheid op het ontwikkelen van 
trombotische/trombo-embolische complicaties en hematologische maligniteiten. 
Daarnaast is er bij eltrombopag kans op cataract en hepatotoxiciteit; bij romiplostim 
is er kans op immunogeniciteit.  
 
Chronische leveraandoening 
N.v.t. 
 

5.2 Nieuw advies 
 
ITP 
Chronische primaire immuuntrombocytopenie (ITP): Eltrombopag (oraal 1×/dag), 
avatrombopag (oraal 1x/dag) en romiplostim (s.c. 1×/week) kunnen worden 
toegepast als tweede- of derdelijnsbehandeling bij patiënten met ITP die resistent 
zijn tegen andere behandelingen (bv. corticosteroïden en immunoglobuline). Het 
voornaamste risico bij de behandeling met eltrombopag, avatrombopag en 
romiplostim is een verhoogd reticuline in het beenmerg. Het langetermijneffect van 
deze reticuline-toename is nog niet bekend. Houd verder rekening met de 
mogelijkheid op het ontwikkelen van trombotische/trombo-embolische complicaties 
en hematologische maligniteiten. Daarnaast is er bij eltrombopag kans op cataract 
en hepatotoxiciteit; bij romiplostim is er kans op immunogeniciteit. 
 
Chronische leveraandoening 
Chronische leveraandoening: Avatrombopag is geïndiceerd voor de behandeling van 
ernstige trombocytopenie bij patiënten met een chronische leveraandoening die 
ingeroosterd staan voor een invasieve ingreep. Avatrombopag kan worden ingezet 
als profylaxe om het aantal trombocyten in het bloed te verhogen voorafgaand aan 
een procedure. De aanbevolen dagelijkse dosis (oraal 1x/dag, 5 dagen) 
avatrombopag wordt gebaseerd op het aantal bloedplaatjes van de patiënt. De 
toediening moet 10 tot 13 dagen vóór de geplande procedure worden gestart, 5 tot 
8 dagen na de laatste dosis avatrombopag moet de patiënt de procedure 
ondergaan. 
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Bijlage 1: Zoekstrategie 

Zoekstrategie literatuur 
De literatuursearch is doorgevoerd in PubMed en de Cochrane Library in maart 2021 
met de volgende zoektermen: 
 
ITP 
(avatrombopag OR eltrombopag) AND (itp OR chronic immune thrombocytopenia) 
AND randomized controlled trial 
 
Chronische leveraandoening 
(avatrombopag) AND (liver disease) AND (randomized controlled trial) 
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Bijlage 2: Overzicht geïncludeerde studies 

ITP 
 

Eerste 
auteur, 
jaar van 
publicatie 

Type 
onderzoek, 
follow-up 
duur 

Aantal 
patiënten  

Patiëntkenmerken Interventie en 
vergelijkende 
behandeling 

Relevante 
uitkomstmaten  

Commentaar, risk of bias 

Jurczak, 2018 

(Studie 302) 

Dubbelblinde, 

placebo-

gecontroleerde 

RCT, 6 maanden 

49 patiënten (32 in 

de interventie arm, 

17 in de placebo 

arm) 

Patiënten van 18 jaar en 

ouder met chronische ITP 

(tenminste 12 maanden) 

die ten minste 1 eerdere 

ITP behandeling hebben 

ontvangen en een 

trombocytenaantal <30 x 

109/l hebben 

Interventie arm:  

avatrombopag 20 

mg en 

standaardzorg 

 

Placebo arm:  

Placebo en 

standaardzorg 

Primair: 

cumulatieve aantal weken 

van trombocytenrespons 

(≥50 x 109/l) zonder het 

gebruik van rescue-therapie 

gedurende een periode van 

6 maanden. Secundair: 

percentage patiënten met 

een respons op dag 8; 

percentage patiënten met 

een vermindering in het 

gebruik van gelijktijdige ITP 

medicatie vanaf baseline. 

