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Betreft GVS-advies subcutaan buprenorfine (Buvidal®) 

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 of het product subcutaan 
buprenorfine (Budival®) onderling vervangbaar is met een ander middel dat is 
opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Het Zorginstituut 
heeft, daarbij geadviseerd door de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR), deze 
beoordeling inmiddels afgerond. De overwegingen hierbij treft u aan in het GVS-
rapport dat als bijlage is toegevoegd. 

Subcutaan buprenorfine (Buvidal®) is geïndiceerd voor de behandeling van een 
verslaving aan opioïden, binnen het kader van medische, sociale en 
psychologische behandeling. Behandeling is bedoeld voor gebruik bij volwassenen 
en jongeren in de leeftijd van 16 jaar en ouder.  

Subcutaan buprenorfine is beschikbaar als oplossing voor injectie met verlengde 
afgifte. Elke voorgevulde spuit bevat 8, 16, 24, 32, 64, 96 of 128 mg 
buprenorfine. De aanbevolen startdosis van subcutaan buprenorfine is 16 mg met 
een of twee extra doses van 8 mg met een tussentijd van minimaal 1 dag, naar 
een doeldosis van 24 mg of 32 mg gedurende de eerste week van de behandeling. 
De aanbevolen dosis van de tweede week van de behandeling is de totale dosis 
die is toegediend in de startweek. Behandeling met maandelijkse subcutaan 
buprenorfine kan gestart worden na de start van de behandeling met wekelijkse 
toediening, in overeenstemming met de dosisconversie uit de tabel in de 
Samenvatting van de Productkenmerken (SmPC) zodra patiënten stabiel zijn op 
de wekelijkse behandeling.   

De registratiehouder vraagt om opname op bijlage 1B van de Regeling 
zorgverzekering. 
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Toets onderlinge vervangbaarheid 
In het GVS zijn oraal methadon en sublinguaal buprenorfine + naloxon 
opgenomen voor de behandeling van een verslaving aan opioïden. Methadon is 
opgenomen in cluster 0N07BCAO V en sublinguaal buprenorfine + naloxon in  
cluster 0N07BCBO V. 
 
In het GVS wordt bij de indeling van geneesmiddelen in groepen van onderlinge 
vervangbaarheid onder andere onderscheid gemaakt in geneesmiddelen die via 
injectie worden toegepast en geneesmiddelen die niet via injectie worden 
toegepast. Om deze reden is subcutaan buprenorfine, dat per injectie wordt 
toegediend, niet onderling vervangbaar met oraal methadon of sublinguaal 
burprenorfine + naloxon.  
 
Therapeutische waarde 
Zorginstituut Nederland is tot de eindconclusie gekomen dat subcutaan 
buprenorfine bij de behandeling van een matig tot ernstige verslaving aan 
opioïden bij volwassenen vanaf 18 jaar binnen het kader van medische, sociale en 
psychologische behandeling voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk 
en een gelijke waarde heeft ten opzichte van sublinguaal buprenorfine + naloxon.  
 
Budgetimpactanalyse 
De jaarlijkse kosten van subcutaan buprenorfine worden geschat op €4.510,56 
per cliënt. Voor sublinguaal burprenorfine + naloxon zijn de jaarlijkse kosten per 
cliënt €1.866.  
Opname van subcutaan buprenorfine voor “behandeling van een verslaving aan 
opioïden, binnen het kader van medische, sociale en psychologische behandeling" 
gaat gepaard met meerkosten ten laste van het farmaciebudget tussen de €0,9 en 
€2 miljoen in het derde jaar na opname in het basispakket. Hierbij is rekening 
gehouden met substitutiekosten; zonder substitutie bedragen de kosten tussen de 
€1,2 en €2,6 miljoen in het derde jaar.  
 
Farmaco-economische analyse  
Op grond van de geschatte budgetimpact is vrijstelling verleend voor een 
farmaco-economische analyse. 
 
Het feit dat een vrijstelling voor het indienen van een farmaco-economische 
evaluatie verleend wordt, betekent niet dat kosteneffectiviteit geen rol meer 
speelt bij de uiteindelijke beoordeling1.  
 
Uit het feit dat subcutaan buprenorfine net zo effectief is als sublinguaal 
buprenorfine + naloxon maar wel duurder, volgt dat subcutaan buprenorfine niet 
kosteneffectief is ten opzichte van sublinguaal buprenorfine + naloxon. Het 
verschil in effectiviteit is immers nul terwijl het jaarlijkse verschil in de kosten 
ongeveer €2.644 is.  

                                                
1 Procedure beoordeling extramurale geneesmiddelen, november 2018 
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Advies 
Het Zorginstituut adviseert u om subcutaan buprenorfine (Buvidal®) op te nemen 
op bijlage 1B op voorwaarde dat er geen meerkosten zijn voor het 
farmaciebudget. 
 
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 subcutaan buprenorfine (Buvidal®). 

1.1 Subcutaan buprenorfine (Buvidal®) 

 

Samenstelling[1] 

Oplossing voor injectie met verlengde afgifte.  

Elke voorgevulde spuit bevat 8, 16, 24, 32, 64, 96 of 128 mg buprenorfine.  

 

Geregistreerde indicatie[1] 

Behandeling van een verslaving aan opioïden, binnen het kader van medische, 

sociale en psychologische behandeling. Behandeling is bedoeld voor gebruik bij 

volwassenen en jongeren in de leeftijd van 16 jaar en ouder.  

 

Dosering[1] 

Patiënten die niet eerder zijn blootgesteld aan buprenorfine dienen een sublinguale 

dosis buprenorfine van 4 mg te krijgen en een uur geobserveerd te worden voor de 

eerste toediening van wekelijkse buprenorfine oplossing voor injectie met verlengde 

afgifte, om verdraagbaarheid van buprenorfine te bevestigen. De aanbevolen 

startdosis van subcutaan buprenorfine is 16 mg met een of twee extra doses van 8 

mg met een tussentijd van minimaal 1 dag, naar een doeldosis van 24 mg of 32 mg 

gedurende de eerste week van de behandeling. De aanbevolen dosis van de tweede 

week van de behandeling is de totale dosis die is toegediend in de startweek.  

Behandeling met maandelijkse subcutaan buprenorfine kan gestart worden na de 

start van de behandeling met wekelijkse toediening, in overeenstemming met de 

dosisconversie uit de tabel in de SmPC zodra patiënten stabiel zijn op de wekelijkse 

behandeling (vier weken of meer, wanneer praktisch mogelijk).  

Het volledige doseringsadvies is te lezen in de SmPC. 

1.2 Voorstel fabrikant opname GVS 

Opname op bijlage 1B van de Regeling zorgverzekering. 
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2 Beoordeling onderlinge vervangbaarheid 

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

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

geneesmiddelen.  

 

In het GVS zijn oraal methadon en sublinguaal buprenorfine + naloxon opgenomen 

voor de behandeling van een verslaving aan opioïden. Methadon is opgenomen in 

cluster 0N07BCAO V en sublinguaal buprenorfine + naloxon in cluster 0N07BCBO V. 

 

In het GVS wordt bij de indeling van geneesmiddelen in groepen van onderlinge 

vervangbaarheid onder andere onderscheid gemaakt in geneesmiddelen die via 

injectie worden toegepast en geneesmiddelen die niet via injectie worden toegepast. 

Om deze reden is subcutaan buprenorfine, dat per injectie wordt toegediend, niet 

onderling vervangbaar met oraal methadon of sublinguaal burprenorfine + naloxon.  

2.1.1 Gelijksoortig indicatiegebied 

Niet van toepassing  

2.1.2 Gelijke toedieningsweg 

Niet van toepassing 

2.1.3 Bestemd voor dezelfde leeftijdscategorie 

Niet van toepassing  

2.1.4 Klinische relevante verschillen in eigenschappen 

Niet van toepassing 

2.2 Conclusie onderlinge vervangbaarheid 

Subcutaan buprenorfine (Buvidal®) is niet onderling vervangbaar met de andere 

geneesmiddelen in het GVS op basis van een verschil in toedieningsweg. 

2.3 Conclusie plaatsing op lijst 1A  

Op grond van bovenstaande kan subcutaan buprenorfine (Buvidal®) niet worden 

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

3.1 Beoordeling therapeutische waarde 

 

In de HS-11-421 studie is onderzocht of de effectiviteit en veiligheid van wekelijks 

en maandelijks subcutaan buprenorfine niet inferieur is aan dagelijkse toediening 

van sublinguaal buprenorfine + naloxon bij volwassenen van 18 tot en met 65 jaar 

met een matig tot ernstige verslaving aan opioïden. Daarnaast is in de HS-14-499 

studie gekeken naar de veiligheid op langere termijn bij volwassenen die startten 

met subcutaan buprenorfine of overstapten van sublinguaal buprenorfine + naloxon 

naar subcutaan buprenorfine. In de DEBUT studie, een open-label, 

gerandomiseerde, Australische multicenter studie werd de tevredenheid over de 

behandeling met subcutaan buprenorfine en sublinguaal buprenorfine (+naloxon) 

onderzocht bij ambulante volwassen cliënten met een matig tot ernstige verslaving 

aan opioïden. 

 

Op basis van het percentage urinemonsters negatief voor illegale opioïden, 

compliantie en behandelretentie is behandeling met subcutaan buprenorfine niet 

inferieur aan sublinguaal buprenorfine + naloxon. Zowel bij behandeling met 

subcutaan buprenorfine als bij behandeling met sublinguaal buprenorfine + naloxon 

wordt de gemiddelde behoefte om opioïden te gebruiken klinisch relevant geremd 

op basis van metingen op een visueel analoge schaal. Bij beide behandelingen 

hadden participanten bij start milde tot matige ontwenningsklachten. Na 25 weken 

waren de ontwenningsklachten in vergelijkbare mate afgenomen.  

Op basis van de cumulatieve distributiefunctie van het aantal urinemonsters 

negatief voor illegale opioïden had subcutaan buprenorfine een superieur effect ten 

opzichte van sublinguaal buprenorfine + naloxon tijdens week 4 tot 24. Dit was 

echter een secundair eindpunt, waarvan de klinische relevantie onduidelijk is. 

Superioriteit werd niet aangetoond voor de primaire uitkomstmaat (het aantal 

urinemonsters negatief voor illegale opioïden). Patiënt gerapporteerde 

uitkomstmaten (waaronder de PS-VAS, TBQ, PGI-I, OSTQoL, ORBIT en SF-36) 

waren beter bij behandeling met subcutaan buprenorfine dan bij behandeling met 

sublinguaal buprenorfine. Vanwege beperkingen aan de studie is er op basis van 

deze resultaten geen overtuigend bewijs voor een klinisch relevant verschil in 

kwaliteit van leven bij behandeling met subcutaan buprenorfine ten opzichte van 

sublinguaal buprenorfine + naloxon. 

 

Het is onzeker of behandeling met subcutaan buprenorfine resulteert in een klinisch 

relevante afname van het aantal interventiegerelateerde ernstige ongunstige 

effecten ten opzichte van behandeling met sublinguaal buprenorfine + naloxon. 

Daarnaast is het onduidelijk of behandeling met subcutaan buprenorfine resulteert 

in een klinisch relevante toename van het aantal stakers als gevolg van ongunstige 

effecten ten opzichte van behandeling met sublinguaal buprenorfine + naloxon. 

 

Aangezien alleen participanten geïncludeerd waren met een leeftijd vanaf 18 jaar 

met een matige tot ernstige verslaving aan opioïden, wordt de indicatie beperkt tot 

deze cliëntpopulatie. Daarnaast werden participanten ouder dan 65 jaar niet 

geïncludeerd in de studies, maar aangezien het onwenselijk is om een langdurige 

behandeling te stoppen na het bereiken van een leeftijd van 65 jaar, is de indicatie 

hier niet voor aangepast.  

 

De ervaring met subcutaan buprenorfine is beperkt en met sublinguaal buprenorfine 
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+ naloxon ruim. De toepasbaarheid is gelijkwaardig aan sublinguaal buprenorfine + 

naloxon. Buprenorfine als subcutane injectie is een invasievere toediening, maar 

heeft als voordeel dat het minder frequent toegediend hoeft te worden ten opzichte 

van sublinguaal buprenorfine + naloxon. Aangezien de algemene 

behandeltevredenheid bij behandeling met subcutaan buprenorfine beter was dan 

bij sublinguaal buprenorfine + naloxon, heeft subcutaan buprenorfine een beter 

gebruiksgemak.   

 

Conclusie:  

Zorginstituut Nederland is tot de eindconclusie gekomen dat subcutaan buprenorfine 

bij de behandeling van een matig tot ernstige verslaving aan opioïden bij 

volwassenen vanaf 18 jaar binnen het kader van medische, sociale en 

psychologische behandeling voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk en 

een gelijke waarde heeft ten opzichte van sublinguaal buprenorfine +naloxon.  

3.2 Beoordeling kosteneffectiviteit 

 

De meerkosten van opname op lijst 1B van het GVS van subcutaan buprenorfine 

(Buvidal®) bij de “Behandeling van een verslaving aan opioïden, binnen het kader 

van medische, sociale en psychologische behandeling" zullen naar verwachting lager 

zijn dan €10 miljoen in het derde jaar na opname in het basispakket (zie paragraaf 

3.3 voor meer details). Daarom is aan de registratiehouder een vrijstelling verleend 

voor het aanleveren van een farmaco-economische analyse. De kosteneffectiviteit 

van dit geneesmiddel is daarom niet bepaald. 

3.3 Beoordeling kostenconsequentieraming 

 

Rekening houdend met de aannames rond de cliëntenaantallen, marktpenetratie, 

therapeutische waarde en substitutiekosten zal opname op lijst 1B van het GVS van 

subcutaan buprenorfine (Buvidal®) bij de “Behandeling van een verslaving aan 

opioïden, binnen het kader van medische, sociale en psychologische behandeling" 

gepaard gaan met meerkosten ten laste van het farmaciebudget tussen de €0,9 

(laag scenario) en €2 miljoen (hoog scenario) in het 3e jaar na opname in het 

basispakket. Hierbij is rekening gehouden met substitutiekosten; zonder substitutie 

bedragen de kosten tussen de €1,2 en €2,6 miljoen in het 3e jaar.  

 

Het lage en het hoge scenario verschillen in het aantal cliënten dat zal overstappen 

van het combinatiepreparaat buprenorfine + naloxon naar Buvidal®. Hierover 

bestaat onzekerheid.  

 

Naar verwachting zullen er in het 3e jaar van de BIA tussen de 274 en 569 cliënten 

onder behandeling zijn met Buvidal®. Dit betreffen deels cliënten die in dat jaar 

starten met de behandeling, en deels cliënten die de behandeling in dat jaar 

voortzetten.  

 

Er bestaat onzekerheid rond het aantal cliënten dat zal starten met Buvidal®. Ook is 

het onzeker hoe lang de behandeling gemiddeld zal duren.  

 

 

3.4 Conclusie plaatsing op lijst 1B  

 

Subcutaan buprenorfine (Buvidal®) kan op bijlage 1B worden geplaatst op 

voorwaarde dat er geen meerkosten zijn voor het farmaciebudget. 
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4 Conclusie plaatsing in GVS 

Subcutaan buprenorfine kan op bijlage 1B worden geplaatst op voorwaarde dat er 

geen meerkosten zijn voor het farmaciebudget. 
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Afkorting Omschrijving 
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SMD Gestandaardiseerde gemiddelde verschil (standardized mean 

difference) 
SmPC Samenvatting van de productkenmerken 
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VAS Visueel analoge schaal 
WAR Wetenschappelijke Adviesraad 
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Samenvatting 

In dit farmacotherapeutisch rapport beschrijft Zorginstituut Nederland de 
inhoudelijke beoordeling van de waarde van subcutaan buprenorfine (Buvidal®) bij 
de behandeling van een verslaving aan opioïden bij volwassenen en jongeren vanaf 
16 jaar binnen het kader van medische, sociale en psychologische behandeling. 
Buprenorfine oplossing voor injectie met verlengde afgifte is daarbij vergeleken met 
sublinguaal buprenorfine + naloxon op de criteria gunstige effecten, ongunstige 
effecten, ervaring, toepasbaarheid en gebruiksgemak. Zorginstituut Nederland heeft 
zich hierbij laten adviseren door haar Wetenschappelijke Adviesraad (WAR). 
 
