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Geachte heer Kuipers, 

 

In uw brief van 2 augustus 2022 verzocht u Zorginstituut Nederland om 

inhoudelijk te beoordelen of Ryeqo® onderling vervangbaar is met een middel dat 

al is opgenomen in het verzekerde pakket [Geneesmiddelenvergoedingssysteem 

(GVS)]. Indien dat niet het geval was, vroeg u om voor dit geneesmiddel de 

therapeutische waarde te beoordelen voor de indicatie waarvoor vergoeding is 

aangevraagd. Tenslotte verzocht u om voor dit geneesmiddel de kosten per 

patiënt voor de standaardtherapie en de nieuwe therapie te toetsen, voor zover 

de kosten vallen onder het extramurale farmaciebudget. Het Zorginstituut heeft, 

daarbij geadviseerd door de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR), de gevraagde 

beoordeling onlangs afgerond. U treft de overwegingen en conclusies ten aanzien 

van uw vraagstelling aan in het bijgevoegde GVS-rapport. 

 

Het combinatiepreparaat relugolix + estradiol + norethisteronacetaat (Ryeqo®) is 

geregistreerd voor de behandeling van matige tot ernstige symptomen van 

baarmoederfibromen bij volwassen vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Het is 

beschikbaar als tablet. Iedere tablet bevat 40 mg relugolix, 1 mg estradiol en 0,5 

mg norethisteronacetaat. De eerste tablet moet binnen 5 dagen na aanvang van 

de menstruatie worden ingenomen om onregelmatige en/of hevige bloedingen te 

voorkomen. Stopzetting moet overwogen worden als de patiënte in de menopauze 

komt. 

 

De fabrikant vraagt opname op bijlage 1B van de Regeling Zorgverzekering (Rzv). 

 

Onderlinge vervangbaarheid 

Bij de beoordeling of Ryeqo® onderling vervangbaar is met reeds in het GVS 

opgenomen geneesmiddelen is vastgesteld, dat dat niet mogelijk is. 

 

Therapeutische waarde 

het Zorginstituut heeft geconcludeerd dat Ryeqo® voldoet aan de stand van 

wetenschap en praktijk bij behandeling van hevig menstrueel bloedverlies als 

gevolg van baarmoederfibromen bij volwassen vrouwen in de vruchtbare leeftijd. 

Op grond van specifiek advies van de beroepsgroep ten aanzien van passend 

geneesmiddelengebruik bij deze patiëntenpopulatie heeft het Zorginstituut echter 

vastgesteld dat Ryeqo® alleen voor volwassen vrouwen in de vruchtbare leeftijd 
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bij wie de menopauze naar verwachting binnen 2 – 3 jaar intreedt én waarbij 

conservatieve eerstelijnsmedicatie heeft gefaald en chirurgische 

behandeling/invasieve ingreep niet gewenst of mogelijk is, een gelijke waarde 

heeft ten opzichte van de huidige standaardbehandeling met een GnRH-agonist + 

‘add-back’-therapie (estradiol/dydrogesteron of tibolon). 

 

Budgetimpactanalyse 

Uitgaande van de nu bekende prijs van €98,58 per 28 tabletten en een 

aanbevolen dosering van 1 tablet per dag, bedragen de kosten van Ryeqo®  

€1.285 per patiënt per jaar. Op basis van het huidige prijsniveau kost behandeling 

met een GnRH-agonist + ‘’add-back’-therapie naar schatting €1.375 per patiënt 

per jaar. Rekening houdend met de diverse aannames rond patiëntenaantallen en  

behandelduur, zal opname op lijst 1B van het GVS van relugolix + E2 + NETA 

(Ryeqo®) bij behandeling van hevig menstrueel bloedverlies als gevolg van 

baarmoederfibromen bij de eerdergenoemde strikt omschreven patiëntenpopulatie 

gepaard gaan met een besparing van circa €0,1 miljoen in het derde jaar na 

opname in het vergoede pakket. 

 

Farmaco-economische analyse 

Op grond van de geschatte budgetimpact is vrijstelling verleend voor een 

farmaco-economische analyse. 

 

Advies 

Op grond van bovenstaande overwegingen adviseert het Zorginstituut u om het 

combinatiepreparaat relugolix + estradiol + norethisteronacetaat (Ryeqo®) op te 

nemen op bijlage 1B Rzv. Het Zorginstituut adviseert u daarbij de volgende 

vergoedingsvoorwaarden. 

 

Voorwaarden relugolix + estradiol + norethisteronacetaat (Ryeqo®) 

Uitsluitend voor een volwassen verzekerde in de vruchtbare leeftijd met hevig 

menstrueel bloedverlies als gevolg van baarmoederfibromen bij wie de 

menopauze naar verwachting binnen 2 – 3 jaar intreedt én waarbij conservatieve 

eerstelijnsmedicatie heeft gefaald én chirurgische behandeling/invasieve ingreep 

niet gewenst of mogelijk is. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

Sjaak Wijma 

Voorzitter Raad van Bestuur 

 

Bijlagen: 

- GVS-advies 

- Farmacotherapeutisch rapport 

- Budgetimpactanalyse 
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1 Inleiding 

In zijn brief van 2 augustus 2022 verzoekt de minister van Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport Zorginstituut Nederland een inhoudelijke beoordeling uit te voeren over het 

geneesmiddel relugolix/estradiol/norethisteronacetaat (Ryeqo®). 

1.1 Relugolix/estradiol/norethisteronacetaat (Ryeqo®) 

 

Samenstelling 

Elke filmomhulde tablet bevat 40 mg relugolix, 1 mg estradiol (als hemihydraat) en 

0,5 mg norethisteronacetaat. 

 

Geregistreerde indicatie 

Ryeqo® is geïndiceerd voor de behandeling van matige tot ernstige symptomen van 

baarmoederfibromen bij volwassen vrouwen in de vruchtbare leeftijd. 

 

Dosering 

Eén tablet Ryeqo® moet eenmaal daags op ongeveer hetzelfde tijdstip met of zonder 

voedsel worden ingenomen.  

1.2 Voorstel registratiehouder 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.  

 

Er zijn in het GVS diverse geneesmiddelen opgenomen voor de indicatie 'matige tot 

ernstige symptomen van baarmoederfibromen': 

• Ulipristal (Esmya®) tablet op bijlage 1B1. 

• GnRH-agonisten gosereline, leuproreline en triptoreline (s.c. of i.m. injectie en 

s.c. implantatiestift) in clusters 0L02AEADI en 0L02AEAP. 

 

De GnRH-agonist nafareline (neusspray) is niet in het GVS opgenomen. 

De genoemde middelen zijn niet beschikbaar in een vaste combinatie met 

hormonale suppletietherapie of ‘add-back’, zoals het geval is in Ryeqo®, dat een 

vaste combinatie is van de GnRH antagonist relugolix en de vaste combinatie van 

estradiol (hierna: E2) en norethisteronacetaat (hierna: NETA) als ‘add-back’ 

therapie. 

 

Getoetst dient te worden of relugolix/E2/NETA (Ryeqo®) onderling vervangbaar is 

met ulipristal of GnRH-agonisten. 

2.1 Beoordeling criteria onderlinge vervangbaarheid 

2.1.1 Criteria voor combinatiepreparaten 

 

Voor combinatiepreparaten zijn er op grond van artikel 2.40 lid 5 van de Regeling 

Zorgverzekering (hierna: Rzv) specifieke criteria. Een combinatiepreparaat is 

onderling vervangbaar met de afzonderlijke werkzame bestanddelen, indien alle 

afzonderlijke bestanddelen al op bijlage 1A staan en het niet gaat om een 

combinatiepreparaat.  

Niet alle werkzame bestanddelen van Ryeqo® (relugolix/E2/NETA) zijn opgenomen 

in het GVS. E2/NETA (Activelle®) is als combinatiepreparaat van een oestrogeen 

met een progestageen in het GVS opgenomen. Relugolix is niet in het GVS 

opgenomen. Het is een nieuwe werkzame stof met een eigen farmacologisch effect. 

Daarmee wordt niet voldaan aan artikel 2.40 lid 5 sub a Rzv.  

Evenmin is artikel 2.40 lid 6 Rzv van toepassing, omdat Ryeqo® vanwege relugolix 

als 3e bestandsdeel meer is dan alleen een combinatiepreparaat van oestrogeen en 

progestageen.  

 

Toetsing van relugolix/E2/NETA met ulipristal en GnRH-agonisten op de criteria voor 

onderlinge vervangbaarheid is daarom niet meer van toepassing. 

2.2 Conclusie onderlinge vervangbaarheid 

Op grond van artikel 2.40 lid 5 Rzv is relugolix/E2/NETA (Ryeqo®) niet onderling 

vervangbaar met E2/NETA of andere geneesmiddelen in het GVS.  

2.3 Conclusie plaatsing op lijst 1A  

Op grond van bovenstaande argumenten kan relugolix/E2/NETA (Ryeqo®) niet 

worden geplaatst op bijlage 1A. Bekeken moet worden of relugolix/E2/NETA 

(Ryeqo®) in aanmerking komt voor opname op bijlage 1B.  
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3 Beoordeling plaatsing op lijst 1B 

3.1 Beoordeling therapeutische waarde 

 

Voor de beoordeling en onderbouwing van de conclusie over de therapeutische 

waarde wordt verwezen naar het farmacotherapeutisch rapport van 

relugolix/E2/NETA (Ryeqo®), dat is toegevoegd als bijlage. 

 

Conclusie:  

Relugolix/E2/NETA voldoet aan de stand van wetenschap en praktijk bij behandeling 

van hevig menstrueel bloedverlies als gevolg van baarmoederfibromen bij 

volwassen vrouwen in de vruchtbare leeftijd bij wie de menopauze naar verwachting 

binnen 2-3 jaar intreedt en waarbij conservatieve eerstelijnsmedicatie heeft gefaald 

en een chirurgische/invasieve ingreep niet gewenst of mogelijk is. Het Zorginstituut 

concludeert op basis van de data dat het geneesmiddel in GVS-termen alleen voor 

deze beperkte subgroep een gelijke waarde heeft ten opzichte van GnRH-agonist + 

'add-back therapie'. 

3.2 Beoordeling kostenconsequentieraming 

 

Conclusie:  

Rekening houdend met de diverse aannames rond de patiëntenaantallen en de 

behandelduur, zal opname op lijst 1B van het GVS van relugolix/E2/NETA (Ryeqo®) 

bij behandeling van HMB als gevolg van baarmoederfibromen gepaard gaan met 

besparingen van circa €0,1 miljoen in het derde jaar na opname in het verzekerde 

pakket.  

 

3.3 Conclusie plaatsing op lijst 1B  

 

Relugolix/E2/NETA (Ryeqo®) kan op bijlage 1B worden geplaatst. 
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4 Conclusie plaatsing in GVS 

Relugolix/E2/NETA (Ryeqo®) kan op bijlage 1B worden geplaatst. 
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Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs) 

NVOG Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie 

OAC Orale AntiConceptie 

PBAC =PBLAC; Pictorial Blood Loss Assessment Chart; 

menstruatiekaartscore 

P-gp P-glycoproteïne 
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RV Risicoverschil 
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SmPC Samenvatting van de productkenmerken 

UFS-QoL Uterine Fibroid Symptom and Quality of Life 

UFS-QOL-BPD 

 

Uterine Fibroid Symptom and Quality of Life Bleeding and 

Pelvic Discomfort  

VAS visuele analoge schaal (Visual Analogue Scale)  
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Samenvatting 

In dit farmacotherapeutisch rapport beschrijft Zorginstituut Nederland de 

inhoudelijke beoordeling van de waarde van relugolix + estradiol (hierna: E2) en 

norethisteronacetaat (hierna: NETA) [Ryeqo®] bij de behandeling van hevig 

menstrueel bloedverlies (HMB) als gevolg van baarmoederfibromen bij volwassen 

vrouwen in de vruchtbare leeftijd waarbij conservatieve eerstelijnsmedicatie heeft 

gefaald en chirurgische behandeling/invasieve ingreep niet gewenst of mogelijk is. 

Relugolix/E2/NETA is daarbij vergeleken met GnRH-agonist + 'add-back therapie' op 

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

gebruiksgemak. Zorginstituut Nederland heeft zich hierbij laten adviseren door zijn 

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR). 

 

De behandeling met relugolix/E2/NETA van HMB als gevolg van 

baarmoederfibromen (myomen) bij premenopauzale vrouwen is onderzocht in 2 

gerandomiseerde vergelijkende onderzoeken (RCT’s). In deze onderzoeken is  

relugolix/E2/NETA vergeleken met placebo. Relugolix/E2/NETA gaf na 24 weken een 

klinisch relevante vermindering in menstrueel bloedverliesvolume van > 60% 

vergeleken met placebo. Ook werd vergeleken met placebo een klinisch relevant 

gunstig effect waargenomen op afgeleide uitkomsten zoals het percentage vrouwen 

dat amenorroe bereikt (47%) en bij patiënten met bloedarmoede het percentage bij 

wie het Hb-gehalte relevant wordt verhoogd (43%). 

  

Daarnaast verminderde relugolix/E2/NETA bij 30% van de vrouwen, met naast HMB 

ook matige tot ernstige baarmoederfibroom, aan baarmoederfibroom gerelateerde 

pijn tot een minimaal niveau of minder. Ook verbeterde relugolix/E2/NETA bij 

vrouwen met HMB en baarmoederfibroom na 24 weken de kwaliteit van leven vs. 

placebo.  

Open label vervolgstudies van de LIBERTY studies tot 104 weken suggereren dat de 

gunstige effecten aanhouden op de vermindering van het menstrueel 

bloedverliesvolume, de verhoging van de Hb-waarde en de verbetering van QOL. 

 

Ongunstige effecten 

Relugolix/E2/NETA wordt goed verdragen. De bijwerkingenfrequentie is 

vergelijkbaar met die van placebo. De meest frequente bijwerking was opvliegers.   

De langetermijnveiligheid is nog onbekend. Bij staken van de behandeling moet 

rekening gehouden worden met hernieuwd HMB in samenhang met een rebound-

effect ten aanzien van het baarmoeder(fibroom)volume. In de consultatie 

adviseerde de NVOG relugolix/E2/NETA terughoudend te gebruiken, en alleen bij 

vrouwen van middelbare leeftijd bij wie de menopauze naar verwachting binnen 2-3 

jaar intreedt, tenzij het wordt ingezet in gecontroleerd (klinisch) onderzoekverband. 

 

Inschatting hoe de gunstige en ongunstige effecten zich verhouden tot de huidige 

gebruikelijke (off label) behandeling 

Op grond van de aanname dat de ‘add-back’ (1 mg E2l/0,5 mg NETA) in 

relugolix/E2/NETA vergelijkbaar is met de in Nederland gebruikelijke ‘add-back’, zijn 

de uitkomsten van een direct vergelijkende studie met een relugolix-arm en een 

leuproreline-arm geëxtrapoleerd. Op grond hiervan zijn de volgende conclusies 

getrokken: 

Na 24 weken is het effect van relugolix/E2/NETA op het bereiken van amenorroe 

waarschijnlijk gelijkwaardig met dat van de nu gebruikelijke behandeling van een 

GnRH agonist (leuproreline) + ‘add-back’. Dit wordt bevestigd door de aanwijzingen 
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voor een gelijkwaardig effect op verbetering van de Hb-waarde. Ook geeft 

relugolix/E2/NETA een verbetering van de kwaliteit van leven die waarschijnlijk 

gelijkwaardig is aan die van een GnRH agonist (leuproreline) + ‘add-back’. Of het 

gunstige effect van relugolix/E2/NETA op vermindering van baarmoederfibroom 

geassocieerde pijn mogelijk gelijkwaardig is aan dat van een GnRH agonist 

(leuproreline) + ‘add-back’ is onzeker. Gebruik van relugolix/E2/NETA leidt niet of 

nauwelijks tot afname van baarmoeder(myoom)volume. Behandeling met een 

GnRH-agonist/add back combinatie leidt wel tot relevante volumereducties. 

Relugolix/E2/NETA zal daarom waarschijnlijk geen (klinisch significant) effect 

hebben op symptomen die worden veroorzaakt door mechanische klachten. 

 

Relugolix/E2/NETA geeft waarschijnlijk bij een vergelijkbaar percentage patiënten 

ernstige bijwerkingen en aanleiding tot ’staken van de behandeling vanwege 

ongunstige effecten’ als een GnRH agonist (leuproreline) + ‘add-back’. 