Er werd gebruikt gemaakt van een 

flexible-dose design. De startdosis in 

de interventiegroep was 20 mg 

eenmaal daags, waarbij de dosis 

vervolgens op basis van de 

trombocytenrespons werd 

getitreerd. 

Bussel, 2009 Dubbelblinde, 

placebo-

gecontroleerde 

RCT, 6 weken 

(43 dagen) 

114 patiënten (76 in 

de interventie arm, 

38 in de placebo 

arm) 

Patiënten van 18 jaar en 

ouder met chronische ITP 

(tenminste 6 maanden) 

die ten minste 1 eerdere 

ITP behandeling hebben 

ontvangen en een 

trombocytenaantal <30 x 

109/l hebben. 

Interventie arm:  

eltrombopag 50 

mg en 

standaardzorg 

 

Placebo arm:  

Placebo en 

standaardzorg 

Primair:  

Percentage patiënten met 

een trombocytenaantal van 

≥50 x 109/l op dag 43. 

Secundair: 

Kans op respons in week 2 

tot 6; 

Incidentie van 

bloedingssymptomen. 

Verhoging van dosis naar 75 mg 

mogelijk bij patiënten die na 3 

weken geen respons vertoonden 

(trombocytenaantal <50 x 109/l). 
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Cheng, 2011 

(RAISE) 

Dubbelblinde, 

placebo-

gecontroleerde 

RCT, 6 maanden 

197 patiënten (135 

in de interventie 

arm, 62 in de 

placebo arm) 

Patiënten van 18 jaar en 

ouder met chronische ITP 

(tenminste 6 maanden) 

met een 

trombocytenaantal <30 x 

109/l en gerespondeerd 

hebben op ten minste 1 

eerdere ITP behandeling. 

Interventie arm:  

eltrombopag 50 

mg en 

standaardzorg 

 

Placebo arm:  

Placebo en 

standaardzorg 

Primair: 

Kans op respons 

(trombocytenaantal van ≥50 

x 109/l) op eltrombopag 

versus placebo gedurende 

de studieperiode. 

Verhoging van dosis naar 75 mg 

mogelijk bij patiënten die op dag 22 

geen respons vertoonden 

(trombocytenaantal <50 x 109/l). 

Verlaging van dosis naar 25 mg 

benodigd bij patiënten 

trombocytenaantal >200 x 109/l. 
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Chronische leveraandoening 
 

Eerste 
auteur, 
jaar van 
publicatie 

Type 
onderzoek, 
follow-up 
duur 

Aantal 
patiënten  

Patiëntkenmerken Interventie en 
vergelijkende 
behandeling 

Relevante 
uitkomstmaten  

Commentaar, risk of bias 

Terrault, 2018 

(ADAPT-1) 

Dubbelblinde, 

placebo-

gecontroleerde 

RCT, 35 dagen 

231 patiënten (149 

in de interventie 

arm, 82 in de 

placebo arm).  

Patiënten van 18 jaar en 

ouder met een 

chronische 

leveraandoening (MELD 

score ≤24) en 

trombocytopenie (<50 x 

109/l).  

Interventie arm:  

Laag cohort (n=90): 

avatrombopag 60 mg; 

Hoog cohort (n=59): 

avatrombopag 40 mg 

gedurende 5 dagen 

 

Placebo arm:  

Placebo medicatie 

gedurende 5 dagen 

Primair: 

percentage patiënten dat geen 

trombocytentransfusie of een 

noodprocedure voor een 

bloeding nodig had (na 

randomisatie en tot 7 dagen 

na een ingeroosterde 

procedure). 

Secundair:  

percentage patiënten dat een 

trombocytentelling van ≥50 × 

109/l bereikte op de dag van 

de procedure; 

 verandering in 

trombocytentelling op de dag 

van de procedure ten opzichte 

van baseline. 