In de HS-11-421 studie is onderzocht of de effectiviteit en veiligheid van wekelijks 
en maandelijks subcutaan buprenorfine niet inferieur is aan dagelijkse toediening 
van sublinguaal buprenorfine + naloxon bij volwassenen van 18 tot en met 65 jaar 
met een matig tot ernstige verslaving aan opioïden. Daarnaast is in de HS-14-499 
studie gekeken naar de veiligheid op langere termijn bij volwassenen die startten 
met subcutaan buprenorfine of overstapten van sublinguaal buprenorfine + naloxon 
naar subcutaan buprenorfine. In de DEBUT studie, een open-label, 
gerandomiseerde, Australische multicenter studie werd de tevredenheid over de 
behandeling met subcutaan buprenorfine en sublinguaal buprenorfine (+naloxon) 
onderzocht bij ambulante volwassen cliënten met een matig tot ernstige verslaving 
aan opioïden. 
 
Op basis van het percentage urinemonsters negatief voor illegale opioïden, 
compliantie en behandelretentie is behandeling met subcutaan buprenorfine niet 
inferieur aan sublinguaal buprenorfine + naloxon. Zowel bij behandeling met 
subcutaan buprenorfine als bij behandeling met sublinguaal buprenorfine + naloxon 
wordt de gemiddelde behoefte om opioïden te gebruiken klinisch relevant geremd 
op basis van metingen op een visueel analoge schaal. Bij beide behandelingen 
hadden participanten bij start milde tot matige ontwenningsklachten. Na 25 weken 
waren de ontwenningsklachten in vergelijkbare mate afgenomen.  
Op basis van de cumulatieve distributiefunctie van het aantal urinemonsters 
negatief voor illegale opioïden had subcutaan buprenorfine een superieur effect ten 
opzichte van sublinguaal buprenorfine + naloxon tijdens week 4 tot 24. Dit was 
echter een secundair eindpunt, waarvan de klinische relevantie onduidelijk is. 
Superioriteit werd niet aangetoond voor de primaire uitkomstmaat (het aantal 
urinemonsters negatief voor illegale opioïden). Patiënt gerapporteerde 
uitkomstmaten (waaronder de PS-VAS, TBQ, PGI-I, OSTQoL, ORBIT en SF-36) 
waren beter bij behandeling met subcutaan buprenorfine dan bij behandeling met 
sublinguaal buprenorfine. Vanwege beperkingen aan de studie is er op basis van 
deze resultaten geen overtuigend bewijs voor een klinisch relevant verschil in 
kwaliteit van leven bij behandeling met subcutaan buprenorfine ten opzichte van 
sublinguaal buprenorfine + naloxon. 
 
Het is onzeker of behandeling met subcutaan buprenorfine resulteert in een klinisch 
relevante afname van het aantal interventiegerelateerde ernstige ongunstige 
effecten ten opzichte van behandeling met sublinguaal buprenorfine + naloxon. 
Daarnaast is het onduidelijk of behandeling met subcutaan buprenorfine resulteert 
in een klinisch relevante toename van het aantal stakers als gevolg van ongunstige 
effecten ten opzichte van behandeling met sublinguaal buprenorfine + naloxon. 
 
Aangezien alleen participanten geïncludeerd waren met een leeftijd vanaf 18 jaar 
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met een matige tot ernstige verslaving aan opioïden, wordt de indicatie beperkt tot 
deze cliëntpopulatie. Daarnaast werden participanten >65 jaar niet geïncludeerd in 
de studies, maar aangezien het onwenselijk is om een langdurige behandeling te 
stoppen na het bereiken van een leeftijd van 65 jaar, is de indicatie hier niet door 
aangepast.  
 
De ervaring met subcutaan buprenorfine is beperkt en met sublinguaal buprenorfine 
+ naloxon ruim. De toepasbaarheid is gelijkwaardig aan sublinguaal buprenorfine + 
naloxon. Buprenorfine als subcutane injectie is een invasievere toediening, maar 
heeft als voordeel dat het minder frequent toegediend hoeft te worden ten opzichte 
van sublinguaal buprenorfine + naloxon. Aangezien de algemene 
behandeltevredenheid bij behandeling met subcutaan buprenorfine beter was dan 
bij sublinguaal buprenorfine + naloxon, heeft subcutaan buprenorfine een beter 
gebruiksgemak.   
 
Zorginstituut Nederland is tot de eindconclusie gekomen dat subcutaan buprenorfine 
bij de behandeling van een matig tot ernstige verslaving aan opioïden bij 
volwassenen vanaf 18 jaar binnen het kader van medische, sociale en 
psychologische behandeling voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk en 
een gelijke waarde heeft ten opzichte van sublinguaal buprenorfine +naloxon.  
 
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 subcutaan buprenorfine (Buvidal®). 
 
De bespreking van dit farmacotherapeutisch rapport is door de Wetenschappelijke 
Adviesraad van Zorginstituut Nederland afgerond in haar vergadering van 31 mei 
2021 
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1 Inleiding  

1.1 Aanleiding 
Zorginstituut Nederland beoordeelt in dit rapport de waarde van subcutaan 
buprenorfine bij de behandeling van een verslaving aan opioïden bij volwassenen en 
jongeren vanaf 16 jaar binnen het kader van medische, sociale en psychologische 
behandeling t.o.v. de standaard- of gebruikelijke behandeling. 

 
Stofnaam buprenorfine (Buvidal®), oplossing voor injectie met verlengde afgifte 
Geregistreerde indicatie[1]: Behandeling van een verslaving aan opioïden, binnen 
het kader van medische, sociale en psychologische behandeling. Behandeling is 
bedoeld voor gebruik bij volwassenen en jongeren in de leeftijd van 16 jaar en 
ouder.  
Claim van de registratiehouder: De registratiehouder claimt een meerwaarde ten 
opzichte van ‘het huidige medicamenteuze therapeutische arsenaal’. 
De registratiehouder claimt een meerwaarde, omdat cliënten met Buvidal® niet 
meer dagelijks, maar wekelijks of maandelijks een toediening kunnen krijgen. De 
voordelen van depotinjectie zijn volgens de registratiehouder dat “drug seeking 
behaviour” van een cliënt aanzienlijk vermindert en daarmee ook het gebruik van 
illegale opioïden, de levenskwaliteit van de cliënten stijgt en de cliënt zich niet 
meer in de illegaliteit hoeft te bevinden.  
Doseringsadvies[1]: 
Patiënten die niet eerder zijn blootgesteld aan buprenorfine dienen een 
sublinguale dosis buprenorfine van 4 mg te krijgen en een uur geobserveerd te 
worden voor de eerste toediening van wekelijkse buprenorfine oplossing voor 
injectie met verlengde afgifte, om verdraagzaamheid van buprenorfine te 
bevestigen. De aanbevolen startdosis van subcutaan buprenorfine is 16 mg met 
een of twee extra doses van 8 mg met een tussentijd van minimaal 1 dag, naar 
een doeldosis van 24 mg of 32 mg gedurende de eerste week van de 
behandeling. De aanbevolen dosis van de tweede week van de behandeling is de 
totale dosis die is toegediend in de startweek.  
Behandeling met maandelijkse subcutaan buprenorfine kan gestart worden na de 
start van de behandeling met wekelijkse toediening, in overeenstemming met de 
dosisconversie uit de tabel in de SmPC zodra patiënten stabiel zijn op de 
wekelijkse behandeling (vier weken of meer, wanneer praktische mogelijk).  
Het volledige doseringsadvies is te lezen in de SmPC.  
Samenstelling[1]: Oplossing voor injectie met verlengde afgifte.  
Elke voorgevulde spuit bevat 8, 16, 24, 32, 64, 96 of 128 mg buprenorfine.  
Werkingsmechanisme[1]: Buprenorfine is een opioïde partiële agonist/antagonist 
die zich bindt aan de µ (mu) en κ (kappa) opioïdreceptoren in de hersenen. De 
werkzaamheid in de opioïde onderhoudsbehandeling wordt toegeschreven aan de 
langzaam omkeerbare eigenschappen met de µ-opioïdreceptoren die, gedurende 
een langere periode, de behoefte aan illegale opioïden van patiënten die 
afhankelijk zijn van opioïden, kunnen minimaliseren.  
Opioïdagonist-plafondeffecten zijn bij mensen die afhankelijk zijn van opioïden 
waargenomen tijdens klinische, farmacologische studies.  
Bijzonderheden: 
In 2018 heeft de European Medicines Agency (EMA) buprenorfine oplossing voor 
injectie met verlengde afgifte geregistreerd voor gebruik bij de behandeling aan 
een verslaving aan opioïden, binnen het kader van medische, sociale en 
psychologische behandeling voor volwassenen en jongeren in de leeftijd van 16 
jaar en ouder.[2]  
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Buprenorfine oplossing voor injectie met verlengde afgifte zal in dit rapport 
subcutaan buprenorfine worden genoemd.  
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1.2 Achtergronden  

 
1.2.1 Aandoening 

Een stoornis in het gebruik van opioïden bestaat uit een overweldigend verlangen 
om opiaten te gebruiken, een verhoogde tolerantie voor opiaten en 
onthoudingssymptomen wanneer er gestopt wordt.[3] Onder opiaten vallen onder 
andere heroïne, morfine, codeïne, fentanyl en synthetische opioïden zoals 
oxycodon.[3] In de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5 (DSM-5) 
wordt een opiaatverslaving (stoornis in het gebruik van opiaten) gedefinieerd als 
“een onaangepast patroon van opiaatgebruik dat leidt tot klinisch significante 
beperkingen of lijdensdruk”. Een opiaatverslaving voldoet aan de DSM-criteria 
wanneer minstens 2 van de in totaal 11 criteria in het laatste jaar aanwezig zijn.[4] 
De DSM-criteria zijn:  

1. Opiaten worden vaak gebruikt in grotere hoeveelheden of langduriger dan 
de bedoeling was. 

2. Er is een blijvende wens of er zijn vergeefse pogingen gedaan om het 
opiaatgebruik te verminderen of in de hand te houden.  

3. Veel tijd wordt besteed aan activiteiten die nodig zijn om aan opiaten te 
komen, opiaten te gebruiken of te herstellen van de effecten ervan.  

4. Hunkering, sterke wens of drang tot opiaatgebruik.  
5. Terugkerend opiaatgebruik met als gevolg dat de belangrijkste 

rolverplichtingen niet worden nagekomen op het werk, op school of thuis.  
6. Aanhoudend opiaatgebruik ondanks blijvende of terugkerende sociale of 

interpersoonlijke problemen, veroorzaakt of verergerd door de effecten van 
opiaten.  

7. Belangrijke sociale, beroepsmatige of vrijetijdsactiviteiten zijn opgegeven of 
verminderd vanwege het opiaatgebruik.  

8. Terugkerend opiaatgebruik in situaties waarin dit fysiek gevaar oplevert. 
9. Opiaten blijven gebruiken terwijl men weet dat er een blijvend of 

terugkerend lichamelijk of psychisch probleem is dat waarschijnlijk is 
veroorzaakt of verergerd door de opiaten. 

10. Tolerantie, zoals gedefinieerd door één van de volgende kenmerken:  
a. Behoefte aan een duidelijk toegenomen hoeveelheid opiaten om een 
intoxicatie of het gewenste effect te bereiken. 
b. Een duidelijk verminderd effect bij voortgezet gebruik van dezelfde 
hoeveelheid opiaten.  

11. Ontwenningsverschijnselen, zoals blijkt uit minstens één van de volgende 
kenmerken:  
a. Het kenmerkende onthoudingssyndroom van opiaten. 
b. Opiaten worden gebruikt om onttrekkingssymptomen te verlichten of 
voorkomen.  

 
1.2.2 Symptomen en ernst 

Bij start gebruiken de meeste mensen opioïden om euforische gevoelens te ervaren 
of om pijn te onderdrukken. Tolerantie ontwikkelt zich echter snel en leidt tot een 
verhoogd ongecontroleerd gebruik, gecombineerd met een hunkering naar 
opiaatgebruik om ontwenningsverschijnselen te minimaliseren. Als gevolg ontwikkelt 
zich een verslaving aan opioïden. Euforische gevoelens vervagen vervolgens 
naarmate de tolerantie zich ontwikkelt, maar de ontwenningsverschijnselen houden 
aan. Mensen met een ernstige verslaving aan opioïden ervaren verschrikkelijke, 
oncomfortabele gevoelens zoals spierpijn, botpijn, tranende ogen, loopneuzen, 
geeuwen, diarree, buikkrampen, agitatie, angst en zweten tijdens het staken van 
het opioïdgebruik.[5]  
Een verslaving aan opioïden is meestal een chronische aandoening, met diverse 
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periodes van behandeling en terugval. Er is een aanzienlijk verschil in de ernst van 
de problematiek. Dit hangt vooral af van de mate van integratie in de maatschappij, 
en van de lichamelijke en geestelijke gezondheidstoestand van de persoon.[6] De 
ernst van de problematiek kan worden ingedeeld in drie categorieën: 
• Lichte problematiek: mensen met een goede gezondheidstoestand, met daarbij 

niet of nauwelijks maatschappelijke en sociale problemen (bijvoorbeeld 
zelfstandig wonend, reguliere dagbesteding, een vast inkomen, goede controle 
over het middelengebruik, en contacten met familie en niet-gebruikende 
vrienden); 

• Matige problematiek: mensen met matige gezondheidsklachten met daarbij 
matige maatschappelijke en sociale problemen zoals een sociaal netwerk dat 
zich vooral binnen de ‘scene’ concentreert, redelijke controle over het gebruik, 
een laag aantal niet ernstige contacten met politie of justitie (zoals boetes), 
weinig daginvulling; 

• Ernstige problematiek: ernstige gezondheidsproblemen, ernstige 
maatschappelijke en sociale problemen, zoals verwaarlozing, gebrek aan 
(vaste) woonruimte, geen inkomen en dagbesteding, geen contacten buiten de 
‘scene’, veel in aanraking komen met justitie en zwaar middelengebruik.[6] 

 
De DSM-5 onderscheidt de ernst van de verslaving op basis van het aantal 
aanwezige criteria (van de in totaal 11 criteria): bij 2 tot 3 criteria is er sprake van 
een lichte vorm, bij 4 tot 5 van een matige en bij >6 criteria van een ernstige 
vorm.[4]  
 

1.2.3 Prevalentie en incidentie 
Op basis van de meest recente data, telde Nederland in 2012 ongeveer 13 
probleemgebruikers van opiaten per 10.000 personen van 15 tot en met 64 jaar 
(0,13%). Dit komt overeen met ongeveer 14.000 personen.[7]  
In Nederland werden in 2015 55 personen per 100.000 inwoners (ongeveer 9000 
personen) behandeld voor een verslaving aan opioïden. Meer dan 80% van de 
behandelingen waren voor een verslaving aan heroïne.[8] De mortaliteit door 
heroïne, methadon en opium is de tussen 2008 en 2017 nagenoeg stabiel gebleven 
en betreft ongeveer 0,13 per 100.000 inwoners. Dit komt neer op 22 personen. De 
mortaliteit ten gevolge van de overige (voorgeschreven) opioïden is sinds 2014 
gestegen en was in 2017 0,49 per 100.000 personen (83 personen).[8] In 2015 was 
81% van de cliënten van het mannelijke geslacht. De gemiddelde leeftijd van 
cliënten in de verslavingszorg voor de behandeling van een verslaving aan opioïden 
is in Nederland 48 jaar.[9]  
 

1.2.4 Standaardbehandeling of gebruikelijke behandeling 
De behandeling van een verslaving aan opioïden staat beschreven in een 
uitvoeringsprotocol van 2019[6], dat een samenvoeging is van de Richtlijn 
Opiaatonderhoudsbehandeling (RIOB) en het Handboek Behandeling met Heroïne op 
Medisch Voorschrift. Deze documenten zijn met dit uitvoeringsprotocol vervangen. 
Daarnaast is de medicamenteuze behandeling beschreven in de multidisciplinaire 
richtlijn opiaatverslaving. De Zorgstandaard Opiaatverslaving (2017) beschrijft de 
norm waar de zorg voor mensen met een opiaatverslaving minimaal aan moet 
voldoen.[4]   
 
Uitvoeringsprotocol Opiaatonderhoudsbehandeling bij heroïneverslaving met 
medische heroïne, methadon en buprenorfine (2019)[6]  
In dit uitvoeringsprotocol wordt aangegeven dat een opiaatonderhoudsbehandeling 
over het algemeen gericht is op stabilisatie. Stabiele abstinentie is voor veel cliënten 
met een verslaving aan opioïden moeilijk haalbaar. Middelen die kunnen worden 
ingezet voor een opiaatonderhoudsbehandeling zijn methadon, buprenorfine en 
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heroïne op medisch voorschrift. Methadon is eerste keus als 
opiaatonderhoudsmedicatie. Er is veel ervaring mee en het titreren gaat 
gemakkelijker en nauwgezetter dan bij buprenorfine of heroïne op medisch 
voorschrift.  
Een behandeling met buprenorfine kan worden overwogen als:  
• Volledige abstinentie haalbaar lijkt, bij:  

- cliënten met een korte verslavingshistorie (tot ongeveer 18 maanden) 
- cliënten die een serieuze poging willen doen om hun opiaat(onderhouds)-
behandeling helemaal af te bouwen 

• In geval van onderhoudsbehandeling: 
- bij een snelle methadonmetaboliseerder waardoor methadon onvoldoende 
effectief is; 
- bij een verlengd QT-interval of andere onacceptabele bijwerkingen;  
- bij cliënten die daar zelf om vragen. Cliënten kunnen worden overgezet, mits 
er geen contra-indicaties zijn of andere overwegingen. De minder frequente 
toediening en/of het kleinere stigma, en de mindere mate van versuffing 
kunnen redenen zijn voor een verzoek tot omzetting; 
- bij cliënten in een apotheekprogramma. Cliënten kunnen worden overgezet 
van methadon op buprenorfine bij een dosering van hoogstens 40 mg 
methadon.  