 

Al het voorliggende bewijs tezamen geeft voldoende vertrouwen dat 

relugolix/E2/NETA voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk voor een 

beperkte, strikt omschreven doelgroep. 

 

Relugolix/E2/NETA voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk bij 

behandeling van HMB als gevolg van baarmoederfibromen bij volwassen vrouwen 

van middelbare leeftijd bij wie de menopauze naar verwachting binnen 2-3 jaar 

intreedt en waarbij conservatieve eerstelijnsmedicatie heeft gefaald en chirurgische 

behandeling/invasieve ingreep niet gewenst of mogelijk is. Zorginstituut Nederland 
concludeert op basis van de data dat relugolix/E2/NETA alleen voor deze strikt 

omschreven patiëntenpopulatie een gelijke waarde heeft ten opzichte van GnRH-

agonist + 'add-back therapie'.  

 

De beoordeling van de criteria voor onderlinge vervangbaarheid, met daarin het 

advies van Zorginstituut Nederland aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn  

en Sport ten aanzien van opname in het geneesmiddelenvergoedingssysteem 

(GVS), is beschreven in het GVS-rapport van relugolix/E2/NETA (Ryeqo®). 

 

 

 

De bespreking van dit farmacotherapeutisch rapport is door de Wetenschappelijke 

Adviesraad van Zorginstituut Nederland afgerond in haar vergadering van 

september 2022. 
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1 Inleiding  

1.1 Aanleiding 

Zorginstituut Nederland beoordeelt in dit rapport de waarde van relugolix/E2/NETA 

bij behandeling van HMB als gevolg van baarmoederfibromen bij volwassen vrouwen 

van middelbare leeftijd waarbij conservatieve eerstelijnsmedicatie heeft gefaald en 

chirurgische behandeling/invasieve ingreep niet gewenst of mogelijk is  t.o.v. de 

standaard- of gebruikelijke behandeling. 

 

Stofnaam: relugolix + estradiol en norethisteronacetaat (Ryeqo®) filmomhulde 

tablet met per tablet 40 mg relugolix, 1 mg estradiol en 0,5 mg 

norethisteronacetaat. 

Geregistreerde indicatie: Ryeqo® is geïndiceerd voor de behandeling van matige 

tot ernstige symptomen van baarmoederfibromen bij volwassen vrouwen in de 

vruchtbare leeftijd. 

Claim van de registratiehouder: vergoeding voor door de medisch specialist 

geïnitieerde behandeling met Ryeqo® van hevig menstrueel bloedverlies als 

gevolg van baarmoederfibromen bij volwassen vrouwen in de vruchtbare leeftijd 

waarbij conservatieve eerstelijnsmedicatie heeft gefaald en  chirurgische 

behandeling/invasieve ingreep niet gewenst of mogelijk is. De registratiehouder 

claimt dat bij deze patiënten relugolix in combinatie met estradiol/

norethisteronacetaat (add-back) een gelijke therapeutische waarde heeft als de 

off-label langdurige toepassing van een parenteraal toegediend GnRH-analoog in 

combinatie met hormonale ‘add-back’ therapie. 

De registratiehouder vraagt geen vergoeding aan voor kortdurend pre-operatief 

gebruik: ‘Dit preoperatieve gebruik valt echter buiten het bestek van dit dossier, 

aangezien Ryeqo® niet voor deze toepassing bestemd is en evenmin onderzocht.’ 

(p 14/61) 

Doseringsadvies: 1 tablet eenmaal per dag op ongeveer hetzelfde tijdstip zonder 

onderbreking innemen.  

De eerste tablet moet binnen 5 dagen na het begin van de menstruatie worden 

ingenomen om onregelmatige en/of hevige bloedingen te voorkomen. Als de 

patiënt in de menopauze komt moet stopzetting worden overwogen.  

Samenstelling: per tablet 40 mg relugolix, 1 mg estradiol en 0,5 mg 

norethisteronacetaat. 

Werkingsmechanisme: Relugolix is een non-peptide GnRH-receptorantagonist die 

bindt aan GnRH-receptoren en deze remt in de hypofysevoorkwab. Remming van 

de GnRH-receptor leidt bij mensen tot een dosisafhankelijke vermindering van 

afgifte van het luteïniserend hormoon (LH) en follikelstimulerend hormoon (FSH) 

door de hypofysevoorkwab. Als gevolg daarvan zijn de circulerende concentraties 

van LH en FSH verlaagd. De afname van FSH-concentraties voorkomt folliculaire 

groei en ontwikkeling, waardoor de aanmaak van oestrogeen vermindert. Het 

voorkomen van een LH-piek remt de ovulatie en ontwikkeling van het corpus 

luteum, wat de aanmaak van progesteron belet. Ryeqo® biedt daarom afdoende 

anticonceptie in geval van inname gedurende ten minste 1 maand. Estradiol is 

identiek aan het endogeen aangemaakte hormoon en is een krachtige agonist 

van de subtypes van de nucleaire oestrogeenreceptor. Exogeen toegediende 

estradiol verlicht de symptomen die gepaard gaan met een hypo-oestrogene 

toestand, zoals vasomotorische symptomen en verlies van botmineraaldichtheid. 

Norethisteronacetaat is een synthetisch progestageen. Aangezien oestrogenen de 

groei van het endometrium bevorderen, verhoogt ongeremde stijging van de 

oestrogeenspiegel het risico van endometriumhyperplasie en kanker. De 
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toevoeging van een progestageen verlaagt het oestrogeen-geïnduceerde risico 

van endometriumhyperplasie bij vrouwen die geen hysterectomie hebben 

ondergaan. 

Bijzonderheden: de combinatie estradiol 1 mg en 0,5 mg norethisteronacetaat is 

onder de merknamen Activelle® en Kliogest® in Nederland op de markt als 

hormoonsuppletietherapie (HST). Het is geregistreerd voor symptomen van 

oestrogeendeficiëntie en ter preventie van postmenopauzale osteoporose, voor 

vergrote kans op fracturen, terwijl andere middelen ter preventie van 

osteoporose zijn gecontra-indiceerd of niet worden verdragen.  

Relugolix is niet als monopreparaat of in een andere combinatie in het GVS 

opgenomen. Recent is in de EU relugolix in een hoge dosering van 120 mg 

(Orgovyx®) voor prostaatkanker. Vanaf dec 2020 was relugolix in de VS al 

geregistreerd voor prostaatkanker. Verder is in Japan relugolix 40 mg 

geregistreerd als monopreparaat voor baarmoederfibroom (jan 2019). Ook is 

Relugolix in fase 3 onderzoek onderzocht bij endometriose. Een andere GnRH 

antagonist nl. elagolix (Orilissa®) is al eerder voor endometriose geregistreerd in 

VS en Canada (first-in class van 2e generatie; 1e generatie is peptide); Elagolix is 

net als relugolix een oraal, non-peptide, small-molecule compound, maar moet 

2x daags worden gedoseerd. (EPAR 253/270) 

 

 

1.2 Achtergronden  

 

1.2.1 Aandoening[1] 

Baarmoederfibromen (ook wel genoemd myoom, fibromyoom, vleesboom, 

leiomyoom, fibroïden) zijn hormoongevoelige goedaardige gezwellen van het 

baarmoederspierweefsel. Ze kunnen worden gevonden op verschillende plekken in 

de baarmoeder en zijn meestal asymptomatisch.  

Ze worden ingedeeld naar lokalisatie in de baarmoederwand:  

• submuceus: liggend onder de mucosa en uitpuilend in het cavum uteri,  

• subsereus: liggend onder de serosa en uitpuilend naar de buikholte, 

• intramuraal: liggend in de wand van de baarmoeder. 

Submuceuze baarmoederfibromen kunnen worden geclassificeerd in type 0-II, 

(ESGE-classificatie), waarmee de mate van intramurale uitbreiding wordt 

aangegeven. 

Baarmoederfibromen komen vooral voor tussen 35 en 50 jaar. De oorzaak is 

onbekend. Fibromen worden in stand gehouden door aanwezigheid van 

oestrogenen. Wanneer in de menopauze de oestrogeenproductie afneemt, 

verminderen de klachten op natuurlijke wijze. 

Hevig menstrueel bloedverlies (HMB): excessief menstrueel bloedverlies dat 

interfereert met de fysieke, emotionele, sociale en materiële kwaliteit van leven van 

een vrouw. Om onderscheid te maken tussen normaal menstrueel bloedverlies en 

HMB varieert in de literatuur de afkapwaarde voor de diagnose HMB van 50 tot 185 

ml.[2] Voor onderscheid tussen normaal menstrueel bloedverlies en HMB adviseert 

de NVOG richtlijn Hevig Menstrueel Bloedverlies (HMV) op de menstruatiescorekaart 

(pictorial blood loss assessment chart, PBAC) een afkapwaarde van 150. De 

klassieke alkaline-hematinemethode van Hallberg, gemodificeerd door van Eijkeren 

et al. (1986) is de gouden standaard, maar wordt als te bewerkelijk, tijdrovend en 

belastend voor de vrouw gezien. Bij deze klassieke methode moet de vrouw al het 

menstruatiebloed inclusief al het maandverband/tampons verzamelen gedurende 

een hele menstruatie.  

Slechts 40-50% van de vrouwen met de klacht HMB heeft meer dan 80 ml 

bloedverlies. Daarnaast bestaat een groep vrouwen die meer dan 80 ml per 

menstruatie verliest maar geen HMB ervaart.  
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1.2.2 Symptomen en ernst 

Symptomen hangen af van de grootte, het aantal en de plaats van de 

baarmoederfibromen. Meestal zijn er geen duidelijke symptomen. Sommige 

vrouwen met baarmoederfibroom zijn volledig vrij van symptomen.  

De meest frequente symptomen zijn sterkere bloedingen tijdens de menstruatie; 

soms met stolsels, en bekkenpijn & -krampen. Minder frequente symptomen zijn 

onvruchtbaarheid, problemen in de zwangerschap, ernstige buikpijn, pijn en/of 

bloedingen bij het vrijen en frequente drang en/of pijn bij het urineren (bijv. bij 

grote fibromen aan de voorkant van de baarmoeder die op de blaas drukken). 

Fibromen aan achterzijde van de baarmoeder kunnen door druk op de endeldarm, 
klachten met de stoelgang geven.  

Veel pijn en bloedverlies kunnen het dagelijks functioneren ontwrichten. Ook kan de 

vrouw door veel bloedverlies bloedarmoede krijgen.[3] 

  

 

1.2.3 Prevalentie en incidentie 

Baarmoederfibromen komen veel voor; bij bijna de helft van de vrouwen jonger dan 

50 jaar.[4] In Amerikaans onderzoek is de lifetime prevalentie nog hoger, nl. tot 

70% bij witte en meer dan 80% bij zwarte vrouwen.[5] De meeste 

baarmoederfibromen (70%) zijn asymptomatisch, maar bij 30% ziet men (ernstige) 

symptomen.[5] 

HMB komt veel voor. Ongeveer 10-35% van de vrouwen geeft aan HMB te hebben. 

Van deze vrouwen consulteert 5% hiervoor een arts tussen het 30ste en 49ste 

levensjaar.[1]  

  

1.2.4 Standaardbehandeling of gebruikelijke behandeling 

De behandeling van HMB als belangrijkste symptoom van baarmoederfibromen is 

beschreven in de NHG standaard Vaginaal bloedverlies[6] en in de NVOG Richtlijn 

Hevig menstrueel bloedverlies (HMB).[1] 

Behandeling van baarmoederfibromen zonder klachten is niet nodig. Bij 

baarmoederfibromen met klachten staat HMB als symptoom op de voorgrond. HMB 

is in de NVOG- richtlijn gedefinieerd als excessief menstrueel bloedverlies dat 

interfereert met de fysieke, emotionele, sociale en materiële kwaliteit van leven van 

een vrouw. 

In de eerstelijnszorg zijn voor de behandeling van HMB in de reproductieve 
levensperiode diverse medicamenteuze opties[6]. Hierbij maakt het niet uit of het 

HMB al dan niet veroorzaakt wordt door baarmoederfibroom. 

 

Behandeling bij acuut HMB waarbij een direct effect gewenst is:  

 kortdurend gebruik van een oraal progestageen, 

 kortdurend gebruik van tranexaminezuur 

 

Behandeling bij niet-acuut HMB: 

 hormoonspiraaltje (IUD) met levonorgestrel,  

 sub-50 combinatiepil (voorkeur 30 µg ethinylestradiol en 150 µg 

levonorgestrel),  

 NSAID’s (naproxen of ibuprofen) gedurende de 3 dagen van de menstruatie 

met de hevigste klachten; NSAID’s verminderen menstruatiepijn en 

verlagen het bloedverlies bij de menstruatie met gemiddeld 30%.  

 tranexaminezuur gedurende de 3 dagen van de menstruatie met de 

hevigste klachten.  

 

De keuze wordt bepaald door specifieke kenmerken van de medicatie en de 

voorkeur van de patiënt. Bij vrouwen met veel kans op trombo-embolie die 
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behandeld worden met antistollingsmedicatie gaat de voorkeur uit naar een 

hormoonspiraaltje (IUD) met levonorgestrel.  

 

Pas in de tweedelijnszorg vindt diagnostiek naar de achtergrond van HMB plaats en 

wordt baarmoederfibroom als mogelijke oorzaak van HMB vastgesteld. In de 

tweedelijnszorg zijn de behandelmogelijkheden van baarmoederfibroom met HMB 

naast de al genoemde eerstelijnsbehandelingen[1]: 

 operatieve verwijdering van de baarmoeder [hysterectomie (vaginaal, 

laparoscopisch of abdominaal)]  

 (operatieve) verwijdering/vernietiging van de baarmoederfibromen met 

behulp van diverse ingrepen/technieken:  

1 TCRM (transcervicale resectie van baarmoederfibromen),  

2 (laparoscopische) myomectomie,  

3 embolisatie van de arteria uterina (UAE)*,  

4 laparoscopische/vaginale occlusie van de arteria uterina,  

5 ultrasone intrauteriene myolyse (bipolair ableren van baarmoederfibromen 

via het cavum uteri onder geleide van een intrauteriene echo probe) en  

6 MRI guided focused ultrasound (MRgFUS, waarbij een convergente bundel 

ultrageluid via een MRI scanner in het baarmoederfibroom tot warmte 

wordt omgezet zodat ablatie van het baarmoederfibroom optreedt)*.  
 *UAE en MRgFUS zijn minimaal invasieve ingrepen voor vrouwen die geen chirurgie 

willen of daarvoor niet in aanmerking komen.[5] 

 

 Ulipristal acetaat; toepassing is beperkt omdat het tot ernstige leverschade 

kan leiden. Vanaf 2021 is alleen intermitterend gebruik van Esmya® 

(ulipristal 5 mg) beperkt toegestaan voor matige tot ernstige symptomen 

van baarmoederfibromen bij volwassen premenopauzale vrouwen bij wie 

embolisatie en/of chirurgische behandelmogelijkheden niet geschikt zijn of 

hebben gefaald. Extra maatregelen moeten het risico op leverschade verder 

zo klein mogelijk maken.[7]  

 

Er is geen consensus over de beste test- en behandelstrategie voor vrouwen met 

HMB.[8] De keuze is o.a. afhankelijk van de plaats, het aantal en de omvang van de 

baarmoederfibromen; eventuele zwangerschapswens; en de voorkeur van de vrouw.  

 

De NVOG gaf aan dat in Nederland: 

- bij de behandeling van HMB (als voornaamste symptoom van 

baarmoederfibroom) in de eerste lijn geen onderscheid wordt gemaakt tussen 

aan- of afwezigheid van baarmoederfibromen. 

- huisartsen meestal kiezen voor een anticonceptiepil of hormoonspiraaltje (> 

70%), of voor behandeling met een progestageen. Vrouwen met kinderwens of 

vrouwen, die geen hormonale behandeling wensen, wordt een NSAID of 

tranexaminezuur voorgeschreven. 

- pas in de 2e lijn diagnostiek plaatsvindt, waarbij dan naar schatting 40-60% kiest 

voor verwijdering van baarmoederfibromen of verwijdering van de gehele 

baarmoeder. 