Patiënten werden ingedeeld naar 

trombocytenaantal in ‘laag’ (<40 x 

109/l) en ‘hoog’ (40 tot <50 x 

109/l). Artikel beschrijft twee 

identieke fase 3 studies.  
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Terrault, 2018 

(ADAPT-2) 

Dubbelblinde, 

placebo-

gecontroleerde 

RCT, 35 dagen 

204 patiënten (128 

in de interventie 

arm, 76 in de 

placebo arm) 

Patiënten van 18 jaar en 

ouder met een 

chronische 

leveraandoening (MELD 

score ≤24) en 

trombocytopenie (<50 x 

109/l). 

Interventie arm:  

Laag cohort (n=70): 

avatrombopag 60 mg; 

Hoog cohort (n=58): 

avatrombopag 40 mg 

gedurende 5 dagen 

 

Placebo arm:  

Placebo medicatie 

gedurende 5 dagen 

Primair: 

percentage patiënten dat geen 

trombocytentransfusie of een 

noodprocedure voor een 

bloeding nodig had (na 

randomisatie en tot 7 dagen 

na een ingeroosterde 

procedure). 

Secundair:  

percentage patiënten dat een 

trombocytentelling van ≥50 × 

109/l bereikte op de dag van 

de procedure; 

 verandering in 

trombocytentelling op de dag 

van de procedure ten opzichte 

van baseline. 
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Bijlage 3: Overzicht geëxcludeerde studies  

ITP 
 

Eerste auteur, 
jaar van publicatie 

Reden van exclusie 

Huang, 2018 Chinese publicatie 

Yang, 2017 Studie naar effectiviteit van eltrombopag in Chinese populatie 

Bussel, 2015; Grainger, 2015 Studie naar effectiviteit van eltrombopag bij kinderen 

Brynes, 2015; Tarantino, 2013; 

Haselboeck, 2012 

Andere vraagstelling met betrekking tot eltrombopag 

Bussel, 2014 Fase 2 studie 

Wire, 2014; Bowen, 2010;  

Gibiansky, 2011; Williams, 2009 

Farmacologie/farmacokinetiek studie naar eltrombopag 

Bussel, 2013; Tomiyama, 2012; 

Wire, 2012; Bussel, 2007 

Ander gebruik, andere dosis, andere samenstelling, dose-ranging studie met betrekking tot eltrombopag 

 

Signorovitch, 2011 Validatie studie vragenlijst naar kwaliteit van leven 

Kellum, 2010 Andere populatie 

 
 
Chronische leveraandoening 
 

Eerste auteur, 
jaar van publicatie 

Reden van exclusie 

Michelson, 2018 Andere vraagstelling 

Kuter, 2018 Fase 1 studie 
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Nomoto, 2018 Farmacokinetiek studie 

Terrault, 2014 Fase 2 studie 
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Bijlage 4: Overzicht gebruikte richtlijnen en standaarden 

 

Organisatie, ref Datum Titel 

EMA / CBG[1] 2021 Samenvatting van de productkenmerken avatrombopag 

EMA / CBG[6] 2019 European Public Assessment Report (EPAR) avatrombopag 

EMA / CBG[2] 2021 European Public Assessment Report (EPAR) avatrombopag 

EMA / CBG[13] 2010, 2015 Samenvatting van de productkenmerken eltrombopag 

NVvH[3] 2020 Richtlijn Immuun gemedieerde trombocytopenie (ITP) 

EMA[12] 2014 Richtlijn Klinische ontwikkeling van geneesmiddelen voor de behandeling van 
chronische primaire immuuntrombocytopenie  
[Guideline on the clinical development of medicinal products intended for the 
treatment of chronic primary immune thrombocytopenia] 

NIV[17] 2019 Richtlijn Bloedtransfusiebeleid 

NHG[10] 2016 Standaard Virushepatitis en andere leveraandoeningen 
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Bijlage 5: Risico op bias 
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