Bij cliënten die in hun gebruikersperiode buprenorfine hebben geïnjecteerd, wordt 
buprenorfine alleen in combinatie met naloxon geadviseerd.  
Om ingesteld te worden op heroïne op medisch voorschrift dient een cliënt aan acht 
indicatiecriteria te voldoen. Een van deze criteria is dat een cliënt reeds vijf jaar of 
langer verslaafd is aan heroïne en ondanks therapietrouw methadonbehandeling 
geen uitzicht heeft op abstinentie van opiaten heeft.  
 
Multidisciplinaire richtlijn opiaatverslaving (2013)[10] 
Bij een behandeling gericht op abstinentie worden zowel methadon als buprenorfine 
aanbevolen. Buprenorfine (+ naloxon) kan worden ingezet bij de ontgifting van 
opiaten bij cliënten die niet al te hoge doseringen illegale heroïne gebruiken. Bij 
gebruik van meer dan 1 gram heroïne per dag dient in principe altijd met methadon 
te worden gestart. Wanneer methadon is afgebouwd tot ongeveer 30 mg per dag, 
kan worden overgegaan op buprenorfine. De keuze voor methadon, buprenorfine of 
buprenorfine + naloxon dient gemaakt te worden op basis van de kenmerken van 
en voorkeuren van de cliënt en het gebruikspatroon. Daarnaast wordt in de richtlijn 
naltrexon als behandeloptie benoemd, maar er wordt aangegeven om deze 
vooralsnog matig geëvalueerde behandeling met onduidelijke 
langetermijneffectiviteit altijd af te wegen tegen de bewezen gunstige effecten van 
een langdurige onderhoudsbehandeling met een opiaatagonist (methadon, 
buprenorfine). 
Methadon en buprenorfine zijn beide geschikt als opiaatonderhoudsbehandeling. In 
de afweging van de keuze voor methadon of buprenorfine moeten klinische 
ervaringen, intensiteit van het gebruik van middelen, patiëntvoorkeuren, de ernst 
van de verslaving en de gevolgen van methadongebruik voor de QT-verlenging in de 
besluitvorming worden meegenomen. Cliënten die buprenorfine hebben 
geïnjecteerd, dienen in principe geen buprenorfine monotherapie te krijgen, maar 
eventueel buprenorfine + naloxon. De effectieve dosering voor methadon als 
onderhoudsbehandeling (na opbouw) is bij de meeste cliënten 60 tot 110 mg per 
dag. De meest effectieve dosering van buprenorfine is onbekend, maar is ten minste 
10-12 mg per dag. Heroïne op medisch voorschrift is geen behandeling van eerste 
keus. Slechts een beperkte doelgroep komt voor deze behandeling in aanmerking, 
namelijk cliënten die op alle andere thans beschikbare goed uitgevoerde 
behandelingen niet of onvoldoende hebben gereageerd.  
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Zorgstandaard Opiaatverslaving (2017)[4]  
In de Zorgstandaard Opiaatverslaving wordt beschreven dat methadon en 
buprenorfine beide geschikt zijn als opiaatonderhoudsbehandeling. Buprenorfine is 
alleen geschikt wanneer er gestreefd wordt naar volledige abstinentie van bijgebruik 
van opiaten, terwijl een behandeling met methadon ook vermindering van gebruik 
als doel kan hebben. Bij cliënten die erg veel illegale opiaten gebruiken zijn hoge 
doseringen methadon waarschijnlijk effectiever dan buprenorfine, maar er moet in 
dat geval wel gewaakt worden voor overdosering.  
 
Scopingsoverleg 
In maart 2021 heeft Zorginstituut Nederland een scopingsoverleg gehad met 
vertegenwoordigers van de Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland 
(VVGN) en cliëntenraad het Zwarte Gat. Zij gaven het volgende aan over de 
behandeling:  
Over het algemeen beginnen cliënten die willen gaan voor stabilisatie met methadon 
via een methadonpost, waarbij de afhaalmomenten steeds iets verder worden 
opgerekt. Als dat goed gaat krijgen ze verstrekking via de apotheek. Vervolgens 
worden cliënten soms overgezet op sublinguaal buprenorfine + naloxon.  
Methadon wordt het meest toegepast. Sublinguaal buprenorfine + naloxon wordt 
vaker toegepast dan buprenorfine monotherapie om te voorkomen dat buprenorfine 
intraveneus toegediend wordt. Bij behandeling met sublinguaal buprenorfine + 
naloxon ervaren cliënten minder een ‘roeseffect’ tijdens het gebruik, vindt er minder 
sedatie plaats, is er sprake van een plafondeffect en zou er sprake zijn van minder 
ademhalingsdepressie. Bij behandeling met methadon ervaren cliënten wel een 
‘roes’. Indien een cliënt geen roeseffect nodig heeft, past buprenorfine + naloxon 
goed. Cliënten die wel op zoek zijn naar een roeseffect of die grotere hoeveelheden 
heroïne gebruiken worden voornamelijk behandeld met methadon (niet per se vanaf 
1 gram, aangezien het onbekend is wat de kwaliteit van de heroïne is).  
Er wordt ook weleens meteen met buprenorfine + naloxon gestart, met name bij 
cliënten die afhankelijk zijn geworden na een pijnbehandeling. Bij sublinguaal 
buprenorfine + naloxon vindt minder stigmatisering plaats dan bij methadon, wat 
mee kan spelen bij de behandelkeuze.  
Een relatief kleine groep wordt behandeld met heroïne op medisch voorschrift. 
 
Subcutaan buprenorfine zou een plaats kunnen hebben bij de behandeling van 
cliënten met een verslaving aan opioïden met een stabiele dosering van de 
opiaatonderhoudsbehandeling die wat verder van het middelengebruik af willen 
staan. Het zou met name toegepast kunnen worden bij de volgende populaties:  
• Cliënten die wat chaotischer omgaan met de inname van sublinguaal 

buprenorfine + naloxon (die bijvoorbeeld af en toe een tablet vergeten)  
• Cliënten die door hun werk moeilijk op hun afspraak kunnen komen of minder 

contact willen hebben met de verslavingszorg. 
• Cliënten die verslaafd zijn aan (voorgeschreven) opioïden die eerder zijn 

toegepast als pijnmedicatie. 
• Cliënten die liever geen methadon willen gebruiken vanwege het stigma dat er 

nog op berust.  
Cliënten waarbij subcutaan buprenorfine zal worden toegepast moeten gemotiveerd 
zijn voor een abstinent leven. Ze dienen stabiel ingesteld te zijn op sublinguaal 
buprenorfine + naloxon. Waarschijnlijk zal er eerst gestart worden met de 
wekelijkse dosering en kan er daarna over worden gegaan op de maandelijkse 
dosering. 
 
Vergelijkende behandeling 
In de verschillende beschreven documenten worden zowel methadon als sublinguaal 
buprenorfine + naloxon aanbevolen als behandeling van een verslaving aan 
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opioïden. Heroïne op medisch voorschrift is geen eerste keuze van behandeling.  
Aangezien uit het scopingsoverleg blijkt dat de toepassing van subcutaan 
buprenorfine met name een plaats zal hebben bij cliënten die wat verder van het 
middelengebruik af willen staan en cliënten eerst stabiel ingesteld dienen te zijn op 
sublinguaal buprenorfine + naloxon, wordt sublinguaal buprenorfine + naloxon als 
vergelijkende behandeling gekozen. In een eerder gepubliceerd rapport is 
sublinguaal buprenorfine + naloxon vergeleken met methadon.[11]   
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2 Methode systematisch literatuuronderzoek 

2.1 Vraagstelling 
Wat is de waarde van subcutaan buprenorfine (Buvidal®) bij de behandeling van 
een verslaving aan opioïden bij volwassenen en jongeren vanaf 16 jaar binnen het 
kader van medische, sociale en psychologische behandeling vergeleken met 
sublinguaal buprenorfine + naloxon? 
 

2.1.1 PICO 
 
Tabel 1 PICO 
Patiëntenpopulatie Volwassenen en jongeren vanaf 16 jaar die behandeld 

worden voor een verslaving aan opioïden binnen het 
kader van een medische, sociale en psychologische 
behandeling  

Interventie Subcutaan buprenorfine  
Controle-interventie Sublinguaal buprenorfine + naloxon 
Cruciale uitkomsten Percentage urinemonsters negatief voor illegale 

opioïden 
Ernstige ongunstige effecten  

Relevante follow-up duur Een studieduur van ±6 maanden of langer is passend 
om de gunstige en ongunstige effecten in te kunnen 
schatten.  

Studiedesign Een geblindeerde, gerandomiseerde studie met 
controlearm is mogelijk en vereist 

 
2.1.2 Uitkomstmaten en klinische relevantiegrenzen 

 
Percentage urinemonsters negatief voor illegale opioïden 
Het percentage urinemonster negatief voor illegale opioïden is gedefinieerd als een 
cruciale uitkomstmaat. In de multidisciplinaire richtlijn opiaatverslaving wordt 
aangegeven dat urineonderzoek periodiek plaatsvindt bij cliënten in behandeling 
gericht op abstinentie van opiaten: minimaal eens per drie maanden.[10]  
In het uitvoeringsprotocol staat beschreven dat urineonderzoek één van de weinige 
objectieve uitkomstmaten is om aan te tonen of een cliënt middelen heeft gebruikt. 
Heroïne en andere opiaten zijn gedurende 2 tot 6 dagen aantoonbaar in de urine.[6] 
Daarnaast is werd tijdens het scopingsoverleg met de VVGN en cliëntenraad Het 
Zwarte Gat het aantal dagen van bijgebruik van opioïden als uitkomstmaat 
benoemd.  
 
Klinische relevantiegrens:  
De EMA hanteert een non-inferioriteitsmarge van 11%. Non-inferioriteit wordt 
geconcludeerd als het tweezijde 95-betrouwbaarheidsinterval voor het verschil in 
het percentage negatieve urinemonsters groter dan -11% is.[2] Dit percentage is 
gebaseerd op uitkomsten die gevonden werden in de Rosenthal studie.[12] In deze 
studie werd een vergelijking gemaakt tussen sublinguaal buprenorfine + naloxon en 
placebo voor de uitkomstmaat percentage negatieve urinemonsters. De 
gerapporteerde waarden uit de ANOVA was 35,1% voor sublinguaal buprenorfine + 
naloxon en 14,4% voor placebo (verschil 20,7%, P=0,81). Dit kan worden vertaald 
in een 95% betrouwbaarheidsinterval voor het verschil van 11,5% tot 29,9%. De 
power berekening was gebaseerd op de lagere limiet van dit 
betrouwbaarheidsinterval dat gezien kan worden als klinisch relevant en een 
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hypothetisch placebo effect voorstelt in deze studie.  
 
Compliantie en behandelretentie  
Compliantie werd tijdens het scopingsoverleg als belangrijke uitkomstmaat 
genoemd. Compliantie is de mate waarin de cliënt het door de voorschrijver 
verstrekte advies opvolgt. Daarnaast werd behandelretentie benoemd. 
Behandelretentie geeft de duur aan dat cliënten in behandeling blijven.  
 
Klinische relevantiegrens:  
In het studieprotocol van de HS-11-421 studie was de vooraf gedefinieerde non-
inferioriteitsmarge voor behandelretentie 15%. Er wordt gesproken van non-
inferioriteit indien het tweezijdige 95%-betrouwbaarheidsinterval voor het verschil 
in behandelretentie (interventiearm – controlearm) boven de 15% ligt.  
 
Kwaliteit van leven 
Kwaliteit van leven wordt als een belangrijke uitkomstmaat beschouwd. Voor de 
generieke kwaliteit van leven zijn diverse instrumenten beschikbaar zoals de EQ-5D 
en de RAND-36/SF-36.[13, 14] 
Bij patiënten met een verslaving aan opioïden is de kwaliteit van leven eerder 
gemeten met de World Health Organization Quality of Life assessment (WHOQOL-
BREF) en de European Addiction Severity Index (EuropASI).[15, 16] De WHOQOL-
BREF bevat 26 vragen over fysieke gezondheid, psychische gezondheid, sociale 
relaties, omgevingsmogelijkheden, de algemene kwaliteit van leven en algemene 
tevredenheid met de gezondheid. Een hoge domeinscore komt overeen met een 
betere kwaliteit van leven.[15] Bij de EuropASI komen 7 levensdomeinen aan bod: 
lichamelijke gezondheid, arbeid/opleiding/inkomen, alcoholgebruik, druggebruik, 
justitie/politie, familiale en sociale relaties en psychisch-emotionele gezondheid.[16]  
Om de kwaliteit van leven van patiënten met een opiaatonderhoudsbehandeling te 
meten is de Opioid Substitution Treatment Quality of Life Scale (OSTQOL) 
ontworpen. Deze vragenlijst dient echter nog grondiger gevalideerd te worden.[17] 
Voor het meten van behoefte van gebruik wordt voornamelijk gebruik gemaakt van 
een visuaal analoge schaal (VAS), zoals bijvoorbeeld de VAS need to use of VAS 
desire to use.[18]  
 
Klinische relevantiegrens:  
Er is geen non-inferioriteitsmarge gedefinieerd voor de kwaliteit van leven. In de 
EPAR wordt een verminderd verlangen / verminderde behoefte om te gebruiken 
gedefinieerd als een vermindering van tenminste 50% reductie vanaf baseline VAS 
scores.[2] 
 
Ontwenningsklachten 
Tijdens het scopingsoverleg met de VVGN en cliëntenraad het Zwarte Gat is 
aangegeven dat ontwenningsklachten middels de Clinical Opiate Withdrawal Scale 
(COWS) een belangrijke uitkomstmaat is. De subjectieve ontwenningsschaal (SOS) 
en objectieve ontwenningsschaal (OOS) zijn niet specifiek genoeg, omdat deze 
bijvoorbeeld ook alcoholgebruik of gebruik van andere drugs zoals GHB meten. De 
COWS is een gevalideerd instrument en bevat elf items over tekenen en symptomen 
van ontwenningsklachten die ingevuld dienen te worden door de behandelaar om 
ontwenningsklachten te meten. Voor elk symptoom wordt een score van 0 tot 4 of 0 
tot 5 gegeven, waarbij hogere scores ernstigere symptomen aangeven. De 
totaalscore ligt tussen 0 en 47.[19]  
 
Klinische relevantiegrens:  
De minimally clinical important difference (MCID) voor de COWS is onbekend. 
Ontwenning kan worden geclassificeerd als mild (5-12), matig (13-24), matig tot 
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ernstig (25-36) of ernstig (>36).[19]   
 
Ernstige ongunstige effecten 
Ernstige ongunstige effecten zijn een cruciale uitkomstmaat. Hiervoor analyseert het 
Zorginstituut de incidentie van graad 3-5 ongunstige effecten en het aantal stakers 
als gevolg van ongunstige effecten. Daarnaast zal worden gekeken naar het aantal 
reacties op plaats van injectie.  
 
Voor de uitkomstmaten waarvoor een ‘minimaal klinisch relevant verschil’ (MCID) 
ontbreekt, hanteert Zorginstituut Nederland de default grenswaarde van 0,5 meer of 
minder bij het gestandaardiseerde gemiddelde verschil (SMD). Bij een relatief risico 
(RR en HR) is de default grenswaarde 0,75 en 1,25. 
 

2.2 Zoekstrategie 
Voor het verkrijgen van relevante gegevens uit wetenschappelijk onderzoek heeft 
het Zorginstituut in maart 2021 een literatuursearch gedaan naar publicaties over 
subcutaan buprenorfine en sublinguaal buprenorfine + naloxon bij volwassenen en 
jongeren vanaf 16 jaar binnen het kader van medische sociale en psychologische 
behandeling. 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.  
 