- voorafgaand aan de operatie/ingreep vaak 3-6 maanden wordt vóórbehandeld 

met een GnRH-agonist (leuprolide acetaat, triptoreline (Decapeptyl®), 

gosereline) o.a. om het volume van het baarmoederfibroom te reduceren. - 

wanneer de behandeling langer dan enkele maanden wordt voortgezet  wordt de 

behandeling met een GnRH-agonist soms gecombineerd met ‘add-back’ therapie 

om achteruitgang van de botmineraaldichtheid en overgangsklachten (als 

opvliegers en nachtzweten) te voorkomen. In Nederland wordt als ‘add-back’ 

meestal Femoston® (1 mg E2 + 5 mg dydrogesteron) of Livial® (tibolon) 

gebruikt. In de praktijk is geen sprake van gestructureerd, langdurig offlabel 
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gebruik van GnRH agonisten met ‘add-back’. 

-  behandeling met relugolix/E2/NETA om volumereductie te bereiken, zowel voor 

langdurig gebruik als in preoperatieve setting, therapeutisch is niet passend of 

wenselijk. 

-  Ulipristal vanwege de kans op leverschade nog wordt uitsluitend ingezet bij 

patiënten die niet in aanmerking komen voor chirurgie of bij wie chirurgie gefaald 

heeft en bij wie sprake is van klachten gerelateerd aan het volume van het 

baarmoederfibroom. Voor patiënten met HMB zonder baarmoederfibroomvolume-

gerelateerde klachten is gebruik van ulipristal geen reële optie. Het risico op 

ernstige leverschade is in dat geval niet acceptabel. De gynaecoloog zal voor 

deze patiënten de voorkeur geven aan een GnRH-analoog + ‘add-back’. 

- relugolix/E2/NETA geen ‘alternatief is voor chirurgie’, omdat daarvoor nog geen 

adequaat wetenschappelijk bewijs beschikbaar is.  

 

De registratiehouder stelt dat preoperatief gebruik buiten het bestek van dit dossier 

valt, omdat Ryeqo® niet voor deze toepassing bestemd is en evenmin onderzocht is. 

In dit rapport is pre-operatief gebruik daarom buiten beschouwing gelaten. 

 

De NVOG acht de ‘add-back’ (1 mg E2/0,5 mg NETA) in relugolix/E2/NETA 

vergelijkbaar met die in Femoston® ( 1 mg E2/dydrogesteron 5 mg) of Livial® 

(tibolon). ‘Alle drie zijn zij een fractie anders (met name progesteron is anders en 

Livial is een preparaat dat zowel oestrogeen- als progesteronactiviteit kent), maar 

voor add-back therapie zijn deze drie medicijnen uitwisselbaar.’  

 

 

Conclusie vergelijkende behandeling: 

De gebruikelijke behandeling van vrouwen in de vruchtbare leeftijd van 

baarmoederfibromen met HMB die onvoldoende reageren op de 

eerstelijnsbehandeling en die niet voor een (operatieve) ingreep kiezen bestaat uit 

off label gebruik van een GnRH-agonist gecombineerd met add-back therapie 

[Femoston® (E2 1 mg/dydrogesteron 5 mg) of Livial® (tibolon)] langer dan 3-6 

maanden. De plaats van ulipristal is vanwege leverschade zo ingeperkt en klein dat 

deze niet als vergelijkende behandeling wordt meegenomen. 
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2 Methode systematisch literatuuronderzoek 

2.1 Vraagstelling 

Wat is de waarde van relugolix/E2/NETA (Ryeqo®) bij behandeling van hevig 

menstrueel bloedverlies als gevolg van baarmoederfibromen bij volwassen vrouwen 

in de vruchtbare leeftijd waarbij conservatieve eerstelijnsmedicatie heeft gefaald en 

chirurgische behandeling niet gewenst of mogelijk is  vergeleken met GnRH-agonist 

+ 'add-back therapie'? 

 

2.1.1 PICO 

 

Tabel 1 PICO 

Patiëntenpopulatie  Volwassen vrouwen in de vruchtbare leeftijd met 

hevig menstrueel bloedverlies als gevolg van 

baarmoederfibromen bij waarbij conservatieve 

eerstelijnsmedicatie heeft gefaald en  chirurgische 

behandeling/invasieve ingreep niet gewenst of 

mogelijk is. 

Interventie Ryeqo® = filmomhulde tablet met vaste combinatie 

van 40 mg relugolix, 1 mg estradiol en 0,5 mg 

norethisteronacetaat 1x/dag 

Controle-interventie  GnRH-agonisten (parenterale toediening van 

gosereline, leuproreline en triptoreline [nafareline] 

(s.c. of i.m. injectie en s.c. implantatiestift))+ ‘add-

back’ (Femoston® (estradiol 1 mg/dydrogesteron 5 

mg) of Livial® (tibolon 2,5 mg)) 

Cruciale uitkomsten  Gunstige effecten: 

- reductie bloedverlies (incl. amenorroe), 

- reductie pijnklachten (VAS, NRS),  

- QOL (kwaliteit van leven) 

[belangrijk: afname volume baarmoederfibromen of 

baarmoedervolume (surrogaatparameters)]  

Ongunstige effecten: 

-ernstige bijwerkingen (incl. effect op 

botmineraaldichtheid) 

-staken vanwege bijwerkingen  

 

Relevante follow-up duur Minimaal 1 jaar 

Studiedesign Uit de door het Zorginstituut gehanteerde passend 

onderzoeksvragenlijst komt naar voren dat een direct 

vergelijkende RCT van Ryeqo® met een GnRH-

agonist + ‘add-back’ (die in Nederland off label 

gebruikelijk is) de voorkeur heeft, maar dat deze 

gezien het multifactoriële karakter van de PICO 

vergelijking moeilijk haalbaar zal zijn. Indien een 

direct vergelijkende studie niet beschikbaar is, is een 

gepubliceerde netwerk meta-analyse (NMA) van 

gerandomiseerde studies of gerandomiseerde 

studie(s) met dezelfde controle-interventie gewenst 

om zo een indirecte vergelijking te kunnen maken. 

 

Blindering is met name relevant voor de subjectieve 
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uitkomstmaten reductie van pijnklachten, kwaliteit 

van leven, het semi-kwantitatief gemeten menstrueel 

bloedverliesvolume (MBV) en ongunstige effecten. 

Voor de objectief gemeten reductie in bloedverlies is 

blindering niet vereist. Voor placebo gecontroleerde 

studies is blindering vereist vanwege te verwachten 

cliënt- en zorgverlenersvoorkeur. 

 

2.1.2 Uitkomstmaten en klinische relevantiegrenzen 

Gunstige effecten 

Volgens de NVOG richtlijn is er geen instrument dat alle belangrijke uitkomstmaten 

goed kan weergeven. Wetenschappelijke literatuur over HMB spitste zich in het 

verleden vaak toe op de hoeveelheid menstrueel bloedverlies en de behandeling 

ervan. In de klinische praktijk bepaalt de patiëntbeleving een groot deel van het 

diagnostisch proces en het behandeltraject. 

 

1. Reductie bloedverlies 

Elke schaal met een verandering wordt meegenomen. De voorkeur om menstrueel 

bloedvolume te meten gaat uit naar de alkaline-hematine procedure (de beste) of 

de in Nederland gebruikelijke menstruatiescorekaart (PBAC). Bij de alkaline-

hematine methode moet de vrouw al het menstruatiebloed inclusief al het 

maandverband/tampons verzamelen gedurende een hele menstruatie. De 

menstruatiescorekaart (pictorial blood loss assessment chart, PBAC) is een semi-

kwantitatieve schattingsmethode van menstrueel bloedverlies. Bij deze methode 

schat de vrouw in een dagboek/op een voorgedrukte kaart het aantal en de mate 

van doordrenking van elk verband of tampon en bloedklonters en vermenigvuldigt 

deze met gestandaardiseerde factoren. De vermenigvuldigingsfactor is afhankelijk 

van de mate waarin tampon of maandverband met bloed is doordrenkt: voor een 

vol maandverband is deze 20 en voor een volle tampon 10; voor een grote 

bloedklonter 5. Met deze kaart kan een totale score berekend worden voor de 

gehele menstruatie. Zie voor meer informatie: § 1.2.1.  

’Optreden van amenorroe’ en voor subgroepen ook ‘correctie van bloedarmoede’ 

worden als afgeleide eindpunten meegenomen. 

Een normaal hemoglobine (Hb) gehalte ligt bij mannen tussen de 8,5 en 11 mmol/l 

en bij vrouwen tussen de 7,5 en 10 mmol/l. Bij zwangere vrouwen mag de waarde 

na 30 tot 32 weken zwangerschap 6,3 mmol/l zijn. Patiënten met een Hb < 5mmol/l 

(=8,0 g/dl) waren in sommige studies uitgesloten. 

 

Klinische relevantiegrens: Volgens de NVOG richtlijn is een reductie in bloedverlies 

van 20–25% een klinisch relevant verschil (MCID). In de LIBERTY studies is een 

grenswaarde van 30% aangehouden. 

 

2. Reductie pijnklachten (VAS, NRS)  

Na overmatig bloedverlies worden aan baarmoederfibroom geassocieerde 

pijnklachten het meest frequent gemeld en als meest belastend ervaren.[9] Pijn is 

erg individueel bepaald. Er worden verschillende typen van pijn gemeld. In de 

LIBERTY studies was aan baarmoederfibroom geassocieerde pijn een secundair 

eindpunt: patiënten noteerden de pijn zelf op een 11-puntenschaal (0-10; NRS-

score; 0 is geen pijn en 10 de ergste pijn die je je kunt voorstellen). De NRS- en 

VAS-schalen hebben een hoge correlatie (0,79-0,95) bij chronische pijncondities (> 

6mnd).[10] 

 

Klinische relevantiegrens: Een vermindering van 30% t.o.v. de baseline waarde is in 

studies over chronische pijn gebruikt als grenswaarde.[10]  
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3. QOL (kwaliteit van leven) 

  

Uitkomsten op gevalideerde vragenlijsten zijn meegenomen. De kwaliteit van leven 

is in de studies via verschillende instrumenten gemeten: in de LIBERTY studies en 

Osuga, 2019 op UFS-QOL; in Palomba, 2002 op SF-36 en WHQ.  

 

De UFS-QOL (=Uterine Fibroid Symptom Health-Related Quality of Life 

Questionnaire) is een ziektespecifieke vragenlijst. De vragenlijst bevat 37 items: 8 

over de baarmoederfibroomsymptomen en 29 over de gezondheidsgerelateerde 

kwaliteit van leven (HRQL). Gescoord wordt op een 5-punt Likert-schaal met keuzes 

van ‘helemaal niet’ tot ‘heel erg veel’ of van ‘nooit’ tot ‘voortdurend’. Er zijn 7 

subschalen: 1 ‘Symptom Severity’-schaal (8 items, 8–40 points; hogere score 

betekent ernstiger symptomen); en 6 subschalen van de HRQL, nl. ‘concern’ (5 

items, 5–25 points), ‘activities’ (7 items, 7–35 points), ‘energy/mood’ (7 items, 7–

35 points), ‘control’ (5 items, 5–25 points), ‘self-conscious’ (3 items, 3–15 points), 

‘sexual function’ (2 items, 2–10 points). De 6 HRQL-subschalen kunnen worden 

opgeteld tot een totaalscore ‘total health-related quality of life’ (UFS-QOL HRQL 

total; 29 items, 29–145 points).  

De totaalscores van de UFS-QOL HRQL total en de UFS-QOL Symptom Severity 

worden beide getransformeerd naar schalen van 0-100. Op de UFS-QOL HRQL total 

betekent een hogere score een betere QOL; op de UFS-QOL Symptom Severity 

betekent een hogere score meer symptomen.[11] 

 

De SF-36 (= Short-Form Health Survey) is een generieke uitkomstmaat. Deze was 

in onderzoek bij baarmoederfibroom minder gevoelig dan de UFS-QOL.[11] Het heeft 

een score-range van 0-100. De vragenlijst van 36 items bestrijkt 8 domeinen. 

Hogere scores betekenen een betere kwaliteit van leven (QoL). 

 

De WHQ (= Women’s Health Questionnaire) heeft een score-range van 0-144. De 

vragenlijst heeft 36 items en bestrijkt 9 domeinen. Een lagere score betekent een 

betere QoL. 

 

Klinische relevantiegrenzen  

In sommige validatiestudies[12] (incl. een validatie voor de Nederlandse vertaling en 

setting[13]) kon geen klinische relevantie grens (MCID) bepaald worden. Lukes, 

2020[14] geeft de volgende klinische relevantie grenzen:  

• UFS-QOL HRQL total: 20 punten 

• UFS-QOL Symptom Severity: 10 punten 

• EQ-5D: 0,074 punten 

 

4. Afname van baarmoederfibroomvolume of van baarmoedervolume is alleen als 

een aanvullende uitkomstmaat beschreven. Deze uitkomsten worden beschouwd als 

surrogaatparameters. In oudere studies over de GnRH agonisten waren dit de meest 

gerapporteerde primaire uitkomstmaten.  

Het baarmoedervolume wordt ultrasonografisch of via MRI gemeten. 

Ultrasonografisch meten is bij kleine en grote baarmoeders betrouwbaar, maar 

minder betrouwbaar bij baarmoeders met een intermediair volume [(tussen 233-

747 gram), Stoelinga, 2014] Soms wordt het totale baarmoederfibroomvolume 

bepaald; soms het volume van het primaire baarmoederfibroom (= het fibroom dat 

de meeste klachten geeft of het grootste). 

 

Ongunstige effecten  

De uitkomstmaten ‘Incidentie ernstige ongunstige effecten’ gerelateerd aan 

studiemedicatie en het ’percentage stakers vanwege ongunstige effecten’ zijn in 

beoordelingen van het Zorginstituut cruciaal bij beoordeling van de ongunstige 
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effecten. Eventuele ongunstige effecten op de botmineraaldichtheid (BMD) zijn hier 

meegenomen. 

 

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 juni 2022 een literatuursearch gedaan naar RCT’s met  

relugolix/E2/NETA en een GnRH-agonist + 'add-back therapie' bij behandeling van 

hevig menstrueel bloedverlies als gevolg van baarmoederfibromen bij volwassen 

vrouwen in de vruchtbare leeftijd waarbij conservatieve eerstelijnsmedicatie heeft 

gefaald en chirurgische behandeling/invasieve ingreep niet gewenst of mogelijk is .  

De exacte zoekstrategie is weergegeven in bijlage 1. 

 

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

productkenmerken (SPC) van het registratiedossier en het European Public 

Assessment Report (EPAR) van het Europees Geneesmiddelenbureau [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: 

• RCT’s die voldoen aan de PICO, nl. direct vergelijkende studies met 

relugolix/E2/NETA vs. GnRH-agonist + 'add-back therapie'; systematische 

reviews met meta-analyse die voldoen aan de PICO.  

• Indien geen direct vergelijkende studies/ meta-analyses werden gevonden: 

RCT’s en/of meta-analyses met relugolix/E2/NETA t.o.v. placebo die op de C na 

voldoen aan de PICO; en ook RCT’s en/of meta-analyses met een GnRH-

agonist + 'add-back therapie vs. placebo; om zo een indirecte vergelijking te 

maken. 

• Indien voor 1 of 2 van de indirecte armen geen meta-analyses/RCT’s werden 

gevonden die voldoen aan de PICO: meta-analyses/RCT’s van een directe 

vergelijking van alleen relugolix met een GnRH agonist, ondersteund met 

aanvullende studies om de benodigde extrapolaties te kunnen onderbouwen. 

  

De volgende exclusiecriteria zijn gebruikt bij de selectie van artikelen: 

• RCT’s met alleen relugolix zijn geëxcludeerd als er geen directe vergelijking 

was met een GnRH agonist. 

• RCT’s en/of meta-analyses met een GnRH-agonist + 'add-back therapie zijn 

geëxcludeerd als deze alleen waren gericht op pre-operatieve toepassing en 

ook als er geen cruciale uitkomsten zijn gerapporteerd. 

• Congresbijdragen; Abstracts 

• Niet systematische reviews  

• Case reports  

• Niet gepubliceerde studies 

 



DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport relugolix + estradiol en norethisteronacetaat (Ryeqo®) bij de 

behandeling van hevig menstrueel bloedverlies als gevolg van baarmoederfibromen bij volwassen vrouwen in de 

vruchtbare leeftijd waarbij conservatieve eerstelijnsmedi | september 2022 

 

2022021341 Pagina 19 van 60 

3 Resultaten 

3.1 Resultaten literatuursearch  

Er zijn geen RCT’s of systematische reviews met meta-analyse gevonden die 

helemaal voldoen aan de PICO. 