De volgende inclusiecriteria zijn gebruikt bij de selectie van artikelen: 
1. Gerandomiseerd onderzoek heeft de voorkeur 
2. Engelstalige artikelen 
 
De volgende exclusiecriteria zijn gebruikt bij de selectie van artikelen: 
1. Congresbijdragen 
2. Beschouwende artikelen (‘state of the art’, niet-systematische reviews) 
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3 Resultaten 

3.1 Resultaten literatuursearch  
De zoekstrategie resulteert in 15 referenties, waarvan 1 gepubliceerde studie 
voldeed aan de inclusiecriteria. De hierna volgende PRISMA flowchart geeft het 
selectieproces weer.  
 

 
 
Er is een studie geïncludeerd op basis van de literatuursearch:  
• Een publicatie van de HS-11-421 studie. Een dubbelblinde, dubbel-dummy, 

gerandomiseerde studie waarin subcutaan buprenorfine werd vergeleken met 
sublinguale buprenorfine + naloxon bij ambulante patiënten met een matige 
tot ernstige opiaatverslaving die behandeling zochten.[20]  

 
Tevens zijn de EPAR en de SmPC van subcutaan buprenorfine (Buvidal®) 
geraadpleegd. 
 
Een publicatie van de HS-14-499 studie is meegenomen als aanvullend bewijs. Dit is 
een open label, observationele, multicenter, fase III studie waarin de veiligheid van 
wekelijkse en maandelijks subcutane toediening van buprenorfine werd 
onderzocht.[21]  
 
Daarnaast is een publicatie meegenomen als aanvullend bewijs die door de 
registratiehouder is toegestuurd. 
• Een publicatie van de DEBUT studie. Een open-label, gerandomiseerde studie 

waarin subcutaan buprenorfine werd vergeleken met sublinguale toediening 
buprenorfine + naloxon bij ambulante patiënten met een matig tot ernstige 
opiaatverslaving.[22] 

Referenties geïdentificeerd 
met zoekacties in databases  

(n = 15) 

Additionele referenties uit 
andere bronnen  

(n = 0) 

Referenties na ontdubbeling  
(n = 10) 

Titels en abstracts van 
referenties gescreend 

(n = 10) 

Volledige tekst beoordeeld 
voor inclusie  

(n = 1) 

Referenties  
geëxcludeerd 

(n = 9) 

 Artikelen geïncludeerd in 
de analyse  

(n = 1) 

Volledige tekst 
geëxcludeerd met 

reden 
(n =0) 
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Deze studie heeft minder cliënten geïncludeerd dan de HS-14-499 studie, was 
gericht op algehele tevredenheid over de behandeling en was ongeblindeerd. Om 
deze reden is deze studie beschreven als aanvullend bewijs.  
 
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 
 
De HS-11-421 studie is een gerandomiseerde, dubbelblinde, multicenter, fase III 
studie die de effectiviteit en veiligheid van wekelijks en maandelijks subcutaan 
buprenorfine vergeleek met dagelijks sublinguaal buprenorfine + naloxon. 
Participanten van 18 t/m 65 jaar moesten gediagnosticeerd zijn met en behandeling 
zoeken voor een matig tot ernstige verslaving aan opioïden. Op basis van hun 
medische en psychologische historie werd beoordeeld of participanten goede 
kandidaten leken voor een behandeling met buprenorfine en ze mochten geen 
eerdere medicamenteuze behandeling hebben gehad voor een opiaatverslaving 
binnen 60 dagen voor randomisatie. Daarnaast moesten kandidaten betrouwbare 
anticonceptie gebruiken. Exclusie criteria bestonden uit hebben van een diagnose 
van AIDS of chronische pijn die behandeld diende te worden met opioïden, actieve 
symptomen van hepatitis waar behandeling voor nodig was of het hebben van een 
DSM5 diagnose van matig tot ernstig middelengebruik anders dan opioïden, cafeïne 
of nicotine.  
Participanten werden 1:1 gerandomiseerd, waarbij er in totaal 213 patiënten naar 
de interventiearm werden gerandomiseerd en 215 naar de controlearm. De 
interventiebehandeling bestond uit een dagelijkse sublinguale placebo en wekelijks 
(eerste 12 weken) en maandelijks (laatste 12 weken) subcutaan buprenorfine. De 
controlebehandeling bestond uit dagelijks sublinguaal buprenorfine + naloxon (24 
weken) met overeenkomstige wekelijkse en maandelijkse subcutane placebo 
injecties.  
Het primaire eindpunt voor noninferioriteit voor de European Medicines Agency 
bestond uit het gemiddeld aantal urinemonsters negatief voor opioïden gedurende 
week 1 tot 24. Voor de beoordeling door de Food and Drug Administration (FDA) 
was de responder rate het primaire eindpunt. De responder rate was gedefinieerd 
als het hebben van geen bewijs van ongeoorloofd opoïdgebruik voor tenminste 8 
van de 10 vooraf gedefinieerde momenten gedurende week 9 tot 24 , waarvan 2 
van deze tijdens week 12 en tijdens maand 6 (weken 21-24). Secundaire 
eindpunten bestonden uit het gemiddeld percentage van opioïd-negatieve 
urinemonsters door middel van een cumulatieve distributiefunctie (CDF) voor week 
4 tot 24 en studieretentie. Exploratieve eindpunten waren opioïd-negatieve 
urinemonsters op verschillende tijdstippen en fases, desire- and need-to-use opioïd 
visueel analoge schaal (VAS), Clinical and Subjective Opiate Withdrawal Scales 
(COWS en SOWS) en de frequentie van aanvullende gebruik van 8 mg sublinguaal 
buprenorfine gebruik en aanvullende psychosociale begeleiding.  
 
Bijlage 5 geeft een overzicht van de baselinekenmerken van de geïncludeerde 
studies. 
 

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. 
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De beoordeling van het risico op bias staat in bijlage 6. De effecten van de 
interventie en de kwaliteit van de evidence zijn samengevat in het GRADE evidence 
profiel (bijlage 7). De kwaliteit van de evidence is beoordeeld aan de hand van de 
GRADE methode. Bij GRADE wordt de kwaliteit van bewijs per uitkomstmaat 
bepaald, en is, naast risk of bias, een aantal factoren van belang: inconsistentie, 
indirect bewijs, onnauwkeurigheid en publicatiebias. Wanneer één of meer van deze 
factoren aanwezig zijn, kan de kwaliteit van bewijs met één of twee niveaus per 
uitkomstmaat worden verlaagd. Dit resulteert in een gradering van de kwaliteit van 
bewijs: deze kan hoog, middelmatig, laag of zeer laag zijn.  
 
Percentage urinemonsters negatief voor illegale opioïden 
Het gemiddeld percentage urinemonsters negatief voor illegale opioïden was 
gebaseerd op 18 urinemonsters die waren afgenomen tussen week 2 en week 25. 
Op basis van een intention to treat analyse was het gemiddeld aantal urinemonsters 
negatief voor illegale opioïden 35,1% (standaarddeviatie (SD) 36,0) voor 
participanten die subcutaan buprenorfine kregen en 28,4% (SD 36,5) voor 
participanten die sublinguaal buprenorfine + naloxon kregen. Het gemiddelde 
verschil was 6,7% (95% betrouwbaarheidsinterval -0,1 tot 13,6) in het voordeel 
van subcutaan buprenorfine. Bij deze berekening werd een urinemonster als positief 
geteld als de uitslag ontbrak, aangezien aangenomen wordt dat terugkeer naar 
ongeoorloofd gebruik van opioïden gebruikelijk is wanneer cliënten het 
behandelschema niet volgen. Bij een non-inferioriteitsmarge van 11%, kan 
geconcludeerd worden dat subcutaan buprenorfine niet inferieur is aan sublinguaal 
buprenorfine + naloxon.  
Indien ontbrekende urinemonsters niet als positief werden meegenomen in de 
analyse, was het percentage 44,6% (SD 38,1) in de interventiearm en 35,9% (SD 
40,5) in de controlearm.  
 
Gradeconclusie:  
Behandeling met subcutaan buprenorfine is niet inferieur (bewijs van hoge kwaliteit) 
aan sublinguaal buprenorfine + naloxon op basis van het percentage urinemonsters 
negatief voor illegale opioïden.   
 
Compliantie en behandelretentie 
Van de 428 participanten die werden gerandomiseerd, ontvingen alle participanten 
ten minste een dosis van het geneesmiddel. Van deze participanten voltooiden 
69,0% (147/213) uit de behandelarm met subcutaan buprenorfine en 72,6% 
(156/215) uit de behandelarm met sublinguaal buprenorfine + naloxon de 
behandelperiode van 24 weken. In totaal voltooiden 56,8% van de participanten in 
de interventiearm en 58,6% van de participanten uit de controlearm de gehele 
studieperiode (inclusief de 4 weken follow-up). Het verschil in percentages tussen 
de groepen was -1,8% (95%-BI: -11,2-7,6) in het voordeel van subcutaan 
buprenorfine. Deze percentages waren inclusief 4 participanten in de controlearm en 
7 participanten in de interventiearm die staakten met de studiemedicatie, maar 
bleven deelnemen aan de studie.  
De retentie voor in medicamenteuze behandeling was voor beide groepen ongeveer 
vergelijkbaar (Figuur 1). 
 
Figuur 1: Retentie in medicamenteuze behandeling.  
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Gradeconclusie:  
Compliantie en behandelretentie is bij behandeling met subcutaan buprenorfine niet 
inferieur (bewijs van hoge kwaliteit) aan sublinguaal buprenorfine + naloxon.  
 
Kwaliteit van leven 
In de EPAR wordt aangegeven dat de gemiddelde VAS scores voor ochtend 
verlangen of behoefte om te gebruiken vergelijkbaar waren tussen beide 
behandelarmen in week 2 (subcutaan buprenorfine 37,1; sublinguaal buprenorfine + 
naloxon 33,0). Voor beide behandelarmen verminderde de hunkering tussen week 2 
en week 12 (subcutaan buprenorfine 13,1; sublinguaal buprenorfine + naloxon 15,1 
bij week 12) en bleef deze relatief stabiel tot week 25 (subcutaan buprenorfine 
12,8; sublinguaal buprenorfine + naloxon 18,3). Over het algemeen was de 
behoefte om te gebruiken in de ochtend vergelijkbaar voor participanten die 
behandeld werden met subcutaan buprenorfine als sublinguaal buprenorfine + 
naloxon. Met uitzondering van week 9 (verschil van -6,6; 95%-BI: -12,3; -0,9) in 
het voordeel van subcutaan buprenorfine en week 10 (verschil van -5,8 (95%-BI: -
11,2; -0,5), werden geen significante verschillen gevonden tussen de 
behandelarmen. 
In het gepubliceerde artikel van de HS-11-421 studie staat daarentegen dat dat de 
hunkering naar opioïden direct werd geremd vanaf dag 1 en gedurende de studie 
zonder significante verschillen tussen de behandelarmen (Figuur 2).   
 
Figuur 2: Visueel analoge schaal (VAS) behoefte om opioïden te gebruiken  

 
De blauwe rondjes geven subcutaan buprenorfine weer en de oranje driehoekjes sublinguaal 
buprenorfine + naloxon. Gemiddelde (SD) visueel analoge schaal score voor ernstigste of 
sterkste behoefte om opioïden te gebruiken sinds het laatste bezoek. 0 wil zeggen geen 
behoefte aan gebruik; 100 staat voor de maximale behoefte aan gebruik.  
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Gradeconclusie:  
Zowel bij behandeling met subcutaan buprenorfine als bij behandeling met 
sublinguaal buprenorfine + naloxon wordt de gemiddelde behoefte om opioïden te 
gebruiken klinisch relevant geremd (bewijs van hoge kwaliteit) op basis van 
metingen op een visueel analoge schaal. 
 
Verandering in ontwenningsklachten 
De gemiddelde COWS score bij baseline was 12,2 voor beide behandelarmen (milde 
tot matige ontwenningsklachten). De gemiddelde score nam voor beide groepen 
snel af tot week 5. De gemiddelde COWS score bij week 5 was 3,0 voor de 
studiearm met subcutaan buprenorfine en 2,9 voor de studiearm met sublinguaal 
buprenorfine + naloxon. Na week 5 waren de gemiddelde COWS scores redelijk 
stabiel en lager dan 3,0. Na 25 weken was de gemiddelde COWS score 2,8 voor 
beide groepen, met een verschil van -9,5 bij behandeling met het buprenorfine 
depot en -9,4 bij behandeling met sublinguaal buprenorfine + naloxon vanaf 
baseline. De verandering vanaf baseline waren vergelijkbaar bij beide 
behandelingen en geen statistisch significante verschillen werden gevonden tussen 
de behandelarmen op de verschillende tijdpunten (figuur 3).  
 
Figuur 3: Verandering van baseline in Clinical Opiate Withdrawal Scale (ITT 
populatie) voor behandeling met buprenorfine depot (CAM2038) en sublinguaal 
buprenorfine + naloxon (SL BPN) 
 

 
 
Gradeconclusie: 
Bij zowel behandeling met subcutaan buprenorfine als sublinguaal buprenorfine + 
naloxon hadden participanten bij start milde tot matige ontwenningsklachten. Na 25 
weken waren de ontwenningsklachten in vergelijkbare mate afgenomen (bewijs van 
hoge kwaliteit, score in beide armen < 5).  
 

3.3.1 Overige overwegingen 
De HS-11-421 studie is een gerandomiseerde, dubbelblinde, dubbel dummy studie 
en op basis van deze studieopzet werd het risico op bias op laag geschat. De 
participanten in de studie waren gemiddeld relatief jonger (±38 jaar) dan cliënten in 
de Nederlandse populatie (±48 jaar). Aangezien dit verschil in leeftijd van de 
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participanten naar verwachting geen invloed heeft op de uitkomstmaten, is er niet 
afgewaardeerd voor indirect bewijs. Relatief werden er iets minder mannen in de 
studie geïncludeerd ten opzichte van de Nederlandse populatie (±61% ten opzichte 
van 80%), en waren relatief minder patiënten verslaafd aan heroïne (70% ten 
opzichte van >80%). In de EPAR wordt beschreven dat het effect bij mannen 
overeenkomt met het effect bij vrouwen en om deze reden is hier niet voor 
afgewaardeerd op indirect bewijs. Participanten werden in de studie ambulant 
behandeld, wat grotendeels overeenkomt met de Nederlandse praktijk waar 
patiënten ook voornamelijk ambulant worden behandeld.[6]  
 
Voor het gemiddeld aantal urinemonsters negatief voor illegale opioïden zijn 
additionele post hoc subgroepanalyses uitgevoerd. In alle verschillende 
subgroepanalyses was subcutaan buprenorfine niet inferieur aan sublinguaal 
buprenorfine + naloxon, met uitzondering van een subgroepanalyse waarbij 
gekeken werd naar participanten die verslaafd waren aan opioïden op recept. Het 
verschil in het percentage urinemonsters negatief voor illegale opioïden bij 
participanten met een primaire verslaving aan opioïden op recept was -11,6%, 
(95%-BI: -24,6; -1,5 in het voordeel van sublinguaal buprenorfine + naloxon). In 
deze subgroep was subcutaan buprenorfine dus waarschijnlijk inferieur aan 
sublinguaal buprenorfine + naloxon. Aangezien de studie niet is gepowerd om deze 
subgroepanalyse uit te voeren, kan er niet met zekerheid worden gezegd dat 
subcutaan buprenorfine inferieur is aan sublinguaal buprenorfine + naloxon. 
Resultaten waren gebaseerd op 61 participanten in de interventiearm en 64 
participanten uit de controlearm, waarbij het 95%-betrouwbaarheidsinterval bij 
deze subgroepanalyse de non-inferioriteitsmarge van -11% doorkruist. Om deze 
reden is deze subgroep niet uitgesloten voor de indicatie voor vergoeding.  
Bij participanten die verslaafd waren aan heroïne was subcutaan buprenorfine 
waarschijnlijk superieur aan sublinguaal buprenorfine + naloxon (verschil 14,8; 
95%-BI: 8,0-21,7 in het voordeel van subcutaan buprenorfine). Daarnaast liet een 
additionele post hoc subgroepanalyse zien dat op basis van het aantal 
urinemonsters negatief voor illegale opioïden subcutaan buprenorfine waarschijnlijk 
superieur was aan sublinguaal buprenorfine + naloxon bij patiënten die opioïden 
injecteerden (verschil 13,6; 95%-BI: 5,3-21,9). Indien er gekeken was naar 
zelfrapportage door participanten over het gebruik van illegale opioïden was 
subcutaan buprenorfine tevens niet inferieur aan sublinguaal buprenorfine + 
naloxon. In de tweede fase van de studie (van week 13 tot 24) werd er superioriteit 
aangetoond bij behandeling met subcutaan buprenorfine ten opzichte van 
sublinguaal buprenorfine + naloxon. Het verschil in percentage urinemonsters 
negatief voor illegale opioïden was in deze tweede fase 8,5% (95%-BI: 1,2 – 15,7, 
p=0,023). Dit betrof echter tevens een post hoc analyse en dus dienen deze 
resultaten met voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd.  
 
In een non-inferioriteitsstudie geeft het resultaat van een per protocol analyse 
meestal de meer conservatieve schatting van het behandeleffect, omdat hier alleen 
gerekend wordt met personen die het onderzoek hebben voltooid.[23] Alle 
participanten die in de intention to treat analyse waren opgenomen, werden tevens 
in de per protocol populatie geïncludeerd, aangezien geen grote afwijkingen van het 
protocol waren gerapporteerd in deze studie. In de EPAR staat vermeld dat de 
registratiehouder twee analyses heeft uitgevoerd met post-hoc gedefinieerde per 
protocol populaties. Een per protocol populatie was exclusief participanten die een 
sterk afwijkende blootstelling aan de interventies hadden en de tweede bestond uit 
de voorgaande populatie waarbij tevens participanten niet werden meegenomen die 
twee of meer opeenvolgende urinemetingen miste. In beide per protocol analyses 
werd non-inferioriteit aangetoond.  
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Een secundaire vooraf gedefinieerde uitkomstmaat was de cumulatieve 
distributiefunctie van het aantal urinemonsters negatief voor illegale opioïden. Om 
de cumulatieve distributiefunctie (CDF) te bereken, werd het percentage negatieve 
urinemonsters van 15 monsters berekend voor elke participant waarbij missende 
monsters als positief werden beoordeeld. Op basis van dit eindpunt had subcutaan 
buprenorfine een superieur effect ten opzichte van sublinguaal buprenorfine + 
naloxon tijdens week 4 tot 24. De mediane CDF was 26,7% bij behandeling met 
subcutaan buprenorfine en 6,7% voor sublinguaal buprenorfine + naloxon 
(p=0,008). De responder curve is weergegeven in Appendix 1.  
Superioriteit werd bij de vooraf gedefinieerde uitkomstmaten alleen aangetoond op 
deze secundaire uitkomstmaat. De klinische relevantie van een verschil in de 
cumulatieve distributiefunctie is onbekend en op basis van het scopingsoverleg 
kwam deze uitkomstmaat niet naar voren als cruciale of belangrijke uitkomstmaat. 
Voor de primaire uitkomstmaat, het percentage urinemonsters negatief voor illegale 
opioïden, werd geen superioriteit, maar non-inferioriteit aangetoond. 
In de studie van Frost et al. (de HS-14-499 studie), een ongeblindeerde studie, is 
gekeken naar de veiligheid op langere termijn bij volwassenen van 18 tot en met 65 
jaar met een matig tot ernstige verslaving aan opioïden die startten met (N=37) of 
overstapten van sublinguaal buprenorfine + naloxon (N=190) naar subcutaan 
buprenorfine.[21] In deze studie voltooiden 188 van de 227 participanten (82,8%) de 
behandelperiode van 24 weken en 167 participanten (73,6%) voltooiden de hele 
behandelperiode van 48 weken. Als secundair eindpunt werd gekeken naar de 
effectiviteit van subcutaan buprenorfine. Voor de effectiviteit werd een 
gecombineerd eindpunt gebruik bestaande uit het percentage urinemonsters 
negatief voor illegale opioïden in combinatie met zelfrapportage van participanten 
over illegaal gebruik van opioïden. Alle participanten die startten met subcutaan 
buprenorfine gebruikten illegale opioïden bij baseline. Aan het eind van de 
behandelperiode was het gecombineerde eindpunt van percentages urinemonsters 
negatief voor illegale opioïden en zelfrapportage van gestegen naar 63,0% (16 van 
de 37). Voor participanten die overstapten vanaf sublinguaal buprenorfine + 
naloxon was het gecombineerde eindpunt 78,4% op dag 1 en 82,8% aan het eind 
van de behandelperiode. De gemiddelde COWS scores verminderden vanaf baseline 
naar het eind van de behandeling voor beide groepen participanten. Ook de need to 
use VAS en desire to use VAS scores namen af van baseline tot eind van de 
behandeling. Deze resultaten zijn weergegeven in figuur 1 van Appendix 2. Deze 
studie ondersteunt het bewijs dat de effectiviteit van subcutaan buprenorfine niet 
inferieur is aan sublinguaal buprenorfine op basis van de gunstige effecten.  
 
In de DEBUT studie, een open-label, gerandomiseerde, Australische multicenter 
studie werd de tevredenheid over de behandeling met subcutaan buprenorfine en 
sublinguaal buprenorfine (+naloxon) onderzocht bij ambulante volwassen cliënten 
met een matig tot ernstige verslaving aan opioïden. In totaal werden 60 
participanten gerandomiseerd naar subcutaan buprenorfine en 60 naar sublinguaal 
buprenorfine. Sublinguaal buprenorfine werd in Australië voornamelijk als 
sublinguaal buprenorfine + naloxon voorgeschreven.  
Het primaire eindpunt was het verschil in tevredenheid over de behandeling na 24 
weken, gemeten door middel van de Treatment Satisfaction Questionnaire for 
Medication (TSQM) versie 1.4 (range 0-100; hogere scores geven een grotere 
tevredenheid aan). Secundaire eindpunten bestonden uit andere door de patiënt 
gerapporteerde uitkomsten, waaronder kwaliteit van leven, belasting van de 
behandeling en gezondheidsgerelateerde uitkomsten, net als metingen van 
opioïdgebruik, behandelretentie en veiligheid.  
Van de 119 participanten werden er 60 gerandomiseerd naar subcutaan 
buprenorfine en 59 participanten naar sublinguaal buprenorfine.  
Van deze staakte een participant de studie zonder tenminste een dosis van de 
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studiemedicatie te hebben gehad. In totaal voltooiden 88,3% (53/60) participanten 
die met subcutaan buprenorfine behandeld werden en 93,3% (56/59) participanten 
die met sublinguaal buprenorfine behandeld werden de gehele studieperiode. Er 
waren 54 participanten (90,0%) in de groep met subcutaan buprenorfine en 27 
participanten (45,8%) in de groep met sublinguaal buprenorfine die bij alle 7 
beoordelingsbezoeken waren geweest volgens het studieprotocol.  
De gemiddelde behandeltevredenheid was significant hoger in de behandelarm met 
subcutaan buprenorfine ten opzichte van de behandelarm met sublinguaal 
buprenorfine. Er werd geen significant verschil gevonden in gebruik van illegale 
opioïden gemeten middels urinemetingen en zelfrapportage. Significante verschillen 
werden in het voordeel van subcutaan buprenorfine waargenomen op basis van de 
PS-VAS (hogere patiënt tevredenheid), lagere behandellast (gemeten door de TBQ), 
verbeterde behandeleffectiviteit (gemeten door de PGI-I), en kwaliteit van leven 
scores (gemeten door de OSTQoL), minder afwijkend opioïde medicatie gedrag 
(gemeten door ORBIT) en beter lichamelijk functioneren (gemeten door de SF-36). 
Op enkele andere uitkomstmaten werd geen verschil aangetoond, waaronder de EQ-
5D-3L, SF-36 mentale gezondheidscomponent, SURE en de DASS-21. Daarnaast 
werd geen verschil aangetoond in de ontwennings- en cravingscores. Er werden in 
deze studie vele patiënt gerapporteerde uitkomstmaten onderzocht, waarbij er niet 
werd gecorrigeerd voor multiple testing. De DEBUT studie is een ongeblindeerde 
studie, waardoor de resultaten die gerapporteerd zijn over de kwaliteit van leven 
gevoelig zijn voor bias. De testinstrumenten die zijn gebruikt zijn voor een deel 
generiek (de SF36 en EQ5D) en voor een deel niet (bijv. de OSTQoL), maar de 
ziektespecifieke vragenlijsten dienen nog gevalideerd te worden. Het is dus 
onduidelijk of deze testen echt de kwaliteit van leven van deze cliënten meten. En 
daarnaast is het onduidelijk wat het klinisch relevante afkappunt is bij deze testen. 
Om deze redenen is er op basis van de DEBUT studie geen overtuigend bewijs voor 
een klinisch relevant verschil in kwaliteit van leven bij behandeling met subcutaan 
buprenorfine ten opzichte van sublinguaal buprenorfine + naloxon. 
 
De HS-11-421 studie werd alleen in de Verenigde Staten uitgevoerd. Aangezien de 
HS-14-499 studie tevens cliënten uit Europa had geïncludeerd en deze resultaten de 
gunstige effecten van de HS-11-421 studie ondersteunen, is hiervoor niet 
afgewaardeerd voor indirect bewijs.  
In de studie waren HS-11-421 en de HS-14-499 studie werden geen cliënten van 
jonger dan 18 jaar en tevens geen cliënten met een lichte verslaving aan opioïden 
geïncludeerd in de studie. Om deze reden wordt de indicatie voor subcutaan 
buprenorfine ingeperkt tot cliënten vanaf 18 jaar met een matig tot ernstige 
verslaving aan opioïden. Daarnaast werden participanten >65 jaar niet geïncludeerd 
in de studies, maar aangezien het onwenselijk is om een langdurige behandeling te 
stoppen na het bereiken van een leeftijd van 65 jaar, is de indicatie hier niet door 
aangepast. 
 

3.4 Ongunstige effecten 
 
In de HS-11-421 studie trad er bij 128 van de 213 participanten (60,1%) die 
behandeld werden met subcutaan buprenorfine een ongunstig effect op. In 
controlearm trad er bij 119 van de 215 participanten (55,3%) een ongunstig effect 
op. De meest frequent optredende ongunstige effecten zijn gepresenteerd in tabel 
2.   
 
Tabel 2: Ongunstige effecten van subcutaan buprenorfine vergeleken met 
sublinguaal buprenorfine + naloxon bij de behandeling van een verslaving aan 
opioïden  
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 Subcutaan buprenorfine  

(totaal op basis van de HS-11-421 en 

HS-14-499 studie)  

Sublinguaal buprenorfine + naloxon  

(op basis van de HS-11-421 studie) 

meest 

frequent 

(≥2%)  

Pijn op de injectieplaats (12%), 

zwelling op de injectieplaats (8%), 

roodheid van de huid op de 

injectieplaats (7%), jeuk op de 

injectieplaats (4%), constipatie (4%), 

misselijkheid (3%), hoofdpijn (3%) 

Pijn op de injectieplaats (7%), roodheid van 

de huid op de injectieplaats (6%), jeuk op de 

injectieplaats (6%), constipatie (6%), zwelling 

op de injectieplaats (3%), reactie op de 

injectieplaats (3%), verharding op de 

injectieplaats (3%), hoofdpijn (2%)  

ernstig Pijn op de injectieplaats (0,2%) Verhoogd alanine aminotransferase (0,5%), 

verhoogd gamma-glutamyltransferase (0,5%), 

verminderd libido (0,5%) 

 
Incidentie interventiegerelateerde ernstige ongunstige effecten 
In totaal trad er in de HS-11-421 studie bij 6 van de 213 participanten (2,8%) in de 
behandelarm met subcutaan buprenorfine een ernstig ongunstig effect op en bij 15 
van de 215 participanten (7,0%) uit de behandelarm met sublinguaal buprenorfine 
+ naloxon.  
Twee van deze meldingen waren potentieel gerelateerd aan de studiemedicatie, 
waarvan beide plaatsvonden in de arm die behandeld werd met sublinguaal 
buprenorfine + naloxon. Een van de participanten had een verlaagd libido en de 
ander had verhoogde alanine transferase en γ-glutamyltransferase waarden. In de 
arm met subcutaan buprenorfine kwamen geen interventiegerelateerde ernstige 
ongunstige effecten voor. Het relatieve risico kan niet worden berekend (aangezien 
delen door 0 niet mogelijk is). Omdat het in absolute getallen om een klein verschil 
gaat, is er afgewaardeerd voor onnauwkeurigheid.  
Een participant die behandeld werd met subcutaan buprenorfine werd aangereden 
door een auto en overleed in de HS-11-421 studie, waarbij de onderzoeker 
beoordeelde dat het onwaarschijnlijk was dat de oorzaak van overlijden gerelateerd 
was aan de behandeling. Er waren geen sterfgevallen in de behandelarm met 
sublinguaal buprenorfine + naloxon.  
 
Gradeconclusie: 
Het is onzeker (bewijs van middelmatige kwaliteit) of behandeling met subcutaan 
buprenorfine resulteert in een klinisch relevante afname van het aantal 
interventiegerelateerde ernstige ongunstige effecten ten opzichte van behandeling 
met sublinguaal buprenorfine + naloxon.  
 
Percentage stakers als gevolg van ongunstige effecten 
In de HS-11-421 studie staakten in 7 participanten (3,3%) in de behandelarm met 
subcutaan buprenorfine en 3 participanten (1,4%) in de arm met sublinguaal 
buprenorfine + naloxon als gevolg van een ongunstig effect. Absoluut betekent dit 
dat er per 100 met subcutaan buprenorfine behandelde participanten, er 2 
participanten extra staken met de behandeling door een ongunstig effect vergeleken 
met 100 participanten die met sublinguaal buprenorfine + naloxon behandeld 
worden. Bij vier van de participanten die staakten met de behandeling was het 
staken gerelateerd aan reacties op de injectieplaats. Andere oorzaken voor het 
staken van de behandeling werden toegeschreven aan niet-cardiale pijn op de borst, 
sedatie, misselijkheid met braken, misselijkheid en zelfopgewekt braken met een 
daaropvolgende slokdarmruptuur, sepsis en het staken na een gevangenisstraf 
zonder toegang tot de studiemedicatie.  
 
Het aantal stakers als gevolg van ongunstige effecten kan overschat zijn in de arm 
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met sublinguaal buprenorfine + naloxon, indien een participant staakt als gevolg 
van reacties op de injectieplaats door de placebo injectie. Aangezien dit bij 1 van de 
3 participanten uit de groep met sublinguaal buprenorfine + naloxon het geval was, 
is er afgewaardeerd voor risk of bias. Vanwege het geringe aantal stakers als gevolg 
van ongunstige effecten en aangezien de klinische relevantiegrens wordt 
overschreven, is er afgewaardeerd voor onnauwkeurigheid. 
 
Gradeconclusie: 
Door het brede 95% betrouwbaarheidsinterval van het relatief risico is het 
onduidelijk (bewijs van lage kwaliteit) of behandeling met subcutaan buprenorfine 
resulteert in een klinisch relevante toename van het aantal stakers als gevolg van 
ongunstige effecten ten opzichte van behandeling met sublinguaal buprenorfine + 
naloxon. 
 

3.4.1 Overige overwegingen 
Het verschil in ongunstige effecten tussen subcutaan buprenorfine en sublinguaal 
buprenorfine + naloxon wordt met name veroorzaakt door het verschil in 
farmacokinetische eigenschappen, aangezien subcutaan buprenorfine middels een 
depot injectie wordt toegediend. Bij een injectie kunnen reacties op de injectieplaats 
worden gevonden. De meest voorkomende injectiegerelateerde ongunstige effecten 
waren pijn op de injectie plaats, roodheid van de huid op de injectieplaats en 
zwelling bij de injectieplaats. Een depotinjectie geeft stabielere bloedspiegels ten 
opzichte van een sublinguale toediening, maar het is niet mogelijk om deze uit het 
lichaam te verwijderen bij een overdosering wat een nadeel kan zijn van de 
subcutane toediening.  
 
In de HS-11-421 studie is gebruik gemaakt van een dubbel dummy design. 
Participanten die met sublinguaal buprenorfine + naloxon werden behandeld kregen 
tevens een placebo injectie toegediend en participanten die met subcutaan 
buprenorfine behandeld werden kregen sublinguale placebo tabletten. Om deze 
reden konden participanten ook ongunstige effecten ervaren die veroorzaakt werden 
door de placebo (bijvoorbeeld reacties op de plaats van injectie). Een participant 
staakte bijvoorbeeld in de controlearm door een reactie op de injectieplaats, wat in 
de klinische praktijk niet zal plaatsvinden indien participanten zonder placebo 
injectie behandeld worden. Het verschil in ongunstige effecten in de klinische 
praktijk kan dus afwijken van de gevonden resultaten uit de HS-11-421 studie.  
 