De zoekstrategie resulteert in 4 referenties, waarvan 4 referenties met 5 

gepubliceerde studies voldeden aan de inclusiecriteria op het 3e niveau. De hierna 

volgende PRISMA flowchart geeft het selectieproces weer.  

 

 
 

Een direct vergelijkende studie van de vaste combinatie relugolix +E2 + NETA met 

een actieve vergelijkende arm is niet gevonden. 

Er zijn 4 publicaties (5 studies) gevonden die aansloten op de PICO en de 

inclusiecriteria in 2e en 3e instantie (zie § 2.3): 

 1 publicatie over 2 RCT’s (LIBERTY 1 en 2) met een vergelijkbare opzet met 

de vaste combinatie van relugolix +E2 + NETA vs. placebo  

 1 RCT met relugolix als monotherapie waarin direct is vergeleken met een 

GnRH-agonist (leuproreline) (Osuga, 2019). Er zijn 3 RCT’s met relugolix als 

monotherapie gevonden. De 2 andere studies waarin relugolix is vergeleken 

met placebo zijn uitgesloten. 

 2 RCT’s van een GnRH-agonist + 'add-back therapie vs. GnRH-agonist + 

placebo zijn meegenomen, omdat uit deze RCT’s voor de arm GnRH-agonist 

+ 'add-back therapie cruciale geselecteerde uitkomsten konden worden 

gevonden vs. de uitgangswaarde (Palomba, 2008 en 1998). 

RCT’s en/of metanalyses met een GnRH-agonist + 'add-back therapie vs. GnRH-

agonist + placebo zijn niet meegenomen als alleen werd gerapporteerd over de 

effecten op de belangrijke uitkomstmaten. 

 

Referenties geïdentificeerd 

met zoekacties in databases  

(n = 83) 

Additionele referenties uit 

andere bronnen  

(n = 5) 

Referenties na ontdubbeling  

(n = 88) 

Titels en abstracts van 

referenties gescreend 

(n = 24) 

Volledige tekst beoordeeld 

voor inclusie  

(n = 13) 

Referenties  

geëxcludeerd 

(n = 11) 

 Artikelen geïncludeerd in 

de analyse  

(n = 4) 

Volledige tekst 

geëxcludeerd met 

reden 

(n =9) 
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De kenmerken van de geselecteerde studies zijn weergegeven in bijlage 2, de 

geëxcludeerde studies in bijlage 3, en de geïncludeerde richtlijnen en overige 

bronnen in bijlage 4. 

 

3.2 Kenmerken geïncludeerde studies 

In 2 studies (1 publicatie) is de vaste combinatie van relugolix +E2 + NETA 

vergeleken met placebo. In 1 RCT is relugolix als monotherapie vergeleken met een 

GnRH-agonist (leuproreline). In 2 publicaties is een GnRH agonist onderzocht in 

combinatie met add-on therapie die in Nederland gebruikelijk is en is over cruciale 

uitkomstmaten gerapporteerd. Alle studies zijn relatief kortdurend, nl. niet langer 

dan 24 weken. 

 

In de LIBERTY studies is de vaste combinatie van relugolix +E2 + NETA 1x/dag 

vergeleken met placebo in twee, 24 weken durende, multinationale, 

gerandomiseerde, dubbelblinde onderzoeken van een vergelijkbare opzet met 

patiënten van 18–50 jaar met hevige menstruele bloedingen als gevolg van 

baarmoederfibromen. De patiënten moesten baarmoederfibromen hebben die 

echografisch bevestigd waren én een menstrueel bloedverliesvolume van ≥ 80 ml, 

zoals bepaald met de alkaline-hematinemethode: het moest gaan om subserosale, 

intramurale of om < 50% intracavitaire baarmoederfibromen met een diameter van 

tenminste 2 cm of om meerdere kleinere baarmoederfibromen met een totaal 

baarmoedervolume van tenminste 130 cm3. Ook mochten patiënten niet in 

afwachting zijn van een operatie of ablatie om de baarmoederfibromen te 

verwijderen binnen de volgende 6 maanden. De vrouwen in de studie hadden zich 

verplicht tot niet-hormonale anticonceptie tijdens de studie en gedurende 30 dagen 

daarna. Gebruik van analgetica en ijzerpreparaten was toegestaan. Uitgesloten 

waren o.a. vrouwen met snel groeiende baarmoederfibromen; vrouwen die eerdere 

chirurgie, embolisatie of ablatie hadden ondergaan; vrouwen met (een geschiedenis 

van) osteoporose, of met een botmineraaldichtheid (BMD) < -2,0 in wervelkolom, 

heup of nek; cardiovasculaire ziekte; onbehandeld Hb < 5 mmol/l (=8,0 g/dl ). 

Gestratificeerd werd op grond van o.a. MBV, regio, BMI, en ras. Ontbrekende data 

voor de primaire analyse werden geïmputeerd via een mixed effect model. Patiënten 

die binnen 4 weken stopten vanwege te weinig effect, of om een 

baarmoederfibroomoperatie te ondergaan werden beschouwd als non-responders. 

 

Beide onderzoeken hadden 3 behandelingsgroepen: vrouwen werden 

gerandomiseerd en kregen 40 mg relugolix + 1 mg E2 en 0,5 mg NETA (Ryeqo®) 

gedurende 24 weken, of placebo gedurende 24 weken, of 40 mg relugolix 

gedurende 12 weken, gevolgd door 40 mg relugolix dat gedurende 12 weken 

gelijktijdig met E2/NETA werd toegediend. De mediane leeftijd van de vrouwen was 

42 jaar en de gemiddelde body-mass index (BMI) 31,7 kg/m2. Ongeveer 49,4% van 

de vrouwen was zwart, 44,7% was wit en 5,9% was van andere afkomst. 

 

In Osuga, 2019 is relugolix 40 mg 1x/dag als monotherapie direct vergeleken met 

een GnRH-agonist (leuproreline) in een 24 weken durend, gerandomiseerd, 

dubbelblind onderzoek in 34 Japanse centra, met premenopauzale patiënten van 20 

jaar en ouder met hevige menstruele bloedingen en baarmoederfibromen. In Japan 

is de dosering leuproreline voor het merendeel van de patiënten afwijkend van de in 

Europa geregistreerde dosering, nl. 1,88 mg 1x/4 weken bij patiënten bij een in 

Japan normaal lichaamsgewicht; en voor patiënten met een hoog lichaamsgewicht 

of een vergrote baarmoeder een dosering van 3,75 mg 1x/4 weken. Voorwaarden 

voor inclusie in de studie: via transvaginale echografisch bevestigde 

baarmoederfibromen én een menstrueel bloedverliesvolume van ≥ 120 op de PBAC 

(pictorial blood loss assessment chart). Andere inclusiecriteria waren tenminste 1 

baarmoederfibroom met een diameter van tenminste 3 cm, en geen eerdere 
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chirurgische behandeling. Uitgesloten waren o.a. abnormale baarmoederbloedingen, 

osteoporose, en leverziekte. Gebruik van een ijzerpreparaat met vaste dosis was 

toegestaan bij een Hb < 6,2 mmol/ (< 10 g/dl l) of als de patiënt dat al gebruikte. 

Deze studie was gericht op het aantonen van non-inferioriteit (NI) van relugolix vs. 

leuproreline op het primaire eindpunt. Het primaire eindpunt was het percentage 

patiënten met een PBAC <10 gemeten over de weken 6-12; de vooraf 

gespecificeerde NI-grens voor het primaire eindpunt was in de studie -15%, d.w.z. 

dat als de ondergrens van het 95% betrouwbaarheidsinterval (BI) groter was dan -

15% er non-inferioriteit van relugolix t.o.v. leuproreline is aangetoond. 

 

Palomba, 2008 en 1998 zijn 2 gerandomiseerde studies bij premenopauzale 

vrouwen met baarmoederfibromen met matige tot ernstige symptomen. Hierin is 

een arm met tibolon + GnRH agonist leuproreline (depot 11,25 mg/3 mnd of 3,75 

mg/4 wk) gedurende 24 weken vergeleken met placebo+ leuproreline.  

Palomba 2008 is een enkelblinde studie; waarin gedurende de studie geen uitval 

optrad. Naast uitkomsten op baarmoedervolume en baarmoederfibroomafmetingen, 

is o.a. op menorragie, bekkenpijn, kwaliteit van leven, urinefrequentie gemeten.  

Palomba, 1998 is een dubbelblinde studie; gedurende de studie is 1 patiënt gestopt 

vanwege een heftige vaginale bloeding. Naast uitkomsten op baarmoeder- en 

baarmoederfibroomvolume en botmineraaldichtheid, is o.a. op climacterische 

klachten (menorragie, bekkenpijn, urinefrequentie) en lipidenprofiel gemeten. 

 

 

Bijlage 5 geeft een overzicht van de baselinekenmerken van de geïncludeerde 

studies. Tussen de studies waren er verschillen in de populaties. De populatie van 

de LIBERTY studies was voornamelijk Amerikaans (met circa 50% zwarte vrouwen) 

met veel obesitas (gemiddeld BMI >30), terwijl de populatie van Osuga, 2019 

geheel Japans was en die van de Palomba-studies Italiaans. De vrouwen in Osuga, 

2019 en de Palomba studies hadden een veel lager BMI (gemiddeld < 25). Verder 

valt op dat de vrouwen in Osuga, 2019 een zeer lage uitgangswaarde op de NRS 

pijn score hadden, nl. slechts 0,6 op een schaal van 1-10. Over andere verschillen in 

uitgangswaarden zoals het menstrueel bloedvolume of het percentage met 

(ernstige) menorragie vallen geen eenduidige conclusies te trekken o.a. vanwege 

verschillen in de wijze van weergeven of het ontbreken van uitkomstwaarden. 

De gemiddelde uitgangswaarde van het menstrueel bloedvolume is in de LIBERTY 

studies en in Osuga, 2019 ongeveer vergelijkbaar. In de Palomba-studies is alleen 

het percentage met (ernstige) menorragie weergegeven. Ook de uitgangswaarde 

van de kwaliteit van leven is niet overal gerapporteerd of weergegeven met 

verschillende uitkomstmaten. In hoeverre er tussen de studies qua 

baarmoederfibroomvolume verschillen zijn in uitgangswaarden is evenmin vast te 

stellen, omdat soms alleen de diameter van de grootste baarmoederfibroom is 

aangegeven en soms een schatting van alle baarmoederfibromen tezamen. De 

gemiddelde uitgangswaarde van het baarmoedervolume is in de LIBERTY studies en 

Osuga, 2019 in grote lijnen vergelijkbaar. In de Palomba-studies is het volume 

aanmerkelijk hoger; vooral in Palomba, 1998. 

 

3.3 Gunstige effecten interventie 

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

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

Cochrane risk of bias tool.  

De beoordeling van het risico op bias staat in bijlage 7.  

 

De effecten van de interventie en de kwaliteit van de evidence zijn samengevat in 

het GRADE evidence profiel (bijlage 8). De kwaliteit van de evidence is beoordeeld 

aan de hand van de GRADE methode. Bij GRADE wordt de kwaliteit van bewijs per 
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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.  

 

1. Effect op Menstrueel Bloedverliesvolume (MBV) 

In beide LIBERTY studies had relugolix/E2/NETA een gunstig, statistisch significant 

en klinisch relevant effect vs. placebo op de primaire en belangrijkste secundaire 

eindpunten met betrekking tot vermindering in MBV (bijlage 6a):  

 De gemiddelde afname in MBV bedroeg 84,3% in beide armen met 

relugolix/E2/NETA en in de placebo-armen 23,2% resp. 15,1%; p<0,001 

voor beide vergelijkingen. Omdat een vermindering in MBV van (20-)30% 

wordt beschouwd als een klinisch relevant verschil, is dit een klinisch 

relevant effect.  

 Het percentage met ≥ 50% afname van MBV was in de armen met 

relugolix/E2/NETA vs. placebo 79% vs. 22%, en 77% vs. 22%. 

 Respons op de primaire uitkomstmaat was gedefinieerd als een MBV < 80 

ml en een vermindering van ten minste 50% in MBV ten opzichte van 

baseline. Het percentage respondenten was in de armen met 

relugolix/E2/NETA vs. placebo 73% vs. 19%, en 71% vs. 15%.  

Verminderingen in MBV werden al bij de eerste beoordeling (in week 4) gezien.  

 

In de directe vergelijkende studie (Osuga, 2019) bleek het effect van relugolix 

monotherapie op het primaire eindpunt van de studie, nl. een PBAC < 10 (= een 

minimaal bloedverlies) gemeten over week 6 - 12 non-inferieur aan dat van 

leuproreline monotherapie: het aantal responders was in beide armen gelijk (82% 

vs. 83%). Gemeten over week 18-24 bleek het aantal responders op relugolix 

numeriek lager dan op leuproreline (84% vs. 95%). Het verschil was niet statistisch 

significant en viel binnen de non-inferioriteitsgrens, die de auteurs hadden gesteld 

op 15%.  

  

Uitwerking voor best passende vergelijking (bijlage 6b en 6c): 

In de geïncludeerde studies is MBV op verschillende wijze, met verschillende 

uitkomstmaten gemeten en verschillend gerapporteerd. Vervolgens is gezocht naar 

afgeleide uitkomsten die in de studies op een vergelijkbare manier zijn weergegeven 

om de best passende vergelijking van relugolix (+E2 + NETA) met een GnRH 

agonist (+ add on) te kunnen maken. Dit heeft geleid tot de volgende afgeleide 

uitkomstmaten: het percentage met amenorroe (of PBAC=0) en de toename in Hb.  

 

a. Percentage met amenorroe  

In de gepoolde studies van relugolix/E2/NETA vs. placebo bij patiënten met HMB en 

baarmoederfibroom met een vervolgduur van 24 weken trad in de arm met 

relugolix/E2/NETA bij statistisch significant meer patiënten amenorroe op dan in de 

placebo-arm (51% vs. 4%); zie fig. 1. De kans op amenorroe na behandeling met 

relugolix/E2/NETA was ongeveer 11x zo groot dan na behandeling met placebo; RR 

11,54 (95% BI 6,4-20,8); zie fig. 1. 

Het absolute verschil in kans op amenorroe op relugolix/E2/NETA en placebo is 

47%; risicoverschil (RV) =0,47 (95% BI 0,40-0,54). Dit betekent dat als bij 2 

patiënten de behandeling wordt gestart er bij 1 amenorroe wordt bereikt. 

Indien we de MCID van MBV [(20-)30%] extrapoleren naar amenorroe, is het 

verschil vs. placebo in beide studies voor het hele 95% BI klinisch relevant. 
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Fig 1. Percentage met amenorroe van relugolix/E2/NETA vs. placebo bij 

baarmoederfibroom 

  

 

 

In de LIBERTY studies is het aantal patiënten met amenorroe gemeten over de 

laatste gemelde 35 dagen van de behandelperiode. Voor een onderlinge vergelijking 

komt deze maat overeen met het percentage met een PBAC van nul in week 18-24 

in de studie van Osuga, 2019. Ook benadert deze maat de inverse van de in de 

Palomba-studies gebruikte uitkomstmaat ‘% met menorragie’. Voor een onderlinge 

vergelijking is deze uitkomst getransformeerd naar ‘% zonder menorragie’ in de arm 

met GnRH agonist+ tibolon; zie bijlage 6b en 6C.  

 Het percentage met amenorroe was in de armen met relugolix/E2/NETA vs. 

placebo na 24 weken in de LIBERTY studies 52% vs. 6%, en 50% vs. 3%.  

 In de directe vergelijking in Osuga, 2019 was het percentage patiënten met 

amenorroe na 24 weken in de arm met relugolix 74% vs. 84% in de arm 

met de GnRH agonist leuproreline. 

 Het percentage patiënten zonder menorragie in de arm met GnRH agonist+ 

‘add-back’ in de Palomba-studies vergeleken met de uitgangswaarde 

bedroeg na 24 weken respectievelijk 100% en 92%. 

Het blijkt dat in de verschillende studies met zowel relugolix (/E2/NETA) als met 

GnRH agonist (+ ‘add-back’) substantiële effecten op het bereiken van amenorroe 

worden bereikt. De verschillen in behandeling, studieopzet en populaties zijn te 

groot voor een onderlinge kwantitatieve vergelijking.  

 

Fig 2. Percentage met amenorroe (PB(L)AC=0) van relugolix vs. 

leuproreline bij baarmoederfibroom* 

 

 

 
 
* Osuga, 2019 (ITT) is een (gevoeligheids)analyse van het aantal patiënten met amenorroe 
gemeten over de weken 18-24 en gedeeld door het aantal gerandomiseerde patiënten. 