De ongunstige effecten zijn in de EPAR ook uitgesplitst naar de wekelijkse dosering 
en de maandelijkse dosering. Interventiegerelateerde ongunstige effecten traden 
vaker op bij de wekelijkse dosering (bij 24,6% van de participanten) ten opzichte 
van de maandelijkse dosering (bij 14,6% van de participanten). Er kan echter bias 
zijn opgetreden bij deze metingen, aangezien er bij de wekelijkse toediening ook 
vaker navraag was naar bijwerkingen ten opzichte van de dosering die per 4 weken 
wordt gegeven. Daarnaast is gevonden dat het aantal ongunstige effecten groter 
was bij toediening van een hogere dosis, wat verklaard kan worden door een groter 
volume dat geïnjecteerd dient te worden.  
 
In de behandelarm die behandeld werd met sublinguaal buprenorfine + naloxon trad 
er bij 5 participanten (2,3%) een drugs overdosis op en bij geen van de 
participanten in de behandelarm met subcutaan buprenorfine. Van deze 5 
overdoses, waren er 4 onopzettelijk en 1 intentioneel.  
 
In de HS-14-499 studie werd gekeken naar de veiligheid op langere termijn bij 
volwassenen van 18 tot en met 65 jaar met een matig tot ernstige verslaving aan 
opioïden die startten met of overstapten van sublinguaal buprenorfine + naloxon 
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naar subcutaan buprenorfine. Volgens de definitie van de EMA is was de follow-up 
duur net niet lang genoeg om te kunnen spreken over de veiligheid op lange termijn 
(benodigde follow-up duur is minimaal 1 jaar). De gemiddelde duur van blootstelling 
aan subcutaan buprenorfine was 39,1 weken (range 1,1 – 49,9 weken). Er trad bij 
143 van de 227 participanten (63,0%) tenminste 1 ongunstige effect op en bij 60 
van de 227 participanten (26,4%) was dit ongunstig effect gerelateerd aan 
subcutaan buprenorfine. Bij 15 participanten (5,3%) was er sprake van een ernstig 
interventiegerelateerd ongunstig effect. 5 participanten (2,2%) staakten als gevolg 
van een ongunstig effect. Deze resultaten komen dus nagenoeg overeen met de 
resultaten uit de HS-11-421 studie.  
 
In de DEBUT studie trad bij 65% (39/60) participanten in de behandelarm met 
subcutaan buprenorfine een aan de behandeling gerelateerd ongunstig effect op en 
bij 20,3% (12/59) participanten in de behandelarm met sublinguaal buprenorfine 
(+naloxon). Geen van de participanten staakten met de behandeling als gevolg van 
een ongunstig effect. Vier van de participanten (6,8%) in de behandelarm met 
sublinguaal buprenorfine + naloxon hadden een drugs overdosis, ten opzichte van 
geen van de participanten in de behandelarm met subcutaan buprenorfine. Ook 
deze resultaten komen dus nagenoeg overeen met de resultaten uit de HS-11-421 
studie. 
 

3.5 Ervaring 
De ervaring met subcutaan buprenorfine en sublinguaal buprenorfine + naloxon is 
weergegeven in tabel 3. Buvidal® is in september 2018 geregistreerd. De ervaring 
met subcutaan buprenorfine oplossing is dus beperkt. De ervaring met sublinguaal 
buprenorfine + naloxon is ruim.  
 
Tabel 3: Ervaring met subcutaan buprenorfine vergeleken met sublinguaal 
buprenorfine + naloxon.   
 

 Subcutaan 

buprenorfine  

Sublinguaal 

buprenorfine + 

naloxon 

beperkt: < 3 jaar op de markt of < 100.000 voorschriften 

(niet-chronische indicatie)/20.000 patiëntjaren 

(chronische medicatie) 

X  

voldoende: ≥ 3 jaar op de markt, en > 100.000 

voorschriften/20.000 patiëntjaren 

  

ruim: > 10 jaar op de markt  X 

 
3.6 Toepasbaarheid 

Uitgebreide informatie over de toepasbaarheid is te vinden in de SmPC. In deze 
paragraaf vermelden we alleen de belangrijkste verschillen in toepasbaarheid tussen 
de middelen. 
 
Contra-indicaties[24, 1] 
Zowel subcutaan buprenorfine als sublinguaal buprenorfine + naloxon gecontra-
indiceerd voor patiënten met een ernstige ademhalingsinsufficiëntie, ernstige 
leverinsufficiëntie, acuut alcoholisme of delirium tremens. Daarnaast is sublinguaal 
buprenorfine + naloxon gecontra-indiceerd bij gelijktijdige toediening van 
opioïdantagonisten (naltrexon, nalmefeen) voor de behandeling van 
afhankelijkheid van alcohol of opioïden. 
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Specifieke groepen[24, 1] 
De werkzaamheid en veiligheid van subcutaan buprenorfine en sublinguaal 
buprenorfine + naloxon is bij mensen >65 jaar en kinderen en jongeren tot (bij 
subcutaan tot 16 jaar en sublinguaal buprenorfine + naloxon bij kinderen jonger 
dan 15 jaar) zijn niet vastgesteld. Subcutaan buprenorfine dient met voorzichtigheid 
worden gebruikt bij patiënten met matige leverinsufficiëntie. Omdat de 
farmacokinetiek van sublinguaal buprenorfine + naloxon gewijzigd kan zijn bij 
patiënten met een leverfunctiestoornis worden lagere startdoses en een zorgvuldige 
dosistitratie aanbevolen bij patiënten met een lichte tot matig ernstige 
leverfunctiestoornis. Er zijn geen of beperkte gegevens over beide geneesmiddelen 
bij zwangere vrouwen.  
 
Interacties[24, 1] 
Er is geen onderzoek naar interacties met subcutaan buprenorfine uitgevoerd. Zowel 
sublinguaal buprenorfine + naloxon als subcutaan buprenorfine moeten met 
voorzichtigheid worden gebruikt wanneer het gelijktijdig wordt toegediend met 
sedativa zoals benzodiazepinen, gabapentinoïden, andere centraal dempende 
middelen, opioïde analgetica, naltrexon en nalmefeen, CYP3A4- remmers of 
inductoren en serotonerge geneesmiddelen zoals monoamineoxidaseremmers. 
Alcohol of geneesmiddelen die alcohol bevatten mogen niet in combinatie met 
sublinguaal buprenorfine + naloxon worden gebruikt en subcutaan buprenorfine 
dient met voorzichtigheid te worden gebruikt wanneer het gelijktijdig wordt 
toegediend met alcohol.  
 
Waarschuwingen en voorzorgen[24, 1] 
Subcutaan buprenorfine mag niet intravasculair (intraveneus), intramusculair of 
intradermaal worden toegediend. De waarschuwingen en voorzorgen komen bij 
beide geneesmiddelen nagenoeg overeen.  
Een aantal sterfgevallen als gevolg van ademhalingsdepressie werd gemeld bij 
patiënten die behandeld werden met buprenorfine, in het bijzonder wanneer dit 
gebruikt werd in combinatie met benzodiazepinen of wanneer buprenorfine niet in 
overeenstemming met de voorschrijfinformatie werd gebruikt. Ook zijn sterfgevallen 
gemeld die geassocieerd werden met een gelijktijdige toediening van buprenorfine 
en andere ademhalingonderdrukkende middelen, zoals alcohol, gabapentinoïden of 
andere opioïden.  
Het wordt bij beide geneesmiddelen aanbevolen voorafgaand aan het starten met de 
behandeling baseline leverfunctietests en documentatie van de virale hepatitisstatus 
uit te voeren.  
 

3.7 Gebruiksgemak 
Het gebruiksgemak van subcutaan buprenorfine en sublinguaal buprenorfine + 
naloxon is weergegeven in tabel 4. 
 
Subcutaan buprenorfine dient langzaam en volledig geïnjecteerd te worden in het 
weefsel van verschillende gebieden (billen, dij, buik of bovenarm), mits daar 
voldoende subcutaan weefsel is. Elk gebied kan meerdere injectieplaatsen hebben. 
Injectieplaatsen dienen geroteerd te worden zowel voor wekelijkse als maandelijkse 
injecties. Voordat men de wekelijkse dosis opnieuw injecteert in een eerder 
gebruikte injectieplaats, moet men ten minste 8 weken wachten.[1]  
 
Sublinguaal buprenorfine + naloxon kan 3 tot 7 maal per week worden toegediend, 
eenmaal per dag oraal. In tegenstelling tot sublinguaal buprenorfine + naloxon mag 
subcutaan buprenorfine niet mee naar huis worden genomen of zelf toegediend te 
worden. Subcutaan buprenorfine kan 1x per week of 1x per maand worden 
toegediend. Buprenorfine als subcutane injectie is een invasievere toediening, maar 
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heeft als voordeel dat het minder frequent toegediend hoeft te worden ten opzichte 
van sublinguaal buprenorfine + naloxon. Subcutaan buprenorfine dient direct door 
de beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg toegediend te worden.  
 
Tabel 4: Gebruiksgemak van subcutaan buprenorfine vergeleken met sublinguaal 
buprenorfine + naloxon.  

 Subcutaan buprenorfine Sublinguaal buprenorfine + naloxon 

Toedieningswijze Subcutaan Sublinguaal 

Toedieningsfrequentie 1x per week of 1x per 

maand 

3 tot 7 maal per week  

 
 
In de DEBUT is de algemene behandeltevredenheid gemeten met behulp van de 
Treatment Satisfaction Questionnaire for Medication (TQSM). De TQSM bevat 14 
items verdeeld over 4 domeinen, waarbij wordt gefocust op effectiviteit, 
bijwerkingen, gebruiksgemak en algehele tevredenheid. De score ligt tussen de 0 en 
100, waarbij een hogere score een betere tevredenheid aangeeft. Bij start van de 
behandeling was de score 71,2 (sd 18,0) in de behandelarm met subcutaan 
buprenorfine en 73,8 (sd 17,5) in de behandelarm met sublinguaal buprenorfine. Na 
24 weken, was deze 82,5 (sd 2,3) voor de behandelarm met subcutaan 
buprenorfine en 74,3 (sd 2,3) voor de behandelarm met sublinguaal buprenorfine, 
corresponderend met een verschil tussen de behandeling van 8,2 (95%-BI: 1,7-
14,6; P =0,1). De algemene behandeltevredenheid was dus groter bij behandeling 
met subcutaan buprenorfine.  
 
Tijdens het scopingsoverleg werd het volgende door de vertegenwoordigers van de 
VVGN en cliëntenraad het Zwarte Gat opgemerkt over het gebruiksgemak:  
Buprenorfine in combinatie met naloxon dient sublinguaal te worden ingenomen. 
Het kan voor cliënten lastig te begrijpen zijn dat de tabletten niet werken als je ze 
doorslikt. Het voordeel van subcutaan buprenorfine is dat je zeker weet dat alles 
wat je injecteert ook is toegediend. Het is handig dat er geen tabletten meer in huis 
zijn (zodat bijvoorbeeld kinderen geen tabletten vinden). Daarnaast hoef je na de 
injectie voor kortdurende vakanties geen Schengenverklaring aan te vragen als je 
geen tabletten over de grens hoeft mee te nemen, wat ook goed is voor de privacy 
van de cliënt. Ook voor cliënten die lang in detentie zitten, kan het prettig zijn om 
stabiel te zijn ingesteld. Daarentegen is een injectie minder cliëntvriendelijk dan een 
orale toediening en cliënten dienen eerst behandeld te zijn met sublinguaal 
buprenorfine + naloxon.  
 
Conclusie:  
Buprenorfine als subcutane injectie is een invasievere toediening, maar heeft als 
voordeel dat het minder frequent toegediend hoeft te worden ten opzichte van 
sublinguaal buprenorfine + naloxon. Aangezien de algemene behandeltevredenheid 
bij behandeling met subcutaan buprenorfine beter was dan bij sublinguaal 
buprenorfine + naloxon, heeft subcutaan buprenorfine een beter gebruiksgemak.    
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4 Eindbeoordeling 

4.1 Bespreking relevante aspecten 
In de HS-11-421 studie is onderzocht of de effectiviteit en veiligheid van wekelijks 
en maandelijks subcutaan buprenorfine niet inferieur is aan dagelijkse toediening 
van sublinguaal buprenorfine + naloxon bij volwassenen van 18 tot en met 65 jaar 
met een matig tot ernstige verslaving aan opioïden. Daarnaast is in de HS-14-499 
studie gekeken naar de veiligheid op langere termijn bij volwassenen die startten 
met subcutaan buprenorfine of overstapten van sublinguaal buprenorfine + naloxon 
naar subcutaan buprenorfine. In de DEBUT studie, een open-label, 
gerandomiseerde, Australische multicenter studie werd de tevredenheid over de 
behandeling met subcutaan buprenorfine en sublinguaal buprenorfine (+naloxon) 
onderzocht bij ambulante volwassen cliënten met een matig tot ernstige verslaving 
aan opioïden. 
 
Op basis van het percentage urinemonsters negatief voor illegale opioïden is 
behandeling met subcutaan buprenorfine niet inferieur aan sublinguaal buprenorfine 
+ naloxon (bewijs van hoge kwaliteit). Compliantie en behandelretentie zijn bij 
behandeling met subcutaan buprenorfine tevens niet inferieur aan sublinguaal 
buprenorfine + naloxon. Zowel bij behandeling met subcutaan buprenorfine als bij 
behandeling met sublinguaal buprenorfine + naloxon wordt de gemiddelde behoefte 
om opioïden te gebruiken klinisch relevant geremd (bewijs van hoge kwaliteit) op 
basis van metingen op een visueel analoge schaal. Bij beide behandelingen hadden 
participanten bij start milde tot matige ontwenningsklachten. Na 25 weken waren de 
ontwenningsklachten in vergelijkbare mate afgenomen (bewijs van hoge kwaliteit, 
score in beide armen < 5).  
Op basis van de cumulatieve distributiefunctie van het aantal urinemonsters 
negatief voor illegale opioïden had subcutaan buprenorfine een superieur effect ten 
opzichte van sublinguaal buprenorfine + naloxon tijdens week 4 tot 24. Dit was 
echter een secundair eindpunt, waarvan de klinische relevantie onduidelijk is. 
Superioriteit werd niet aangetoond voor de primaire uitkomstmaat (het aantal 
urinemonsters negatief voor illegale opioïden). Patiënt gerapporteerde 
uitkomstmaten (waaronder PS-VAS, TBQ, PGI-I, OSTQoL, ORBIT en SF-36) waren 
beter bij behandeling met subcutaan buprenorfine dan bij behandeling met 
sublinguaal buprenorfine. Vanwege beperkingen aan de studie is er op basis van 
deze resultaten geen overtuigend bewijs voor een klinisch relevant verschil in 
kwaliteit van leven bij behandeling met subcutaan buprenorfine ten opzichte van 
sublinguaal buprenorfine + naloxon. 
 
Vergoeding werd aangevraagd voor de geregistreerde indicatie, bestaande uit 
volwassenen en jongeren vanaf 16 jaar binnen het kader van medische, sociale en 
psychologische behandeling. Aangezien alleen participanten geïncludeerd waren met 
een leeftijd vanaf 18 jaar met een matige tot ernstige verslaving aan opioïden, 
wordt de indicatie beperkt tot deze cliëntpopulatie. Daarnaast werden participanten 
>65 jaar niet geïncludeerd in de studies, maar aangezien het onwenselijk is om een 
langdurige behandeling te stoppen na het bereiken van een leeftijd van 65 jaar, is 
de indicatie hier niet door aangepast. 
 
Het is onzeker of behandeling met subcutaan buprenorfine resulteert in een klinisch 
relevante afname van het aantal interventiegerelateerde ernstige ongunstige 
effecten ten opzichte van behandeling met sublinguaal buprenorfine + naloxon. 
Door het brede 95% betrouwbaarheidsinterval van het relatief risico is het 



DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport subcutaan buprenorfine (Buvidal®) bij de behandeling van een 

verslaving aan opioïden bij volwassenen en jongeren vanaf 16 jaar binnen het kader van medische, sociale en 

psychologische behandeling. | 1 juni 2021 

 

2021001344 Pagina 36 van 58 

onduidelijk of behandeling met subcutaan buprenorfine resulteert in een klinisch 
relevante toename van het aantal stakers als gevolg van ongunstige effecten ten 
opzichte van behandeling met sublinguaal buprenorfine + naloxon. 
 
De ervaring met subcutaan buprenorfine is beperkt en met sublinguaal buprenorfine 
+ naloxon ruim. De toepasbaarheid is gelijkwaardig aan sublinguaal buprenorfine + 
naloxon. Buprenorfine als subcutane injectie is een invasievere toediening, maar 
heeft als voordeel dat het minder frequent toegediend hoeft te worden ten opzichte 
van sublinguaal buprenorfine + naloxon. Aangezien de algemene 
behandeltevredenheid bij behandeling met subcutaan buprenorfine beter was dan 
bij sublinguaal buprenorfine + naloxon, heeft subcutaan buprenorfine een beter 
gebruiksgemak.    
 
 

4.2 Eindconclusie 
Zorginstituut Nederland is tot de eindconclusie gekomen dat subcutaan buprenorfine 
bij de behandeling van een matig tot ernstige verslaving aan opioïden bij 
volwassenen vanaf 18 jaar binnen het kader van medische, sociale en 
psychologische behandeling voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk en 
een gelijke waarde heeft ten opzichte van sublinguaal buprenorfine +naloxon. 



DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport subcutaan buprenorfine (Buvidal®) bij de behandeling van een 

verslaving aan opioïden bij volwassenen en jongeren vanaf 16 jaar binnen het kader van medische, sociale en 

psychologische behandeling. | 1 juni 2021 

 

2021001344 Pagina 37 van 58 

5 Advies Farmacotherapeutisch Kompas 

5.1 Oud advies 
Voor de behandeling van opioïdverslaving met substitutietherapie wordt de keuze 
voor methadon dan wel buprenorfine/naloxon op individuele basis gemaakt. Bij de 
groep stabiele verslaafden met minimale risico’s op terugval en veel kans op 
resocialisatie in de maatschappij kan buprenorfine/naloxon gebruikt worden. 
Buprenorfine/naloxon heeft hierbij het voordeel van een geringe dempende werking 
op cognitieve functies. Daarnaast is het geïndiceerd bij overgevoeligheid voor 
methadon. 
 

5.2 Nieuw advies 
Voor de behandeling van een verslaving van opioïden met substitutietherapie wordt 
de keuze voor methadon, dan wel sublinguaal buprenorfine + naloxon of subcutaan 
buprenorfine op individuele basis gemaakt. Bij de groep stabiele verslaafden met 
minimale risico’s op terugval en veel kans op resocialisatie in de maatschappij kan 
sublinguaal buprenorfine + naloxon gebruikt worden. Buprenorfine + naloxon heeft 
het voordeel van een geringe dempende werking op cognitieve functies. Daarnaast 
is het geïndiceerd bij overgevoeligheid voor methadon. Subcutaan buprenorfine kan 
als alternatief voor sublinguaal buprenorfine + naloxon worden toegepast. 
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Appendix 1: Responder curve cumulatieve distributiefunctie 
van percentage van urinemonsters negatief voor illegale 
opioïden week 5 tot 25 (ITT populatie, zonder zelfrapportage 
van participanten) 
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Appendix 2: Resultaten studie Frost et al.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 1: Effectiviteitsmetingen, waaronder (a) behandelretentie; (b) percentage 
van urinemonsters negatief voor illegale opioïden en zelfrapportage negatief voor 
illegaal opioïdgebruik (n= participanten die en urinemonster aanleverden); (c) 
scores voor ontwenningsklachten, gebaseerd op de COWS; en (d) behoefte om te 
gebruiken VAS scores. SL BNP/NX = sublinguaal buprenorfine + naloxon; VAS = 
visueel analoge schaal 
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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: 
"Opiate Substitution Treatment" OR "Opioid use disorder" AND buprenorphine depot 
 
Article types: Clinical Trial, Meta-Analysis, Observational Study, Randomized 
Controlled Trial, Systematic Reviews  
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Bijlage 2: Overzicht geïncludeerde studies 

 

Eerste 
auteur, 
jaar van 
publicatie 

Type 
onderzoek, 
bewijsklasse, 
follow-up duur 

Aantal 
patiënte
n  

Patiëntkenmerke
n 

Interventie en 
vergelijkende behandeling 

Relevante 
uitkomstmaten  

Commentaar, risk 
of bias 

Lofwall, 2018 Dubbelblinde, 

dubbel-dummy 

gerandomiseerde 

studie 

N=428  Patiënten 18-65 jaar, 

gediagnosticeerd met 

matig tot ernstige 

opiaatverslaving die 

behandeling zocht 

Dagelijkse sublinguale placebo en 

wekelijkse (eerste 12 weken) en 

maandelijkse (laatste 12 weken) 

subcutane buprenorfine vs. 

dagelijkse buprenorfine met 

naloxon (24 weken) met 

matchende wekelijkse en 

maandelijkse subcutane placebo 

injecties 

Primaire uitkomstmaten: 

responspercentage, gemiddeld 

aantal opioïdnegatieve 

urinemonsters gedurende 24 

weken 

Secundaire uitkomstmaat:  

Gemiddelde proportie van 

monsters met geen bewijs van 

opiaatgebruik geëvalueerd 

met een cumulatieve 

distributie functie (CDF) 
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Bijlage 3: Overzicht geëxcludeerde studies  

 

Eerste auteur, 
jaar van publicatie 

Reden van exclusie 

Niet van toepassing   
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Bijlage 4: Overzicht gebruikte richtlijnen en standaarden 

 

Organisatie, ref Datum Titel 

EMA / CBG 2018 Samenvatting van de productkenmerken Buprenorfine  

EMA / CBG 2018 European Public Assessment Report (EPAR) Buprenorfine  

Nederlandse Vereniging voor 
Psychiatrie en Centrale Commissie 
Behandeling 
Heroïneverslaafden 

2013 Multidisciplinaire richtlijn opiaatverslaving 

IVO en NISPA 2019 Uitvoeringsprotocol Opiaatonderhoudsbehandeling bij heroïneverslaving met medische heroïne, methadon en buprenorfine 

Akwa GGZ 2017 GGZ Standaard Opiaatverslaving 
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Bijlage 5: Baseline tabel 

Studie Lofwall et al. 

Karakteristieken Sublinguaal 
buprenorfine/naloxon 
(N=215) 

Subcutaan 
buprenorfine 
(N=213) 

Leeftijd, gemiddeld (SD) - jaar 38,0 (10,9)  38,7 (11,2) 

Geslacht, aantal (%) 142 (66,0) 121 (56,8)  

Witte huidskleur, aantal (%) 164 (76,3) 159 (74,6) 

BMI, gemiddeld (SD) 26,0 (5,6) 26,0 (5,0) 

Werkzaam fulltime of parttime, aantal (%) 72 (33,5) 76 (35,7) 

Is eerder gearresteerd geweest (%) 144 (67,0) 130 (61,0) 

Duur sinds diagnose opiaatverslaving, 
gemiddelde (SD) - jaar 

4,7 (6,0) 4,3 (7,8) 

Verleden van injecteren met opioïden bij 
screening, aantal (%) 

110 (51,2) 114 (53,5) 

Primaire opioïde van gebruik, aantal (%)   

Heroïne 151 (70,2) 152 (71,4) 

Opioïde op recept 64 (29,8) 61 (28,6) 

Nonopioïde gebruik van drugs bij screening, 
aantal (%)a 

149 (69,3) 155 (72,8) 

Amfetamine 32 (14,9) 38 (18,0) 

Benzodiazepine 35 (16,3) 30 (14,2) 

Cocaïne 53 (24,7) 53 (25,1) 

Marihuana  64 (29,8) 57 (27,0) 

Hepatitis C antilichaam positief bij screening, 
aantal (%) 

81 (37,7) 81 (38,0) 

Medische historie van een depressie, aantal (%) 28 (13,0) 25 (11,7) 

Baseline craving en onthoudingsverschijnselen 
scores, gemiddelde (SD) 
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Opiaat craving: need-to-use VASb 76 (24,9) 77 (25,4) 

Opiaat craving: desire-to-use VASc 77 (25,4) 77 (26,2) 

COWS scored 12 (6,0) 12 (5,4) 

SOWS scoree 31 (16,1) 32 (15,4) 

 
a Voor deze meting waren 211 in de subcutane buprenorfine arm geïncludeerd.  
b Scores lopen van 0 (geen behoefte aan gebruik) tot 100 (maximale behoefte aan gebruik sinds het laatste bezoek) 
c Scores lopen van 0 (geen verlangen naar gebruik) tot 100 (maximale verlangen naar gebruik sinds het laatste bezoek) 
d Scores lopen van 0 (geen onthoudingsverschijnselen) tot 48 (ernstige onthoudingsverschijnselen) 
e Scoren lopen van 0 (geen onthoudingsverschijnselen) tot 64 (ernstige onthoudingsverschijnselen)  
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Bijlage 6: Beoordeling risico op bias 
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 Bijlage 7: GRADE evidence profiel 

Directe vergelijking subcutaan buprenorfine versus sublinguaal buprenorfine + naloxon bij de behandeling van een verslaving aan opioïden bij volwassenen en jongeren 
vanaf 16 jaar binnen het kader van medische, sociale en psychologische behandeling: GRADE evidence profile. 
 

Certainty assessment Aantal patiënten / effect 

Certainty Importantie Aantal 

studies 

Studie-

opzet 

Risk of 

bias 
Inconsistentie 

Indirect 

bewijs 

Onnauw-

keurigheid 

Andere 

factoren 

Subcutaan 

buprenorfine  

Sublinguaal 

buprenorfine + 

naloxon 

 

Relatief (95% 

BI) 

 

Absoluut 

(95% BI) 

Gemiddeld percentage urinemonsters negatief voor illegale opioïden 

1 Gerandomis

eerde trial 

Niet 

ernstig 

Niet van toepassing Niet ernstig  Niet ernstig  Niet 

gevonden 

35,1% (SD: 36,0) 28,4% (SD: 

36,5) 

-  Least squares 

mean 

difference 

6,7%; 95%-BI:  

(-0,1-13,6) 

⨁⨁⨁⨁ 

HOOG 

CRUCIAAL 

Percentage participanten dat aan de studie blijft deelnemen / behandelretentie  

1 Gerandomis

eerde trial 

Niet 

ernstig 

Niet van toepassing Niet ernstig Niet ernstig Niet 

gevonden 

121/213 (56,8%) 126/215 

(58,6%) 

- -1,8% (95%-

BI: -11,2, 7,6) 

⨁⨁⨁⨁ 

HOOG 

BELANGRIJK 

Kwaliteit van leven: VAS behoefte om opioïden te gebruiken 

1 Gerandomis

eerde trial 

Niet 

ernstig 

Niet van toepassing 
a 

Niet ernstig Niet ernstig  Niet 

gevonden 

Week 2: 37,1 

Week 25: 12,8 

Week 2: 33,0 

Week 25: 18,3 

De behoefte om te gebruiken in de 

ochtend was vergelijkbaar voor 

participanten die behandeld werden 

met subcutaan buprenorfine als 

sublinguaal buprenorphine + 

naloxon 

⨁⨁⨁⨁ 

HOOG 

BELANGRIJK 
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Certainty assessment Aantal patiënten / effect 

Certainty Importantie Aantal 

studies 

Studie-

opzet 

Risk of 

bias 
Inconsistentie 

Indirect 

bewijs 

Onnauw-

keurigheid 

Andere 

factoren 

Subcutaan 

buprenorfine  

Sublinguaal 

buprenorfine + 

naloxon 

 

Relatief (95% 

BI) 

 

Absoluut 

(95% BI) 

Verandering in ontwenningsklachten middels de Clinical Opiate Withdrawal Scale vanaf baseline  

1 Gerandomis

eerde trial 

Niet 

ernstig 

Niet van toepassing Niet ernstig Niet ernstig Niet 

gevonden 

-9,5 -9,4 

 

NS -0,1 ⨁⨁⨁⨁ 

HOOG 

BELANGRIJK 

Incidentie interventiegerelateerde ernstige ongunstige effecten 

1 Gerandomis

eerde trial  

Niet 

ernstig b 

Niet van toepassing Niet ernstig Ernstig c Niet 

gevonden 

0 2/215 (1%) - 1% ⨁⨁⨁◯ 

REDELIJK 

CRUCIAAL 

Percentage stakers als gevolg van ongunstige effecten 

1 Gerandomis

eerde trial  

Ernstig d Niet van toepassing Niet ernstig  Ernstig e Niet 

gevonden 

7/213 (3,3%) 3/215 (1,4%)  RR 2,36 (95% 

BI: 0,62 – 8,99) 

 19 meer per 

1.000 (van 5  

minder tot 111 

meer) 

⨁⨁◯◯ 

LAAG 

CRUCIAAL 

 
 
a De resultaten in het artikel van Lofwall et al. komen niet geheel overeen met de resultaten uit de EPAR. Aangezien deze resultaten wel allebei aangeven dat subcutaan buprenorfine niet inferieur is aan sublinguaal buprenorfine + naloxon, is hier niet 

voor afgewaardeerd. 

b De incidentie van interventiegerelateerde ongunstige effecten kan overschat zijn in de arm met sublinguaal buprenorfine + naloxon, indien een participant een interventiegerelateerd ongunstig effect zou hebben door de placebo injectie. Aangezien dit 

bij geen van de participanten uit de groep met sublinguaal buprenorfine + naloxon het geval was, is er niet afgewaardeerd voor risk of bias. 

c Vanwege het geringe absolute aantal meldingen over het aantal interventiegerelateerde ernstige ongunstige effecten, is er afgewaardeerd voor onnauwkeurigheid.  

d Het aantal stakers als gevolg van ongunstige effecten kan overschat zijn in de arm met sublinguaal buprenorfine + naloxon, indien een participant staakt als gevolg van reacties op de injectieplaats door de placebo injectie. Aangezien dit bij 1 van de 3 

participanten uit de groep met sublinguaal buprenorfine + naloxon het geval was, is er afgewaardeerd voor risk of bias.  

e Vanwege het geringe aantal stakers als gevolg van ongunstige effecten en aangezien de klinische relevantiegrens wordt overschreven, is er afgewaardeerd voor onnauwkeurigheid
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1 Inleiding 

In dit rapport worden de (meer)kosten geraamd ten laste van het farmaciebudget, 
die ontstaan als de subcutane toediening van buprenorfine (Buvidal®) wordt 
opgenomen op lijst 1B van het GVS. Uitgangspunten voor de BIA zijn: de 
geregistreerde indicatie, het potentiële aantal cliënten dat voor behandeling met het 
geneesmiddel in aanmerking komt, de apotheekinkoopprijs (AIP), de dosering van 
het geneesmiddel, de duur van de behandeling en mogelijke substitutie van de 
huidige behandeling. 

1.1 Geregistreerde indicatie 
Buprenorfine (Buvidal®) is geregistreerd voor ‘behandeling van een verslaving aan 
opioïden, binnen het kader van medische, sociale en psychologische behandeling. 
Behandeling is bedoeld voor gebruik bij volwassenen en jongeren in de leeftijd van 
16 jaar en ouder.’1 

1.2 Plaats in het behandelalgoritme 
De behandeling van een verslaving aan opioïden staat beschreven in een 
uitvoeringsprotocol van 2019[6], dat een samenvoeging is van de Richtlijn 
Opiaatonderhoudsbehandeling (RIOB) en het Handboek Behandeling met Heroïne op 
Medisch Voorschrift. Deze documenten zijn met dit uitvoeringsprotocol vervangen. 
Daarnaast is de medicamenteuze behandeling beschreven in de multidisciplinaire 
richtlijn opiaatverslaving. De Zorgstandaard Opiaatverslaving (2017) beschrijft de 
norm waar de zorg voor mensen met een opiaatverslaving minimaal aan moet 
voldoen.[10] 

 
In maart 2021 heeft Zorginstituut Nederland een scopingsoverleg gehad met 
vertegenwoordigers van de Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland 
(VVGN) en cliëntenraad het Zwarte Gat. In het farmacotherapeutisch rapport staat 
in detail beschreven wat zij aangaven over de behandeling. Samenvattend zou 
subcutaan buprenorfine een plaats kunnen hebben bij de behandeling van cliënten 
met een verslaving aan opioïden met een stabiele dosering van de 
opiaatonderhoudsbehandeling die wat verder van het middelengebruik af willen 
staan. Het zou met name toegepast kunnen worden bij de volgende populaties:  
• Cliënten die wat chaotischer omgaan met de inname van sublinguaal buprenorfine 

+ naloxon (die bijvoorbeeld af en toe een tablet vergeten)  
• Cliënten die door hun werk moeilijk op hun afspraak kunnen komen of minder 

contact willen hebben met de verslavingszorg. 
• Cliënten die verslaafd zijn aan (voorgeschreven) opioïden die eerder zijn 

toegepast als pijnmedicatie. 
• Cliënten die liever geen methadon willen gebruiken vanwege het stigma dat er 

nog op berust.  
Cliënten waarbij subcutaan buprenorfine zal worden toegepast moeten gemotiveerd 
zijn voor een abstinent leven. Ze dienen stabiel ingesteld te zijn op sublinguaal 
buprenorfine + naloxon.  
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2 Uitgangspunten 

 

2.1 Aantal cliënten 
De berekening van het aantal cliënten wordt grotendeels gebaseerd op een 
inschatting van enkele experts op het gebied van de verslavingszorg in Nederland. 
Tijdens een bijeenkomst begin 2020 hebben vier verslavingsartsen en een 
hoogleraar forensische klinische verslavingszorg aangegeven hoeveel cliënten zij 
verwachten dat gebruik zullen gaan maken van Buvidal®.2 Ook in het 
scopingsoverleg van maart 2021 is deze vraag aan bod gekomen.  
 