 

In de directe vergelijking van relugolix met leuproreline in Osuga, 2019 is het 

percentage patiënten met baarmoederfibroom bij wie na 24 weken amenorroe wordt 
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bereikt, numeriek kleiner in de arm met relugolix (74%) dan in de arm met de 

GnRH agonist leuproreline (84%); zie ook fig. 2. Op grond van het 95% BI (met een 

eenzijdig 2,5% significantieniveau) is er net niet sprake van een statistisch 

significant verschil; ook niet op grond van de ITT analyse; RV= 10% (-19% tot 

0%).  

 

b. Toename in Hb 

In de gepoolde LIBERTY-studies van relugolix/E2/NETA vs. placebo bij patiënten 

met HMB en baarmoederfibroom met een vervolgduur van 24 weken was er in de 

arm met relugolix/E2/NETA vs. placebo in een subgroep van patiënten met 

bloedarmoede (Hb < 6,5 mmol/l (< 10,5 g/dl) bij statistisch significant meer 

patiënten een verhoging van het Hb met > 1,24 mmol/l (> 2 g/dl): 55,7% vs. 

11,7%; zie fig. 3. Een toename in Hb met 1,24 mmol/l (2 g/dl) wordt klinisch 

relevant geacht, omdat dit overeenkomt met de verwachte toename na een 

bloedtransfusie van 2 eenheden rode bloedcellen.[10] De kans om in deze subgroep 

een klinisch relevante verhoging van het Hb met > 1,24 mmol/l (> 2 g/dl) te 

bereiken, was na behandeling met relugolix/E2/NETA meer dan 4x zo groot dan na 

behandeling met placebo; RR 4,68 (95% BI 0,9-23,95); zie fig. 3. 

Het absolute verschil van een klinisch relevante verhoging van het Hb met > 1,24 

mmol/l (> 2 g/dl) tussen relugolix/E2/NETA en placebo is 43%; RV=0,43 (95% BI 

0,16-0,71). Dit betekent dat als bij 2 patiënten met bloedarmoede de behandeling 

wordt gestart er bij 1 na 24 weken een klinisch relevante verhoging van het Hb met 

> 1,24 mmol/l (> 2 g/dl) wordt bereikt. 

 

Fig. 3: Percentage met Hb toename > 1,24 mmol/l (> 2 g/dl) 

 

 

 

In een directe vergelijking (Osuga, 2019) lijkt het effect van relugolix monotherapie 

op het verbeteren van de Hb-waarde gelijkwaardig met dat van leuproreline. In 

Osuga, 2019 is echter niet naar een subpopulatie met bloedarmoede gekeken, en is 

de uitkomstmaat ‘verandering van de Hb-waarde’ alleen gerapporteerd als mediaan 

verschil (interkwartielrange) t.o.v. de uitgangswaarde in de hele populatie (dus de 

populatie met en zonder bloedarmoede). Uit de gegeven waarden kan geen mediane 

waarde met een standaarddeviatie (hierna: SD) worden berekend. Daardoor is het 

maken van een forrestplot niet mogelijk. Voor beide armen is de mediaan (IQR) van 

het verschil t.o.v. de uitgangswaarden vergelijkbaar [resp. 0,93 en 0,99 mmol/l (1,5 

en 1,6 g/dl); i.e. de mediane waarde van 50% van de data] en de IQR van beide 

armen is ook vergelijkbaar [resp. 0,43 - 1,5 mmol/l (0,7 - 2,4 g/dl) en 0,50 - 1,5 

mmol/l (0,8 - 2,4 g/dl); 50% van de waarden ligt tussen (0,43 - 1,5 mmol/l (0,7 - 

2,5 g/dl)]. De volledige range is niet gerapporteerd. Een statistische test wijst 

echter op geen verschil tussen de beide studie-armen als ook de uiterste waarden 

(t.a.v. de bovenste 25% en onderste 25% van de data) worden meegenomen; 

p=0,531, wat de non-inferioriteit bevestigd. 
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De Palomba-studies bevatten geen data over een effect op het Hb.  

 

Gradeconclusie:  

Het effect van relugolix/E2/NETA op het bereiken van amenorroe is na een 

vervolgduur van 24 weken waarschijnlijk gelijkwaardig met dat van GnRH agonist 

leuproreline + ‘add-back’. Dit wordt bevestigd door de aanwijzingen voor een 

gelijkwaardig effect op verbetering van de Hb-waarde. Op grond van de aanname 

dat de add-back (1 mg E2/0,5 mg norethisteronacetaat) in relugolix/E2/NETA 

vergelijkbaar is met de gebruikelijke ‘add-back’ in Nederland, is de uitkomst van de 

directe vergelijking van relugolix met leuproreline geëxtrapoleerd. De kwaliteit van 

bewijs is redelijk; het vertrouwen is met 1 niveau verlaagd, vanwege de extrapolatie 

en omdat de dosering van de GnRH agonist in de controle-arm bij een groot deel 

van de vrouwen lager (op grond van BMI en baarmoedervolume) dan in Europa is 

geregistreerd.  

 

 

2. Baarmoederfibroomgeassocieerde pijn 

In de gepoolde studies van relugolix/E2/NETA vs. placebo bij patiënten met HMB en 

baarmoederfibroom met een vervolgduur van 24 weken verminderde 

relugolix/E2/NETA in een subgroep met matig tot ernstige baarmoederfibroom-

geassocieerde pijn (op baseline een max NRS-pijn score van ≥4) deze pijn tot een 

minimaal niveau of minder (NRS score ≤1) bij statistisch significant meer patiënten 

dan placebo (45% vs. 14%).  

Van een substantieel deel van de patiënten, die een uitgangsscore ≥4 hadden, 

waren op deze uitkomst geen waarden over de laatste 25 dagen van de behandeling 

bekend. Deze patiënten zijn daarom niet meegenomen in de in de publicatie 

weergegeven uitkomsten. Daarom is in fig. 4 een zgn. ITT-analyse gemaakt waarin 

de patiënten zonder uitkomstwaarden in te noemer wel zijn meegenomen. 

De kans op geen tot minimale pijn na behandeling met relugolix/E2/NETA was in de 

ITT analyse bijna 3x zo groot dan na behandeling met placebo; RR 2,86 (95% BI 

1,7-4,8). 

Het absolute verschil tussen relugolix/E2/NETA en placebo in kans op reductie van 

matige tot ernstige pijn naar een minimaal niveau is 31%; RV-0,31 (95% BI 0,40-

0,54); in de ITT analyse is dit absolute verschil 21%; RV= (95% BI 0,13-0,29). Dit 

betekent dat, als bij 4 - 5 patiënten met baarmoederfibroom-geassocieerde pijn de 

behandeling wordt gestart, bij 1 patiënt de pijn verdwijnt of minimaal wordt (NRS-

pijn score <1). 

 

Fig. 4: Percentage met geen of minimale bekkenpijn (NRS ≤1) in subgroep 

met matig tot ernstige baarmoederfibroom-geassocieerde pijn (NRS-pijn 

score ≥4) 
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In de direct vergelijkende studie (Osuga, 2019) van relugolix vs. leuproreline zijn 

alleen post- en prescores van de mediaan van de interkwartielwaarde (IQR) op de 

NRS pijnscore weergegeven: een gemiddeld verschil met een SD is hieruit niet te 

bepalen[15]; het maken van een forrestplot is niet mogelijk. Voor beide armen is de 

mediaan (IQR) 0 (d.w.z. 50% van de data heeft een waarde 0) en de IQR is 0,00-

0,10 (dus 50% van de waarden ligt tussen 0,0 en 0,1): de IQR van beide armen 

overlappen. De range is niet gerapporteerd. Een statistische test wijst echter op 

geen verschil tussen de beide studie-armen als ook de uiterste waarden (t.a.v. de 

bovenste 25% van de data) worden meegenomen. De auteurs concluderen dat voor 

een effect op pijnklachten non-inferioriteit is vastgesteld. Voor nadere toelichting op 

de IQR, zie bijlage 6b. 

 

Kritiekpunten/kanttekeningen: 

De gemiddelde uitgangswaarde op de NRS pijnscore in de studie van Osuga was erg 

laag: 0,6 op een schaal van 0-10. Verder is in deze studie niet gefocust op een 

subgroep van patiënten die matige tot ernstige pijn ervaren, zoals wel bij andere 

studies is gedaan. Doordat er een gemiddelde is genomen van alle patiënten, heeft 

de populatie op baseline eigenlijk al een verwaarloosbare pijn. Dat de pijnscores na 

follow-up gelijkwaardig zijn zegt dus niet zoveel.  

 

In de Palomba-studies (2008 en 1998) is er in de armen van de GnRH agonist + 

tibolon na een vervolgduur van 24 weken een absoluut verschil in pijnscore (op 

VAS) van resp. 33% en 59% versus de uitgangswaarde in het aantal patiënten 

zonder bekkenpijn.  

 

Gradeconclusie: 

Het effect van relugolix/E2/NETA op het bereiken van met baarmoederfibroom 

geassocieerde pijn is na een vervolgduur van 24 weken mogelijk gelijkwaardig met 

dat van leuproreline + ‘add-back’. Onder de aanname dat de ‘add-back’ (1 mg 

E2/0,5 mg norethisteronacetaat) in relugolix/E2/NETA vergelijkbaar is met de 

gebruikelijke add-back in Nederland, is de uitkomst van de directe vergelijking van 

relugolix met leuproreline geëxtrapoleerd. De kwaliteit van bewijs is laag; het 

vertrouwen is met 2 niveaus verlaagd: 

 omdat de gemiddeld uitgangswaarde in de studie (een reeds minieme pijn), 

niet overeenkomt met de pijn die wordt gerapporteerd in de Westerse 

populaties van vrouwen met baarmoederfibromen.  

 vanwege de extrapolatie en  

 omdat de dosering van de GnRH agonist in de controle-arm bij een groot 

deel van de vrouwen lager is (op grond van BMI en baarmoedervolume) dan 
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in Europa is geregistreerd. 

 

Aangezien de studie niet is gericht op een subgroep patiënten met matige of 

ernstige pijn, is de betekenis van deze uitkomst beperkt. 

 

3. Kwaliteit van leven (QOL) 

In de EPAR 127/270 wordt over de gepoolde studies een verbetering van 

relugolix/E2/NETA op de QOL gemeld: 

• op de Uterine Fibroid Symptom Quality of Life (UFS-QOL) Symptom Severity 

Scale: 22 punten t.o.v. placebo (36,1 vs. 13,7).  

• op UFS Health-Related Quality of Life Questionnaire totaal (=UFS-(HR)QOL 

totaal): 24 punten t.o.v. placebo (37,8 vs. 13.8); 

In de LIBERTY studies is de QOL gemeten als secundaire uitkomstmaat op 

componenten van de UFS-QOL en ook op de EQ-5D (als verkennende 

uitkomstmaat). Er wordt in de publicatie echter niet integraal over gerapporteerd. 

Dat is wel het geval voor de Bleeding and Pelvic Discomfort (BPD) subschaal van de 

UFS-QOL Symptom Severity Scale - dit betreft vragen 1, 2 en 5 - met een range 

van 0-100; hogere waarden  ernstiger klachten. De BPD-schaal bestaat uit 3 

onderdelen, nl. ernstig menstrueel bloeden (vraag 1), bloedklonters (vraag 2) en 

bekkendruk (vraag 5). Dit betekent dat deze subschaal grote overlap heeft met de 

eerste uitkomstmaat HMB. Het afkappunt voor klinische betekenis van de BPD 

schaal is in de studie gezet op 20 punten. Validatiestudies van de UFS-QOL noemen 

deze subschaal niet. Daarom is deze schaal niet in dit rapport meegenomen. 

 

In Osuga, 2019 waren er na een vervolgduur van 24 weken geen statistisch 

significante verschillen op de QOL tussen relugolix en leuproreline. In deze studie 

zijn de mediane verschillen (interkwartielrange, IQR) t.o.v. de uitgangswaarde 

gerapporteerd op de UFS-QOL Symptom Severity score (hoge score  meer 

symptomen) en de UFS-HRQOL Total Score (hoge score  hoge QOL); zie ook 

bijlage 6b.  

 

UFS-QOL Symptom Severity score (∆ median (IQR) tov baseline): 

• -22,0 (-31,0--13,0) voor relugolix vs. -22,0 (-34,0--13,0) voor leuproreline. 

Voor beide armen is de mediaan (IQR) van het verschil t.o.v. de 

uitgangswaarden gelijk. Ook de IQR van beide armen is vergelijkbaar. De 

volledige range is niet gerapporteerd. Een statistische test wijst echter op geen 

statistisch significant verschil tussen de beide studie-armen als ook de uiterste 

waarden (t.a.v. de bovenste 25% en onderste 25% van de data) worden 

meegenomen; p=0,872. 

 

UFS-HRQOL Total score (∆ median (IQR) tov baseline): 

• 8,0 (2,0-22,0) vs. 13,0 (4,0-23,0). De IQR van beide armen overlappen. De 

volledige range is niet gerapporteerd. Een statistische test wijst echter op geen 

statistisch significant verschil tussen de beide studie-armen als ook de uiterste 

waarden (t.a.v. de bovenste 25% en onderste 25% van de data) worden 

meegenomen; p=0,828. 

  

In Palomba, 2008 is er in de armen van de GnRH agonist + tibolon na een 

vervolgduur van 24 weken een voor de schaal gecorrigeerd absoluut verschil van 

31% versus de uitgangswaarde op de beide gemeten QOL schalen, SF-36 en de 

WHQ. 

 

Gradeconclusie: 

Het effect van relugolix/E2/NETA op het verbeteren van de kwaliteit van leven is na 

een vervolgduur van 24 weken waarschijnlijk gelijkwaardig met dat van leuproreline 
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+ ‘add-back’. Op grond van de aanname dat de add-back (1 mg E2/0,5 mg 

norethisteronacetaat) in relugolix/E2/NETA vergelijkbaar is met de gebruikelijke 

add-back in Nederland, is de uitkomst van de directe vergelijking van relugolix met 

leuproreline geëxtrapoleerd. De kwaliteit van bewijs is redelijk; het vertrouwen is 

met 1 niveau verlaagd: 

 vanwege de extrapolatie en  

 omdat de dosering van de GnRH agonist in de controle-arm bij een groot 

deel van de vrouwen lager is (op grond van BMI en baarmoedervolume) dan 

in Europa is geregistreerd.  

 

 

3.3.1 Overige overwegingen 

De vergelijkbaarheid van de gunstige effecten van relugolix en leuproreline wordt 

bevestigd door een vergelijkbaar effect na 24 weken op de belangrijke (surrogaat) 

uitkomstmaten baarmoedervolume (-51,2% vs. -50,9%; p=0,868) en 

baarmoederfibroomvolume (-59,4% vs. -57,5%; p=0,744). 

 

Vermindering in Menstrueel Bloedverlies (MBV) 

Relugolix/E2/NETA vermindert vergeleken met placebo bij patiënten met HMB en 

baarmoederfibroom de hoeveelheid menstrueel bloedverlies na een vervolgduur van 

24 weken. Uitgaande van een MCID van 30% betreft dit een klinisch relevant effect. 

Ook leidt relugolix/E2/NETA bij statistisch significant meer patiënten tot amenorroe 

dan placebo (51% vs. 4% bij placebo). Uitgaande van extrapolatie van de MCID van 

MBV naar amenorroe is dit ook een klinisch relevant effect. Dat het effect klinisch 

relevant is, wordt ondersteund door de klinisch relevante verhoging van de Hb-

waarde door relugolix/E2/NETA vs. placebo na 24 weken bij 43 % van de vrouwen 

met bloedarmoede op baseline; zie fig. 3. Relugolix/E2/NETA gaf in een subgroep 

van patiënten met bloedarmoede [Hb < 6,5 mmol/l (< 10,5 g/dl)] na 24 weken bij 

meer patiënten een verhoging van het Hb met > 1,24 mmol/l (> 2 g/dl) (55,7% vs. 

11,7% bij placebo). 

 

In de directe vergelijking is het effect van relugolix op het bereiken van amenorroe 

en op verbetering van het Hb in grote lijnen vergelijkbaar met dat van leuproreline. 

Wel lijkt het percentage patiënten met baarmoederfibroom bij wie na 24 weken 

amenorroe wordt bereikt, numeriek kleiner bij behandeling met relugolix (74%) dan 

met leuproreline (84%) in een relatief lage dosering. Het numeriek grote effect van 

leuproreline in combinatie met de in Nederland gebruikelijke add-on (tibolon) wordt 

bevestigd in de Palomba studies, in de vorm van een groot effect op het percentage 

met menorragie (100%, resp. 92% zonder menorragie) na 24 weken t.o.v. de 

uitgangswaarde. 

 

Vermindering baarmoederfibroomgeassocieerde pijn 

Relugolix/E2/NETA vermindert bij een substantieel deel (30%) van patiënten met 

HMB, baarmoederfibroom en matige tot ernstige baarmoederfibroom-gerelateerde 

pijn (NRS pijnscore tenminste 4) de baarmoederfibroom-gerelateerde pijn tot een 

minimaal niveau of minder (NRS pijnscore <1). Uitgaande van een MCID van 30% 

betreft dit een klinisch relevant effect vs. placebo.  

Er zijn niet voldoende betrouwbare klinische gegevens hoe dit effect zich verhoudt 

tot dat van een GnRH agonist + add-on.  

 

Vermindering van baarmoeder(fibroom)volume 

Relugolix/E2/NETA heeft vergeleken met placebo bij patiënten met HMB en 

baarmoederfibroom na een vervolgduur van 24 weken geen statistisch significant 

effect op het baarmoederfibroomvolume en geeft een beperkte vermindering (in 

LIBERTY 1 en 2 resp. 15% en 12%) van het baarmoedervolume vergeleken met 
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placebo; zie Bijlage 6b. 

In de directe vergelijking van Osuga, 2019 waren er na een vervolgduur van 24 

weken geen statistisch significante verschillen op het baarmoeder(fibroom)volume 

tussen relugolix en leuproreline; zie Bijlage 6b. 

In de Palomba-studies (2008 en 1998) is in de armen van de GnRH agonist + 

tibolon na een vervolgduur van 24 weken het baarmoederfibroomvolume 

verminderd met resp.  -44% en -53% vergeleken met de uitgangswaarde. Voor het 

baarmoedervolume bedroeg deze afname in beide studies -57% vergeleken met de 

uitgangswaarde; zie Bijlage 6b.  

Conclusie:  

Relugolix/E2/NETA geeft geen tot weinig afname van baarmoeder(fibroom)volume, 

terwijl behandeling met een GnRH-agonist/add back combinatie wel leidt tot een 

klinisch relevante volumereductie. Het is daarom niet waarschijnlijk dat 

relugolix/E2/NETA effectief symptomen vermindert, die worden veroorzaakt door 

mechanische klachten. 

 

Verbetering kwaliteit van leven 

Relugolix/E2/NETA verbetert bij patiënten met HMB en baarmoederfibroom na een 

vervolgduur van 24 weken de kwaliteit van leven vs. placebo; UFS-QOL Symptom 

Severity met 22 punten en op de UFS-(HR)QOL totaal met 24 punten (zie EPAR p. 

127/270). Uitgaande van een MCID van respectievelijk 10 punten (UFS-QOL 

Symptom Severity) en 20 punten op UFS-(HR)QOL totaal betreft dit op de 

puntschatter een klinisch relevant effect. 

 

Open data over een langere vervolgduur 

De vervolgduur in de direct vergelijkende studie (Osuga, 2019) en in de LIBERTY 

studies met Relugolix/E2/NETA was 24 weken. Dit is relatief kort voor studies 

gericht op een langdurigere behandeling. Of langdurig gebruik voldoende effectief is, 

is niet tot onvoldoende onderzocht. De EPAR beschrijft dat in open label 

vervolgstudies van de LIBERTY studies de gunstige effecten op de vermindering van 

het MBV, de toename in Hb en de verbetering van QOL langer aanhouden. Deze 

studies zijn niet gepubliceerd. De registratiehouder heeft echter CSR rapporten 

daarvan in het dossier overgelegd.  

Dat het gunstige effect op vermindering van het MBV gedurende 52 weken 

aanhoudt, is beschreven voor 120 van de 163 patiënten die op baseline begonnen 

met relugolix/E2/NETA; voor verhoging van het Hb betrof dit 39 van de 51 

patiënten; voor QOL is dit beschreven voor 129 van de 160 patiënten.  

De uitkomsten van een extensiestudie geven aanwijzingen over de duurzaamheid 

van een gunstig effect tot 104 weken. 

  

 

3.4 Ongunstige effecten 

In de gepoolde data van de LIBERTY studies had in de arm met relugolix/E2/NETA 

61% last van bijwerkingen vs. 62,5% in de placebo-arm. De meest frequente 

bijwerking was opvliegers.  

De meest frequente aan de behandeling toe te schrijven bijwerkingen in een open 

label vervolgstudie waren cumulatief over 52 weken: opvliegers (11%) en hoofdpijn 

(9 %); in de eerste 24 weken was hoofdpijn bij placebo echter frequenter gemeld 

(13%). 

 

Het bijwerkingenprofiel volgt uit het werkingsmechanisme en is te wijten aan lage 

E2-spiegels (met name opvliegers). Toevoeging van add-back (E2/NETA) therapie 

aan relugolix vermindert het optreden van climacterische klachten en gaat verdere 

verlaging van de botmineraaldichtheid (BMD) tegen, net zoals beschreven voor de 

toevoeging van add-back aan een GnRH agonist (leuproreline).  
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De least square (LS) gemiddelde verandering in BMD in de lumbale werverkolom 

bedroeg na 52 weken behandeling met relugolix/E2/NETA -0,804% vs. –0,823% bij 

patiënten die de eerste 24 weken placebo hadden gebruikt. De EPAR (p 259/270) 

beschrijft dat de BMD-afname door relugolix/E2/NETA bij een vergelijkbare 

populatie in een 1 jaar durende prospectieve, natuurlijk beloop studie in 

overeenkomstige leeftijdsgroepen in dezelfde orde van grootte lag of beperkt 

verschilde. Toch kan bij individuele vrouwen tijdens gebruik van relugolix/E2/NETA 

de BMD substantieel afnemen. In de fase 3 studie werd bij 30% van de vrouwen, 

die met relugolix/E2/NETA werden behandeld, en die bij aanvang van de 

behandeling een normale BMD hadden, een botverlies van minder dan 3 - 8% 

gemeld; bij 2 vrouwen (1,7%) is een afname gemeten van > 8%.[9] Daarom moet 

tijdens behandeling met relugolix/E2/NETA de BMD veiligheidshalve worden 

gevolgd.  

 

Tabel 2: Ongunstige effecten van relugolix/E2/NETA vergeleken met GnRH-

agonist + 'add-back therapie' bij premenopauzale vrouwen met hevig 

menstrueel bloedverlies als gevolg van baarmoederfibromen (SmPC’s) 

 Relugolix/E2/NETA  GnRH-agonist + 'add-back therapie' 

meest frequent  Prikkelbaarheid 

Opvliegers  

Dyspepsie  

Alopecia  

Hyperhidrose  

Nachtelijk zweten  

Uteriene bloeding (menorragie en 

metrorragie)  

Borstcyste  

Verminderd libido  

Expulsie van baarmoederfibroom 

Opvliegers 

Hoofdpijn 

Gastro-intestinale bijwerkingen 

Depressie, emotionele labiliteit 

Slaapstoornissen 

Acne 

Hyperhidrose 

Allergische reacties en perifeer oedeem 

 

ernstig  Niet gemeld Niet gemeld 

 

 

Risico van optreden van een reboundeffect na staken 

Na het staken van de medicatie van een andere GnRH-antagonist (elagolix) + add 

back therapie is een  rebound effect opgetreden en nam de groei van de 

baarmoederfibromen weer sterk toe. Daardoor waren deze binnen 6 maanden 

groter dan voor de start van deze medicatie terwijl het menstrueel bloedverlies 

onverminderd hevig bleef[16]. Voor relugolix/E2/NETA zijn geen gepubliceerde 

onderzoeksgegevens bekend over een rebound effect; het optreden van dit effect is 

hierbij niet uit te sluiten. In de consultatie wees de NOVG op de mogelijke risico’s en 

het therapeutisch beperkte nut van relugolix/E2/NETA gebruik voor een periode van 

2 tot 3 jaar bij vrouwen die nog ver vóór de menopauze leeftijd zijn. Gebruik van 

relugolix/E2/NETA lijkt met name zinvol bij vrouwen die het tot aan de menopauze 

veilig kunnen gebruiken. De theoretische achtergrond voor het rebound-effect: door 

binding van een antagonist aan de GnRH receptor zal deze receptor gevoeliger 

worden doordat endogeen GnRH zijn normale desensibiliserende werking en 

downregulatie van de receptoren niet kan uitoefenen[17]. Het rebound effect na 

staken van een GnRH-antagonist zal daarom sterker zijn dan na gebruik van een 

GnRH-agonist.  

 

Of langdurig gebruik (d.w.z. chronisch gebruik langer dan 2 jaar) veilig is, is nog 

onvoldoende onderzocht. 
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Incidentie interventie-gerelateerde ernstige ongunstige effecten 

Ernstige bijwerkingen werden in de LIBERTY studies gemeld bij 3,1 % van met 

relugolix/E2/NETA behandelde patiënten vs. 2,3% in de placebo-arm. Twee ernstige 

bijwerkingen die in de arm met relugolix/E2/NETA aan de behandeling werden 

toegeschreven waren expulsie van baarmoederfibroom en bekkenpijn. In een open 

label vervolgstudies (tot cumulatief 52 weken) zijn 4 aan de behandeling toe te 

schrijven ernstige bijwerkingen gemeld: baarmoederbloeding, cholecystitis, 

menorragie en verhoogde bloeddruk. 

 

Fig. 5: Percentage patiënten met ernstige ongunstige effecten 

 

 
Gradeconclusie: 

Relugolix/E2/NETA heeft na een vervolgduur van 24 weken een waarschijnlijk 

gelijkwaardig percentage ernstige bijwerkingen als leuproreline + add-back. Op 

grond van de aanname dat de add-back (1 mg E2/0,5 mg norethisteronacetaat) in 

relugolix/E2/NETA vergelijkbaar is met de gebruikelijke add-back in Nederland, is de 

uitkomst van de directe vergelijking van relugolix met leuproreline geëxtrapoleerd. 

De kwaliteit van bewijs is redelijk; het vertrouwen is met 1 niveau verlaagd; zie 

bijlage 7. 

 

 

Percentage stakers als gevolg van ongunstige effecten 

Relugolix/E2/NETA werd goed verdragen. In de gepoolde data van de LIBERTY 

studies met een vervolgduur van 24 weken staakte in de arm met 

relugolix/E2/NETA 3,9% het gebruik vanwege bijwerkingen; in de open label 

vervolgstudie bleef dit percentage consistent: 3,1% staakte cumulatief over 52 

weken.  

 

Fig. 6: Percentage stakers als gevolg van ongunstige effecten 

 

 
 

Gradeconclusie: 

Relugolix/E2/NETA heeft na een vervolgduur van 24 weken een waarschijnlijk 

gelijkwaardig percentage stakers als gevolg van ongunstige effecten als leuproreline 

+ add-back. Op grond van de aanname dat de add-back (1 mg E2/0,5 mg 

norethisteronacetaat) in relugolix/E2/NETA vergelijkbaar is met de gebruikelijke 

add-back in Nederland, is de uitkomst van de directe vergelijking van relugolix met 

leuproreline geëxtrapoleerd. De kwaliteit van bewijs is redelijk; het vertrouwen is 

met 1 niveau verlaagd; zie bijlage 7. 

 

 

3.5 Ervaring 

De ervaring met relugolix/E2/NETA is weergegeven in tabel 3. 

 

De ervaring met relugolix+E2+NETA is beperkt. Off-label toepassing van een GnRH-

agonist + 'add-back’ therapie bij baarmoederfibromen is door de beroepsgroep als 
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gebruikelijke behandeling getypeerd. Op grond van de studies die eind jaren 90 zijn 

gedaan over de toevoeging van diverse vormen van ‘add-back’ aan een GnRH-

agonist, kan worden geconcludeerd dat hiermee ruime ervaring bestaat. 

 

Tabel 3: Ervaring met relugolix/E2/NETA vergeleken met GnRH-agonist + 

'add-back therapie' 

  relugolix/E2/NETA   GnRH-agonist + 'add-back 

therapie' 

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 van relugolix/E2/NETA is te vinden in 

de SmPC. Deze paragraaf vermeldt alleen de belangrijkste verschillen met een 

GnRH-agonist. De toepasbaarheid is in grote lijnen vergelijkbaar. Relugolix geeft 

mogelijk iets meer interacties dan een GnRH agonist. 

 

Contra-indicaties 

Contra-indicaties zijn vergelijkbaar. Relugolix+E2+NETA heeft volgens de SmPC 

enkele extra contra-indicaties in vergelijking met bijvoorbeeld de GnRH agonist 

leuproreline[18] aangevuld met de contra-indicaties van add-back therapie, nl. 

 Hoofdpijn met focale neurologische symptomen of migrainehoofdpijn met 

aura. 

 Aanwezigheid of voorgeschiedenis van levertumoren (benigne of maligne).  

 

Specifieke groepen 

Specifieke groepen zijn in grote lijnen vergelijkbaar.  

 

Interacties 

Relugolix lijkt meer interacties te hebben dan een GnRH agonist. Relugolix is een 

substraat van P-glycoproteïne (P-gp) en CYP3A4.  

Relugolix mag daarom niet worden ingenomen in combinatie met P-gp remmers, 

zoals antibacteriële middelen(bijv. erythromycine, claritromycine, gentamicine, 

tetracycline), antischimmelmiddelen (ketoconazol, itraconazol), antihypertensiva 

(bijv. carvedilol, verapamil), antiaritmica (bijv. amiodaron, dronedaron, propafenon, 

kinidine), antiangineuze middelen (bijv. ranolazine), ciclosporine, proteaseremmers 

tegen HIV of hepatitis C-virus (HCV) (bijv. ritonavir, telaprevir). Als gelijktijdig 

gebruik van orale P-gp-remmers 1-2x/dag onvermijdbaar is (bijv. azitromycine), is 

het advies om Ryeqo® eerst in te nemen en later met een tussenpoos van ten 

minste 6 uur de P-gp-remmer, en om frequenter op bijwerkingen te controleren.  

Ook mag relugolix niet in combinatie met P-gp-inductoren en/of CYP3A4-inductoren 

worden ingenomen. Het betreft anti-epileptica (bijv. carbamazepine, topiramaat, 

fenytoïne, fenobarbital, primidon, oxcarbazepine, felbamaat), antibacteriële 

middelen (bijv. rifampicine, rifabutine, griseofulvine), sint-janskruid, bosentan en 

HIV- of HCV-proteaseremmers (bijv. ritonavir, boceprevir, telaprevir) en niet-

nucleoside reversetranscriptaseremmers (bijv. efavirenz). Deze middelen verlagen 
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de werking van relugolix.  

Ook de werkzaamheid van leuproreline kan afnemen door geneesmiddelen die 

leverenzymen induceren, zoals anti-epileptica (bv. fenobarbital, fenytoïne, 

carbamazepine), antibacteriële/antivirale middelen (bv. rifampicine, rifabutine, 

nevirapine, efavirenz) en sint-janskruid bevattende preparaten.  

 

Waarschuwingen en voorzorgen 

Waarschuwingen en voorzorgen zijn vergelijkbaar. 

 

 

3.7 Gebruiksgemak 

Het gebruiksgemak van relugolix/E2/NETAis weergegeven in tabel 4. Er lijkt sprake 

van voordeel in gebruiksgemak omdat de GnRH agonisten als depotpreparaat 

1x/maand of 1x/3 maanden door een zorgprofessional moeten worden toegediend, 

naast de dagelijkse orale inname van de ‘add-back’. 

 

Tabel 4: Gebruiksgemak van relugolix/E2/NETA vergeleken met GnRH-

agonist + 'add-back therapie' 

  Relugolix/E2/NETA   GnRH-agonist + 'add-back therapie' 

Toedieningswijze Oraal GnRH agonist: i.m. of s.c. injectie 

Add-back: oraal 

Toedieningsfrequentie 1x/dag GnRH agonist: 1x/mnd of 1x/3 maanden  

Add-back: 1x/dag  
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4 Eindbeoordeling 

4.1 Bespreking relevante aspecten 

 

Uitgangspunten 

De beroepsgroep van gynaecologen positioneert relugolix/E2/NETA als een 2e 

lijnsmiddel bij de behandeling van hevig menstrueel bloedverlies (HMB) als gevolg 

van baarmoederfibromen bij premenopauzale vrouwen voor een beperkte subgroep.  