Het vertrekpunt daarbij is een inschatting van het aantal opiatengebruikers in 
Nederland: 14.000. Dit aantal is overgenomen uit een rapport van het Trimbos 
instituut uit 2012.3 Van deze 14.000 personen zijn volgens de experts ongeveer 
9.000 personen onder behandeling.2 Buvidal® zal volgens de experts gedeeltelijk in 
de plaats komen van de behandeling met het combinatiepreparaat buprenorfine + 
naloxon. Dit gaat voornamelijk om cliënten die minder vaak naar de post willen 
komen (mogelijk op termijn 1.000 cliënten).  
 
Voor wat betreft het combinatiepreparaat buprenorfine + naloxon gaan de experts 
uit van een groep van 700 cliënten die nu deze behandeling krijgen. Uit cijfers van 
de GIP databank uit 2019 valt echter op te maken dat deze groep mogelijk een stuk 
groter is: 1.453 cliënten.4 Het is onduidelijk of de experts met de groep van 700 
cliënten mogelijk een specifieke subgroep voor ogen hadden. In deze BIA zullen 
daarom twee scenario’s opgesteld worden waarbij ofwel wordt uitgegaan van 700 
huidige gebruikers van buprenorfine + naloxon ofwel 1.453 gebruikers. Volgens de 
experts zal ongeveer 50% van de huidige gebruikers van buprenorfine + naloxon 
overstappen naar Buvidal®. In het lage scenario gaat het daarbij om 350 cliënten; 
in het hoge scenario zijn dat er afgerond 727.  
 
Samenvatting: 
Laag scenario: 350 overstappers buprenorfine + naloxon . 
Hoog scenario:  727 overstappers buprenorfine +  naloxon . 
 
Voor deze BIA zal geen onderscheid worden gemaakt tussen een groep prevalente 
en incidente cliënten. Naar verwachting blijven bovenstaande cliëntenaantallen de 
komende jaren redelijk stabiel.   
 
Het is onduidelijk hoe snel de uptake van Buvidal® zal zijn. Het Zorginstituut gaat 
daarom uit van een standaard marktpenetratie van 30% naar 60% naar 100% in 
respectievelijk jaar 1, 2 en 3 van deze BIA.   
 

2.2 Substitutie  
 
Er zal substitutie berekend worden van de combinatiebehandeling buprenorfine + 
naloxon. In de verschillende beschreven documenten worden zowel methadon als 
sublinguaal buprenorfine + naloxon aanbevolen als behandeling van een verslaving 
aan opioïden. Heroïne op medisch voorschrift is geen eerste keuze van behandeling. 
Aangezien uit het scopingsoverleg van maart 2021 blijkt dat de toepassing van 
subcutaan buprenorfine met name een plaats zal hebben bij cliënten die wat verder 
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van het middelengebruik af willen staan en cliënten eerst stabiel ingesteld dienen te 
zijn op sublinguaal buprenorfine + naloxon, wordt sublinguaal buprenorfine + 
naloxon als vergelijkende behandeling gekozen in de farmacotherapeutische 
beoordeling. Daarom wordt in de BIA ook substitutie berekend met buprenorfine + 
naloxon. 

2.3 Kosten per cliënt per jaar 
 
Buvidal® 
Buvidal® kan wekelijks of maandelijks toegediend worden.1 Er zijn 7 verschillende 
doseringen beschikbaar: 4 doseringen zijn geschikt voor de wekelijkse toediening en 
3 doseringen zijn geschikt voor de maandelijkse toediening. De apotheekinkoopprijs 
(AIP) is voor alle wekelijkse doseringen gelijk, dit komt neer op €87. Voor alle 
maandelijkse doseringen komt de AIP uit op €375,88.  
 
Waarschijnlijk zullen de meeste cliënten uiteindelijk een maandelijkse behandeling 
prefereren. Niet alle cliënten kunnen gelijk starten met een maandelijkse dosering. 
Afhankelijk van de voorgeschiedenis van de cliënt (of hij/zij bijvoorbeeld eerder met 
methadon of buprenorfine is behandeld) dient er in sommige gevallen gestart te 
worden met een titratieschema. Dit schema kan per cliënt verschillen.1 Omdat er 
zoveel variatie bestaat in de initiële opbouw van de behandeling met Buvidal® zal 
er in deze BIA alleen gerekend worden met de kosten van een maandelijkse 
toediening. De kosten per cliënt per jaar komen daarmee op: €4.510,56. Zie ook 
tabel 1.  
 
Er zijn nog weinig gegevens beschikbaar over de gemiddelde behandelduur met 
Buvidal®. In een fase 3 open label studie bleek dat na 48 weken nog ongeveer 75% 
van de cliënten onder behandeling was.5 Uit de studie HS-14-49920 kwam naar 
voren dat bij volwassenen van 18 tot en met 65 jaar met een matig tot ernstige 
verslaving aan opioïden, die startten met (N=37) of overstapten van sublinguaal 
buprenorfine + naloxon (N=190) naar subcutaan langwerkend buprenorfine, dat 
188 van de 227 participanten (82,8%) de behandelperiode van 24 weken en 167 
participanten (73,6%) de hele behandelperiode van 48 weken op subcutaan 
langwerkend buprenorfine voltooiden.   
 
Tabel 1: Kosten per cliënt voor behandeling met Buvidal® of buprenorfine/naloxon. 

 
 
 
 
 
 

 
Buvidal® 
 

Buprenorfine +  
naloxon 

Hoeveelheid per toediening 1 voorgevulde spuit 
(sterkte varieert)  

16 mg 

Frequentie van toediening maandelijks dagelijks 
 

Kosten per toediening €375,88 €5,12 

Aantal maanden behandeling / jaar 12 12 

   

Totale kosten per cliënt per jaar €4.510,56 
 

€1.866 
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Buprenorfine + naloxon 
Voor dit combinatiepreparaat wordt uitgegaan van een gemiddelde 
onderhoudsdosering van 16 mg per dag. Volgens het FK ligt de prijs voor 7 
tabletten van 8 mg tussen de €19,10 en €19,76. Het Zorginstituut gaat hier uit van 
€19,50; zonder BTW komt dit neer op €17,89. Per tablet zijn de kosten €2,56 en 
per dag zijn twee tabletten nodig dus €5,12. Per jaar kost de behandeling met 
buprenorfine + naloxon daarmee: €1.866. 
 
Het is onbekend hoe lang cliënten gemiddeld met buprenorfine + naloxon behandeld 
worden. In een studie van Parran et al.9 uit 2010 werden cliënten telefonisch 
ondervraagd naar hun langdurige gebruik van buprenorfine + naloxon. Dit interview 
vond plaats tussen de 18 en 42 maanden na start van de behandeling. Van al deze 
cliënten was ten tijde van het interview nog 77% onder behandeling met 
buprenorfine + naloxon. Hoewel deze gegevens weinig houvast bieden voor het 
vaststellen van een gemiddelde behandelduur, kan er wel met zekerheid gesteld 
worden dat veel cliënten in de studie langdurig behandeld werden met dit 
combinatiepreparaat. Het is echter onduidelijk of de cliënten in deze studie 
voldoende overeenkomen met de cliënten die in Nederland dit combinatiepreparaat 
gebruiken. Een studie van Yih-Ing et al. betreft een analyse van een grote patiënten 
reeks over een aantal jaren waarbij de retentiegraad van sublinguaal buprenorfine + 
naloxon na 6 maanden behandeling rond de 46% ligt (bij 8 mg/dag) en dat deze 
stijgt naarmate de dosering met sublinguaal buprenorfine + naloxon hoger is (rond 
de 60% bij een dosis van 30-32 mg/dag). Aangezien in deze BIA een dagdosering 
van 16 mg wordt aangenomen kan de retentiegraad na het 1e jaar omgerekend 
worden naar 51% (46%+5,09%((60%-46%)*(16-8)/(30-8)). 
 
Aannames behandelduur 
Voor Buvidal® en buprenorfine + naloxon is het lastig om een gemiddelde 
behandelduur vast te stellen. Naar verwachting zullen veel cliënten de behandeling 
een aantal jaren voortzetten. In afwezigheid van doorslaggevende data moet het 
Zorginstituut hieromtrent enkele aannames maken. In deze BIA zal er vanuit 
gegaan worden dat van alle cliënten die starten met Buvidal® na 1 jaar nog 73,6% 
de behandeling voortzet, en na 2 jaar daarvan nog 54,2%. 
Van alle cliënten die starten met  buprenorfine + naloxon zal na 1 jaar nog 51% de 
behandeling voortzetten, en na 2 jaar daarvan nog 25%.  

2.4 Aannames 
 
De berekeningen zijn gebaseerd op de volgende aannames: 
• Het aantal opiatengebruikers in Nederland is 14.000 personen; 9.000 daarvan 

zijn onder behandeling. Dit aantal zal de komende jaren stabiel blijven. 
• Er zullen tussen de 350 en 727 cliënten overstappen van buprenorfine + 

naloxon naar Buvidal®. 
• Er wordt uitgegaan van een maandelijkse toediening van Buvidal®. 
• Voor buprenorfine + naloxon wordt uitgegaan van een dagelijkse dosering van 

16 mg.  
• Voor Buvidal® wordt ervan uitgegaan dat 73,6% van de cliënten na 1 jaar de 

behandeling voortzet, en dat daarvan 54,2% de behandeling na 2 jaar 
voortzet. In het 3e jaar krijgt dus nog 40% (73,6%*54,2%) van de starters uit 
het eerste jaar de behandeling. 

• Voor buprenorfine + naloxon wordt ervan uitgegaan dat 51% van de cliënten 
na 1 jaar de behandeling voortzet, en dat daarvan 25% de behandeling na 2 
jaar voortzet. In het 3e jaar krijgt dus nog 13% (51%*25%) van de starters uit 
het eerste jaar de behandeling. 

• Er wordt uitgegaan van een marktpenetratie van 30% naar 60% naar 100% in 
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respectievelijk jaar 1, 2 en 3 van deze BIA.  
• Er is geen rekening gehouden met eigen bijdragen/eigen risico. 
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3 Budgetimpactanalyse 

In Tabel 2 en 3 staan berekeningen van de totale budgetimpact wanneer Buvidal® 
aan het bestaande behandelingsarsenaal wordt toegevoegd bij de indicatie 
“Behandeling van een verslaving aan opioïden, binnen het kader van medische 
sociale en psychologische behandeling.” Tabel 2 bevat het lage scenario en tabel 3 
bevat het hoge scenario. Het verschil tussen de twee scenario’s betreft het aantal 
cliënten dat zal overstappen van het combinatiepreparaat buprenorfine + naloxon 
naar Buvidal®. 
  
In de tabel zijn alleen de geneesmiddelkosten meegenomen, mogelijke extra kosten 
of besparingen ten laste van het bredere gezondheidsbudget zijn hierbij buiten 
beschouwing gelaten. De verwachting is wel dat de kosten van aflevering en 
toediening en psychologische begeleiding van sublinguaal buprenorfine hoger zijn 
dan voor subcutaan langwerkend buprenorfine. Echter zijn dit kosten die buiten het 
farmaciebudget vallen en deze zijn daarom hier niet meegenomen.  
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Tabel 2: Raming van de totale kosten van de toevoeging van Buvidal® aan het behandelarsenaal voor “behandeling van een verslaving aan 
opioïden, binnen het kader van medische, sociale en psychologische behandeling”: laag scenario. Er wordt uitgegaan van een marktpenetratie van 
30% in het 1e jaar, 60% in het 2e jaar en 100% in het 3e jaar.   

Buvidal®^ Substitutie buprenorfine + naloxon# Totale 
meerkosten* 

jaar 1 aantal 
cliënten 

kosten per 
cliënt 

totaal aantal 
cliënten 

kosten per 
cliënt 

totaal 
 

startende cliënten 
1e jaar 

105 € 4.511 € 473.609 
 

105 € 1.866 € 195.894 € 277.714* 
        

jaar 2 
       

startende cliënten 
1e jaar 

105 € 4.511 € 473.609  105 € 1.866 € 195.894 € 277.714 

voortgezette 
behandeling 2e jaar 

77 € 4.511 € 348.576 
  

54 € 1.866 € 99.906 € 248.670 

totaal 182 
 

€ 822.185^ 
 

159 
 

€ 295.801# € 526.384* 
        

jaar 3 
       

startende cliënten 
1e jaar 

140 € 4.511 € 631.478 
 

140 € 1.866 € 261.193 € 370.286 

voortgezette 
behandeling 2e jaar 

77 € 4.511 € 348.576  54 € 1.866 € 99.906 € 248.670 

voortgezette 
behandeling 3e jaar 

42 € 4.511 € 189.444 
 

13 € 1.866 € 24.254 € 165.190 

totaal 259 
 

€ 1.169.498^ 
  

207 
 

€ 385.352# € 784.146* 

^Dit zijn de totale kosten van Buvidal® zonder rekening te houden met substitutie 

#Dit zijn de substitutiekosten van buprenorfine + naloxon  
*Dit zijn de kosten van Buvidal®(^) minus de substitutiekosten van buprenorfine + naloxon(#) 
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Tabel 3: Raming van de totale kosten van de toevoeging van Buvidal® aan het behandelarsenaal voor “behandeling van een verslaving aan 
opioïden, binnen het kader van medische, sociale en psychologische behandeling”: hoog scenario. Er wordt uitgegaan van een marktpenetratie 
van 30% in het 1e jaar, 60% in het 2e jaar en 100% in het 3e jaar.  

Buvidal®^ Substitutie buprenorfine + naloxon# Totale 
meerkosten* 

jaar 1 aantal 
cliënten 

kosten per 
cliënt 

Totaal aantal 
cliënten 

kosten per 
cliënt 

Totaal 
 

startende cliënten 
1e jaar 218 € 4.511 

€ 983.753^ 
  218 € 1.866 € 406.714# € 577.039* 

 
       

jaar 2        

startende cliënten 
1e jaar 

218 € 4.511 € 983.753 218 € 1.866 € 406.714 € 577.039 

voortgezette 
behandeling 2e jaar 

161 € 4.511 € 724.042 
 

111 € 1.866 € 207.088 € 516.954 

totaal 
379  

€ 1.707.795^ 
  329  € 613.803# € 1.093.993* 

 
       

jaar 3        

startende cliënten 
1e jaar 

291 € 4.511 € 1.311.671 
 

291 € 1.866 € 542.908 € 768.763 

voortgezette 
behandeling 2e jaar 

161 € 4.511 € 724.042  111 € 1.866 € 207.088 € 516.954 

voortgezette 
behandeling 3e jaar 

87 € 4.511 € 392.419 
  

28 € 1.866 € 52.239 € 340.180 

totaal 
538  

€ 2.428.132^ 
 430  € 802.235# € 1.625.897* 

^Dit zijn de totale kosten van Buvidal® zonder rekening te houden met substitutie 

#Dit zijn de substitutiekosten van buprenorfine + naloxon  

*Dit zijn de kosten van Buvidal®(^) minus de substitutiekosten van buprenorfine + naloxon(#)
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4 Conclusie 

Rekening houdend met de aannames rond de cliëntenaantallen, marktpenetratie, 
therapeutische waarde en substitutiekosten zal opname op lijst 1B van het GVS van 
subcutaan buprenorfine (Buvidal®) bij de “behandeling van een verslaving aan 
opioïden, binnen het kader van medische, sociale en psychologische behandeling" 
gepaard gaan met meerkosten ten laste van het farmaciebudget tussen de €0,8 
(laag scenario) en €1,6 miljoen (hoog scenario) in het 3e jaar na opname in het 
basispakket. Hierbij is rekening gehouden met substitutiekosten; zonder substitutie 
bedragen de kosten tussen de €1,17 en €2,43 miljoen in het 3e jaar.  
 
Het lage en het hoge scenario verschillen in het aantal cliënten dat zal overstappen 
van het combinatiepreparaat buprenorfine + naloxon naar Buvidal®. Hierover 
bestaat onzekerheid.  
 
Naar verwachting zullen er in het 3e jaar van de BIA tussen de 259 en 538 cliënten 
onder behandeling zijn met Buvidal®. Dit betreffen deels cliënten die in dat jaar 
starten met de behandeling, en deels cliënten die de behandeling in dat jaar 
voortzetten.  
 
Er bestaat onzekerheid rond het aantal cliënten dat zal starten met Buvidal®. Ook is 
het onzeker hoe lang de behandeling gemiddeld zal duren.  
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