Hierbij geldt als uitgangspunt de aanname dat het niet uitmaakt of bij een GnRH 

agonist of -antagonist, tibolon of E2/NETA als ‘add-back therapie’ wordt gebruikt.  

 

Studies en uitkomsten gunstige effecten versus placebo 

Direct vergelijkende studies van relugolix/E2/NETA met gebruikelijke behandeling 

en gegevens (uitkomsten en bijwerkingen) van behandeling langer dan 24 maanden 

ontbreken. Vergelijkende studies zijn nodig om de definitieve plaatsbepaling van 

Ryeqo® ten opzichte van de huidige standaardbehandelingen (in het bijzonder 

chirurgie) voor baarmoederfibroom gerelateerde problemen vast te stellen,. 

 

De behandeling met relugolix/E2/NETA van HMB als gevolg van 

baarmoederfibromen bij premenopauzale vrouwen is onderzocht in 2 RCT’s, de 

LIBERTY 1 en 2 studie. Daarbij is alleen vergeleken met placebo. In deze (gepoolde) 

RCT’s gaf relugolix/E2/NETA vergeleken met placebo na een vervolgduur van 24 

weken een klinisch relevante vermindering in menstrueel bloedverliesvolume (MBV) 

van > 60%. Vergeleken met placebo werd ook een klinisch relevant gunstig effect 

waargenomen op afgeleide uitkomsten, zoals het percentage vrouwen dat 

amenorroe bereikt (47%) en, bij patiënten met bloedarmoede het percentage bij 

wie het Hb-gehalte relevant wordt verhoogd (43%).  

Daarnaast verminderde relugolix/E2/NETA na een vervolgduur van 24 weken bij 

30% van een subgroep van vrouwen, die naast HMB ook matige tot ernstige 

baarmoederfibroom- gerelateerde pijn (NRS pijnscore tenminste 4) ervaarden, de 

aan baarmoederfibroom-gerelateerde pijn tot een minimaal niveau of minder (NRS 

pijnscore <1). Uitgaande van een MCID van 30% betreft dit een klinisch relevant 

effect vs. placebo. 

Ook verbeterde relugolix/E2/NETA na een vervolgduur van 24 weken vergeleken 

met. placebo de kwaliteit van leven bij vrouwen met HMB en baarmoederfibroom. 

Dit effect is klinisch relevant op de puntschatter. 

Open label vervolgstudies van de LIBERTY studies tot 104 weken suggereren dat de 

gunstige effecten aanhouden op de vermindering van het MBV, verhoging van de 

Hb-waarde en de verbetering van QOL. 

 

Ongunstige effecten 

Relugolix/E2/NETA wordt goed verdragen. De bijwerkingenfrequentie is 

vergelijkbaar met die van placebo. De meest frequente bijwerking was opvliegers.  

Of langdurig gebruik veilig en effectief is, is nog onvoldoende onderzocht. Bij staken 

van de behandeling moet rekening gehouden worden met hernieuwd HMB, en 

mogelijk met een rebound-effect ten aanzien van het baarmoeder(fibroom)volume. 

Na staken van behandeling met een andere GnRH antagonist + add back therapie 

trad een rebound effect op. Voor relugolix/E2/NETA zijn hierover geen data 

gepubliceerd. In de consultatie adviseerde de NVOG daarom het gebruik te 

beperken tot vrouwen van middelbare leeftijd bij wie de menopauze naar 

verwachting binnen 2-3 jaar intreedt, tenzij het wordt voorgeschreven in 

(gecontroleerd) klinisch onderzoekverband. 
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Inschatting hoe de gunstige en ongunstige effecten zich verhouden tot de huidige 

gebruikelijke (off label) behandeling 

Op grond van de aanname dat de add-back (1 mg E2/0,5 mg norethisteronacetaat) 

in relugolix/E2/NETA vergelijkbaar is met de in Nederland gebruikelijke add-back, 

zijn de uitkomsten van een direct vergelijkende studie van monotherapie van 

relugolix met leuproreline geëxtrapoleerd. Op grond hiervan zijn de volgende 

conclusies in GRADE getrokken: 

Het effect van relugolix/E2/NETA op het bereiken van amenorroe is na een 

vervolgduur van 24 weken waarschijnlijk gelijkwaardig met dat van de nu 

gebruikelijke behandeling met een GnRH agonist (leuproreline) + add-back. Dit 

wordt bevestigd door de aanwijzingen voor een gelijkwaardig effect op verbetering 

van de Hb-waarde. Ook leidt relugolix/E2/NETA tot een verbetering van de kwaliteit 

van leven, die waarschijnlijk gelijkwaardig is aan die van een GnRH agonist 

(leuproreline) + add-back. Of het gunstige effect van relugolix/E2/NETA op 

vermindering van baarmoederfibroom-geassocieerde pijn mogelijk gelijkwaardig is 

aan dat van een GnRH agonist (leuproreline) + add-back is onzeker.  

Relugolix/E2/NETA heeft geen tot een gering effect op baarmoeder(fibroom)volume 

afname, terwijl behandeling met een GnRH-agonist/add back combinatie wel leidt 

tot een relevante volumereductie. Van relugolix/E2/NETA kan daarom geen effect 

worden verwacht op symptomen, die worden veroorzaakt door mechanische 

klachten. 

 

Relugolix/E2/NETA geeft waarschijnlijk bij een vergelijkbaar percentage patiënten 

ernstige bijwerkingen en aanleiding tot ’staken van de behandeling vanwege 

ongunstige effecten’ als een GnRH agonist (leuproreline) + add-back. 

 

Al het voorliggende bewijs tezamen geeft voldoende vertrouwen dat 

relugolix/E2/NETA voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk voor een 

beperkte doelgroep, nl. HMB als gevolg van baarmoederfibromen bij volwassen 

vrouwen in de vruchtbare leeftijd, bij wie de menopauze naar verwachting binnen 2-

3 jaar intreedt en waarbij conservatieve eerstelijnsmedicatie heeft gefaald en 

chirurgische behandeling/invasieve ingreep niet gewenst of mogelijk is. 

 

  
4.2 Eindconclusie 

Relugolix/E2/NETA voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk bij 

behandeling van hevig menstrueel bloedverlies als gevolg van baarmoederfibromen 

bij volwassen vrouwen in de vruchtbare leeftijd bij wie de menopauze naar 

verwachting binnen 2-3 jaar intreedt en waarbij conservatieve eerstelijnsmedicatie 

heeft gefaald en chirurgische behandeling/invasieve ingreep niet gewenst of 

mogelijk is. Het Zorginstituut concludeert op basis van de data dat het 

geneesmiddel alleen voor deze strikt omschreven patiëntenpopulatie een gelijke 

waarde heeft ten opzichte van GnRH-agonist + 'add-back therapie'. 
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5 Advies Farmacotherapeutisch Kompas 

5.1 Oud advies 

Bij hevig menstrueel bloedverlies door myomen of zonder (verdenking op) een 

specifieke oorzaak zijn er verschillende gelijkwaardige medicamenteuze opties, 

namelijk: een IUD met levonorgestrel, een combinatiepil (voorkeur 30 microg 

ethinylestradiol en 150 microg levonorgestrel), NSAID’s (naproxen of ibuprofen) en 

tranexaminezuur. De keuze wordt bepaald door specifieke kenmerken van de 

medicatie en de voorkeur van de patiënt.  

 

5.2 Nieuw advies 

Toevoegen aan oude advies-basis (hierboven): 

De plaats van Ryeqo® is beperkt tot hevig menstrueel bloedverlies, als gevolg van 

baarmoederfibromen bij volwassen vrouwen in de vruchtbare leeftijd waarbij 

bovengenoemde eerstelijnsmedicatie heeft gefaald en een chirurgische/invasieve 

ingreep niet gewenst of mogelijk is. 

 Vanwege een mogelijk risico van rebound is het advies het gebruik te beperken tot  

vrouwen van middelbare leeftijd bij wie de menopauze naar verwachting binnen 2-3 

jaar intreedt, tenzij het wordt ingezet in (gecontroleerd) klinisch onderzoekverband. 
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Bijlage 1: Zoekstrategie 

Zoekstrategie literatuur 

De literatuursearch is doorgevoerd in PubMed en de Cochrane Library in juni 2022 

met de volgende zoektermen: 

Over relugolix: (uterine fibroid OR uterine leiomyoma) And relugolix AND 

(metanalyse OR systemic review OR RCT)  

Over GnRH agonists: (uterine fibroid OR uterine leiomyoma) AND GnRH agonist 

AND (uterine fibroid OR uterine leiomyoma) And relugolix AND (metanalyse OR 

systemic review OR RCT)  
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Bijlage 2: Overzicht geïncludeerde studies 

 

Eerste 

auteur, 

jaar van 

publicatie 

Type 

onderzoek, 

follow-up 

duur 

Aantal 

patiënte

n  

Patiëntkenmerken Interventie en vergelijkende 

behandeling 

Relevante uitkomstmaten  

LIBERTY 1 

Al-Hendy, 

2021[10] 

MVT601-3001 

(80 centra) 

Fase 3 RCT 

Follow-up 24 

weken 

mITT 

 

N=128 

N=127 

 

 

(388) 

 

 

Premenopauzale vrouwen (18-50 j) 

met baarmoederfibromen 

(echografisch bevestigd; 

ultrasonografie) én hevig overmatig 

menstrueel bloedverlies* (bepaald 

via alkaline-hematinemethode) 

 

-Relugolix 40 mg+E2/NETA (Tablet 

+capsule) 1x/dag 

-placebo 

 

[niet relevante arm: Relugolix 

+placebo (w. 1-12); Relugolix 

+E2/NETA (w 13-24)] 

 

 

Primair:  

-vermindering van MBL-volume met 

tenminste 50% én volume< 80 ml 

Secundair: 

-% amenorroe,  

-% vermindering van MBL-volume, 

-bekkendruk op PD schaal  

-pijn geassocieerd met 

baarmoederfibroom op NRS, 

-QoL: UFS-QoL 

- baarmoederfibroom volume 

- baarmoedervolume 

Veiligheid (incl. ongewenste effecten) 

 

LIBERTY 2 

Al-Hendy, 

2021[10] 

MVT601-3002 

(99 centra) 

Fase 3 RCT 

Follow-up 24 

weken 

mITT 

 

N=125 

 

N=129 

 

(382) 

 

Premenopauzale vrouwen (18-50 j) 

met baarmoederfibromen 

(echografisch bevestigd; 

ultrasonografie) én hevig overmatig 

menstrueel bloedverlies* (bepaald 

via alkaline hematinemethode) 

 

-Relugolix 40 mg +E2/NETA (Tablet 

+capsule 1x/dag) 

-placebo 

[- Relugolix +placebo (w. 1-12); 

Relugolix +E2/NETA (w 13-24)] 

-placebo 

 

Idem LIBERTY 1 
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Osuga, 

2019[19]  

TAK385/CCT0

02 

34 centra in 

Japan 

Fase 3 RCT, 

non-

interiority 

Follow up 24 

weken 

N=139 

N=142 

 

(281) 

Premenopauzale vrouwen (20-

menopauze) met 

baarmoederfibromen (bevestigd met 

ultrasound scan of andere methode)  

én hevig overmatig menstrueel 

bloedverlies (score ≥ 120 op PBLAC 

ten minste 1 baarmoederfibroom ≥ 3 

cm 

-Relugolix 40 mg tablet 1x/dag 

-Leuproreline i.m. 1,88/3,75 mg/4 

wkb 

 

Primair:  

-% PBLAC <10 in week 6-12 

Secundair o.a.: 

-% PBLAC <0 in week 18-24 

-pijn op NRS, 

-QoL: UFS-QoL 

-Hb 

-volume van grootste 

baarmoederfibroom 

- uterusvolume 

 

Veiligheid (incl. ongewenste effecten) 

Palomba, 

2008[20] 

enkelblinde RCT 

Follow-up 24 

weken 

 

N=55 

N=55 

Premenopauzale vrouwen (18-50 j) met 

baarmoederfibromen (echografisch 

bevestigd; ultrasonografie) 

-Leuprolide depot 11,25 mg /3 mnd + 

tibolon 2,5 mg 

-Leuprolide 11,25 mg /3 mnd + placebo 

o.a. kwaliteit van leven: 

-SF-36 c  

-WHQ d 

-diverse baarmoederfibroom-gerelateerde 

symptomen als menorragie ,bekkenpijn, -

druk (VAS) 

naast uterus- en baarmoederfibroom volume 

Palomba, 

1998[21] 

Dubbelblinde 

RCT 

Follow-up 6 

mnd 

N=24 

N=25 

Premenopauzale vrouwen (18-50 j) met 

baarmoederfibromen (echografisch 

bevestigd; ultrasonografie) 

-Leuprolide 3,75 mg/4 weken + tibolon 

2,5 mg 

-Leuprolide 3,75 mg /4 weken + placebo 

o.a. baarmoederfibroom-gerelateerde 

symptomen: 

-menorragie (VAS) 

-bekkenpijn (VAS) 

-bekkendruk (VAS) 

-urinefrequentie (VAS) 

naast baarmoeder- en baarmoederfibroom 

volume 
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E2/NETA =estradiol 1 mg/norethisteronacetaat 0,5 mg. PD= Pelvic Discomfort scale   UFS-QoL =Uterine Fibroid Symptom Health-Related Quality of Life Questionnaire 
PBLAC= Picorial blood loss assessment chart score, bepaald door bijhouden van het aantal tampons/maandverbanden en bloedklonters in een dagboek. 
NRS=Numeral rating scale van 1-10 met op 0 geen pijn en 10 de meest erge pijn. 
*hevig menstrueel bloedverlies is gedefinieerd als ≥80 ml/cyclus gedurende 2 cycli of ≥ 160 ml/cyclus (bepaald via alkaline hematinemethode). Uitgesloten waren o.a.:   
a klinisch relevant menstrueel bloedverliesvolume (MBV) = Menstrueel bloedverlies-volume < 80 ml én tenminste 50% reductie van het MBV-uitgangsvolume in de laatste 35 
behandeldagen. 
b 87 % van de patiënten was behandeld met 1,88 mg en 13 % 3,75 mg leuprolide/4 wk  
c SF-36= Short-Form Health Survey; score range 0-100; 8 domeinen; hogere score betekent een betere QoL. 
d WHQ= Women’s Health Questionnaire; score range 0-144; 36 items, 9 domeinen; lagere score betekent een betere QoL 
[] deze arm is in de beoordeling niet meegenomen want niet relevant voor de vraagstelling. 
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Bijlage 3: Overzicht geëxcludeerde studies  

 

Eerste auteur, 

jaar van publicatie 

Reden van exclusie 

Osuga, 2019[22] Fase 3 studie met relugolix als enkelvoudige behandeling (zonder add back) bij pijnklachten bij baarmoederfibromen vs placebo bij 

Japanse vrouwen.  

Geen juiste I en C. 

Hoshiai, 2021[23] Dose-finding (fase 2) studie met relugolix als enkelvoudige behandeling (zonder add back) bij baarmoederfibromen vs placebo bij 

Japanse vrouwen.  

Geen juiste I en C. 

Thomas, 1996[24] Review over GnRH+add back die verwijst naar: 

a. een open studie (Thomas, 1991) van gosereline met cyclische add back (oestradiol 1 mg/dag + norgestrol 0,5 mg/dag gedurende 10 

dagen). De behandelduur is te kort nl slechts een behandelduur van 3 maanden; de populatie voldoet niet aan de definitie van HMB. 

b. open studie (Maheux, 1992) vergelijkt toevoegen cyclisch met continue gebruik van add on (Premarin+ MPA) aan een populatie die al 

3 mnd gosereline heeft gebruikt en poolt de uitkomsten; vervolgduur is 12 mnd. Het gaat niet om de geselecteerde uitkomstmaten, nl 

alleen volume baarmoederfibroom. 

 Niet een geschikte O voor indirecte vergelijking. 

Lethaby, 2008[25] Review die verwijst naar:          

a. 3 RCT’s met tibolon als add back toegevoegd aan GnRH agonist: de vergelijking betreft tibolon + GnRH vs. placebo + GnRH agonist. 

De uitkomst is het fibroomvolume, naast effect op climacterische klachten en botmineraal dichtheid. Niet de gewenste O. 

b. 1 RCT van Friedman, 1993 en 1994 over toevoeging van gecombineerde In 1 RCT ook de symptomen. oestrogeen/progestageen aan 

GnRH agonist met meetpunten na 1 jr. en na 2 jr; zie onder. 
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Friedman, 1993 en 1994[26, 27]  Gerandomiseerde studie over toevoeging van gecombineerde oestrogeen/progestageen vs progestageen aan GnRH agonist (leuprolide 

depot 3,75 mg/4 wk) bij patiënten met baarmoederfibromen met matig tot ernstige symptomen met een vervolgduur van 105 wk . Na 3 

mnd leuprolide wordt toegevoegd: gecombineerde oestrogeen/progestageen (lage D continu oestropipate0,075 mg +cyclisch 

norethindron 0,7 mg (op dag 1-14)) + GnRH agonist vs. 10 mg norethindron + GnRH agonist gedurende 2 j. Uitkomst is alleen op 

baarmoedervolume kwantitatief weergegeven, maar gemeten op menorragie, buikpijn, urinefrequentie etc. is slechts, van de patiënten 

die nog in de studie zaten, weergeven bij hoeveel patiënten het verdween, verbeterde, het niet veranderde of het verslechterde. Ook is 

verder onduidelijk in hoeverre er bij de populatie sprake was van HMB. 

Niet een geschikte O voor indirecte vergelijking. 

Göçmen, 2002[28] 

Morris, 2008[29] 

 

RCT’s met de GnRH agonist waar in sommige studie-armen tibolon als add back therapie is toegevoegd. De populatie is symptomatische 

baarmoederfibromen; HMV is in deze populatie niet vastgesteld of kwantitatief omschreven. Daarnaast zijn de geselecteerde 

uitkomstmaten niet gemeten. In 1 studie (Morris, 2008) is wel het aantal dagen met vaginale bloeding gemeten, maar wordt geen 

(relatief) verschil met de baselinewaarden gegeven.  

Niet een geschikte O voor indirecte vergelijking. 

Maheux, 1992 Open studie vergelijkt toevoegen cyclisch met continue gebruik van add on (Premarin+ MPA 5 mg) aan een populatie die al 3 mnd 

gosereline heeft gebruikt; vervolgduur is 12 mnd. Niet want geen geschikte O voor indirecte vergelijking en bovendien een open studie 

Moroni, 2015[30] Systematische review over de effecten van diverse vormen van add back therapie toegevoegd aan GnRH analoga op 

botmineraaldichtheid en vasomotore symptomen. 
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Bijlage 4: Overzicht gebruikte richtlijnen en standaarden 

 

Organisatie, ref  Datum  Titel 

EMA / CBG[31] 05/04/2022 Samenvatting van de productkenmerken relugolix/E2/NETA  

EMA / CBG[9] 29/07/2021 European Public Assessment Report (EPAR) relugolix/E2/NETA   

NVOG[1] 2020 Richtlijn Hevig menstrueel bloedverlies 

NHG[6] 2014 NHG-standaard M28: Vaginaal bloedverlies 

NICE[8] 2021 Heavy menstrual bleeding: assessment and management [NG88] 
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Bijlage 5: Baseline tabel 

Variabele LIBERTY 1 

(placebo/Ryeqo) 

LIBERTY 2 

(placebo/Ryeqo) 

Osuga, 2019  

(Relugolix/Leuprolide) 

Palomba, 2008 

(L+tibolon[/L+placebo) 

Palomba, 1998 

(L+tibolon[/L+placebo) 

leeftijd                                                                                                                             42 42 43 45 45 

populatie % blank/wit 

                  zwart 

                  hispanic 

44/50 

51/46 

18/27 

38/46 

57/50 

25/14 

Japans Italiaans Italiaans 

Menstrueel bloedvolume (ml) 

 %      <225 ml 

          ≥225 ml 

PBLAC score 

% met menorragie (score ernst (1/0-10)) 

219/239 

66 

34 

212/247 

66 

34 

 

 

 

254/264 

 

 

 

 

100% (7,8) 

 

 

 

 

100% (8,0) 

(Bekken)pijn op (schaal 1-10)   0,6/0,6 In subgroep: 7,3/7,6  5,9/6,0 

UFS-QOL symptom severity 

UFS-QOL HRQOL total 

SF-36 (0-100) 

WHQ (0-144) 

- - 28/30 

80/77 

 

 

52/51 

86/88 

 

baarmoederfibroom volume  (cm3) 

     volume grootste baarmoederfibroom 

 

 

72 

 

74 

117/122 - 296/308 

Baarmoedervolume (cm3) 398/379 408/388 406/379 550/565 976/996 

Bleeding and Pelvic Discomfort scale score 

 % met bekkendruk (score ernst (1 of 0-10)) 

71/69 70/71   

87% (7,2) 

 

92% (7,5) 

% met baarmoederfibroomgeassocieerde pijn ≥ 4 

 % met bekkenpijn (score ernst (1/0-10)) 

75/66 74/74 -  

40 (7,3) 

 

67% (5,9) 

BMI 32/31 32/31 23 24 24 

Hb (g/dL)a 11 11 12 - - 

 - geen waarde;  E2/NETA = estradiol 1 mg/norethisteronacetaat 0,5 mg. PD= Pelvic Discomfort scale         
 UFS-QoL =Uterine Fibroid Symptom Health-Related Quality of Life Questionnaire  
 SF-36= Short-Form Health Survey; score range 0-100; 8 domeinen; hogere score betekent een betere QoL. 
 WHQ= Women’s Health Questionnaire; score range 0-144; 36 items, 9 domeinen; lagere score betekent een betere QoL 
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 PBLAC= Picorial blood loss assessment chart score, bepaald door het aantal tampons/maandverbanden en bloedklonters bijgehouden in een dagboek. 
 NRS=Numeral rating scale van 1-10 met op 0 geen pijn en 10 de meest erge pijn. 

MBV = Menstrueel bloedverlies-volume. 
a 1 g/dl= 0,6206 mmol/l 
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Bijlage 6a: uitkomsten LIBERTY studies op menstrueel bloedverliesvolume (MBV) 
 

 LIBERTY 1 

 (24 w) 

LIBERTY 2 

 (24 w) 

 

Behandelarmen Relu+E2/NETA 

(N=128)  

placebo (n=127)  Relu+E2/NETA(N=125)  

 

placebo (n=129)   

Aantal (%) respondenten a  94/123 (73,4%)  24/127 (18,9%)  89/125 (71,2%)  19/129 (14,7%)   

Aantal (%) patiënten met menstrueel 

bloedverliesvolume (MBV) < 80 ml  

97/123 (75,8%)  34/127 (26,8%)  97/125 (73,6%)  25/129 (19,4%)   

Aantal (%) patiënten met ≥ 50% afname MBV 101/123 (78,9%)  28/127 (22,1%)  96125 (76,8%)  28/129 (21,7%)   

Aantal (%) patiënten met amenorroeb  67/123 (52,3%) 

 

7/127 (5,5%) 

 

63/125  (50,4% 

 

4/129 (3,1%) 

 

 

% toename (LS mean) Hb in subset met Hb 

≤10,5 g/dl op baseline  

21% 10% 24% 4%  

% verandering MBV t.o.v. baseline -84% -23% -84% -15%  
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Bijlage 6b Uitkomsten gunstige effecten RCT’s relugolix + E2/NETA, relugolix vs GnRH agonist, GnRH agonist vs 

uitgangswaarden bij hevig menstrueel bloedverlies door baarmoederfibroom 
 LIBERTY 1 

 (24 w) 

LIBERTY 2 

 (24 w) 

Osuga, 2019 

 (24 w) 

Palomba, 2008 

(24 w) 

Palomba, 1998 

(24 w) 

Behandelarmen Relu+E2/NETA (N=128) vs 

placebo (n=127) 

Relu+E2/NETA(N=125) vs 

placebo (n=129) 

Relugolixa (N=138) vs 

Leuprolide (n=142) 

L+tibolon 2,5mg (N=55) vs 

uitgangswaarde  t=0 (n=55) 

L+tibolon 2,5mg (n=24) 

vs 

uitgangswaarde t=0 

(n=24) 

∆ MBV: 

-relu+E2/NETA  

-placebo/leu/base 

  

% met amenorroe: 

67/123 (52,3%) 

7/127 (5,5%) 

 

Abs. verschil: 46,8  

(37-56)  

P<0,001  

% met amenorroe: 

63/125  (50,4% 

4/129 (3,1%) 

 

Abs. verschil 47,3 (38-57) 

P<0,001 

 

PBAC =0: 

102/138* (73,9) 

119/142* (83,8) 

 

Abs. verschil: -9,9  

% zonder menorragiee: 

0/55  (0%) 

55/55  (100%) 

 

Abs.verschil 100 % 

% zonder menorragiee: 

22/24 (92%) 

0/24 (0) 

 

Abs.verschil 92 % 

bekkenpijn (NRS) ≤1 (schaal van 1-10)b (%): 

25/58 (43%)[25/84 (29,8)] 

7/69  (10%) [7/95 (7,4)] 

Abs. verschil: 33% [22]  

≤1 (schaal van 1-10)b (%): 

32/68 (47) [32/93 (34,4)] 

14/82 (17)[ 14/95](14,7)] 

Abs. verschil: 30% [20] 

Mediaan (ICR) wk 10-24: 

0 (0,00-0,100) n=126c 

0 (0,00-0,10) n=133 c 

P=0,29 

% zonder bekkenpijn i: 

51/55 (93%) 

33/55 (60%) 

 

Abs. verschil 33 % 

% zonder bekkenpijn i: 

22/24 (92%) 

8/24 (33%) 

 

Abs. verschil 59% 

QOL 

UFS-QOL sym 

severity 

 

Uit EPAR p 127/270: 

36,1 vs 13,7; ∆ 22,4 

 

∆ Mediaan (ICR)week 24d:  

-22,0 (-31,0--13,0)n=122 vs  

22,0 (-34,0--13,0)n=131 

P=0,872 

SF-36:83,1±9,4 vs 

52,2±12,1 

∆ rel 30,9% f  

- 

QoL 

UFS-QOL totaal 

Uit EPAR p 127/270: 

37,8 vs 13,8; ∆ 24,0 

8,0 (2,0-22,0) n=122 vs  

13,0 (4,0-23,0)n=131 

P=0,828 

WHQ: 41,6±7,3 vs 85,7±9,6  

∆ rel 30,6%f 

 

% ∆ Hb  in subgroep met Hb ≤10,5 

g/dlh op baseline: 

-% met Hb toename > 2 

g/dl:   15/30 (50%) p=0,04 

           5/23 (22%) 

 

in subgroep met Hb ≤10,5 

g/dlh op baseline: 

-% met Hb toename > 2 

g/dl:19/31 (61%) p<0,001 

        2/37 (5%) 

 

∆ Mediaan (ICR) week 24 d:  

1,5 (0,7-2,4) n=122 

1,6 (0,8-2,4) n=131 

P=0,531 

- - 



DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport relugolix + estradiol en norethisteronacetaat (Ryeqo®) bij de behandeling van hevig menstrueel bloedverlies als gevolg van baarmoederfibromen bij volwassen vrouwen in de vruchtbare 

leeftijd waarbij conservatieve eerstelijnsmedi | september 2022 

 

2022021341 Pagina 53 van 60 

-∆  Hb (LS mean) wk 24 tov 

baseline: 

20,8±3,1 % 

10,0±3,0 % 

 

Abs verschil (LS mean):  

10,8±4,2 % 

-∆  Hb (LS mean) wk 24 

tov baseline: 

24,3±3,0 % 

4,30±2,7 % 

 

Abs verschil(LS mean)  :  

14,6±4,2 % 

baarmoedervolume ∆ wk 24 tov baseline: 

-12,9±3,5 % 

2,2±3,5 % 

 

Abs verschil:  

-15,1% (-23,0—7,3)  

P<0,001 

∆ wk 24 tov baseline: 

-13,8±3,4 % 

-1,5±3,4 % 

 

Abs verschil:  

-12,2% (-21,3—3,2) 

P=0,008 

∆ median (IQR) tov baseline  

-51,2% (n=124) 

-50,9% n=132) 

P=0,868 

∆ rel. -57% 

 (afgelezen uit fig 2) 

Gemidd (±SD) 

414,8 ± 98,1 

976,1± 114,9 

 

∆ rel. -57,5 % ±16,4 

 

baarmoederfibroom 

volume 

∆ primair fibrg tov baseline: 

-12,4±5,6 % 

-0,3±5,4 % 

 

Abs verschil:  

-12,1% (-26,3-2) ns 

∆ primair fibrg tov baseline: 

-17,4±5,9 

-7,4±5,9 

 

Abs verschil:  

-10,0% (-25,8-5,8) ns 

∆ median (IQR) tov baseline  

-59,4% (n=124) 

-57,5% n=132) 

P=0,744 

baarmoederfibroom 

dimensies: 

∆ rel -44 %  

(afgelezen uit fig 2) 

Gemidd (±SD) 

138,7 ± 29,7 

295,8± 58,7 

 

∆ rel -53,1 % ±19,7 

 

– Geen gegevens.    Relu=relugolix.      E2/NETA = estradiol 1 mg/norethisteronacetaat 0,5 mg.  L=leuprolide     abs.=absoluut    NRS=Numeral Rating Scale 
* uit Osuga, 2019 tabel 3  is het aantal met een PBLAC score=0 voor de weken 18-24 genomen en gedeeld door het aantal gerandomiseerde patiënten. 
a  De dosering leuprolide is deels lager dan  in Europa is geregistreerd. 
b  Bij p. die als uitgangswaarde een score ≥4 hadden; er was in de LIBERY studies veel uitval op deze uitkomstmaat: een substantieel deel van de patiënten die een uitgangsscore ≥4 
hadden zijn niet meegenomen in de waarden in de publicatie; [ [] bevat een benadering van de ITT waarden als de niet-meegetelde patiënten in te teller wel worden meegenomen.]  
c NRS score mediaan interkwartielafstand (interquartile range (IQR))** gemeten over week 10-24  is 0,0 in beide armen. Hier is geen verschil t.o.v. de uitgangswaarde gerapporteerd en 
evenmin is vanuit de mediaan een gemiddeld verschil met SD te bepalen vanuit de data die zijn gerapporteerd in de publicatie. 
d  Verschil t.o.v. de uitgangswaarde is in de publicatie gerapporteerd, als mediaan (interkwartielafstand, IQR)** 
e  afgeleid uit tabel 2 uit het aantal patiënten met menorragie. 
f Het verschil van de waarde na 6 mnd vs de uitgangswaarde, en vervolgens gedeeld door de range van de schaal (schaal SF-36(0-100) en WHQ (0-144))  
g  het betreft het volume van het primaire baarmoederfibroom 
h  1 g/dl= 0,6206 mmol/l 
i  berekend uit de in tabel 3 resp. tabel 2 vermelde aantallen patiënten met bekkenpijn. 
 
**De interkwartielafstand (interquartile range) is een descriptieve statistiek die informatie geeft over de spreiding van de middelste helft van een verdeling. Iedere verdeling waarbij de 
waarden zijn gerangschikt van laag naar hoog kan worden verdeeld in vier gelijke delen (kwartielen). De interkwartielafstand (IQR) bevat het tweede en derde kwartiel, wat neerkomt op 
het middelste deel of de “middelste helft” van je dataset. 
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Bijlage 6c Uitkomsten effecten RCT’s relugolix + E2/NETA, relugolix vs. GnRH agonist, GnRH agonist vs. uitgangswaarden bij 

hevig menstrueel bloedverlies door baarmoederfibroom 
 
    ∆ MBV; % 

amenorroe 

% ∆ Hb (g/dl) 

(subset) 

∆ pijnscore op NRS-11; % 

met geen tot minimale 

bekkenpijn (subset) 

∆ QOL:  

UFS-QOL sym 

severity; 

UFS-QOL totaal 

ernstige 

bijwerkingen 

% staken 

vanwege 

bijwerkingen 

LIBERTY 1 

Al-Hendy, 2021 

24w R+ E2/NETA 
placebo  

67/123 (52,3%) 
7/127 (5,5%) 
 

Subset: 
15/30 (50%)  
5/23 (22%) 
p=0,04 

Subset: 
25/58(43%)[25/84 (29,8)] 
7/69 (10%) [7/95 (7,4)] 
 

Verbetering vg 
EPAR p 127/270: 
36,1 vs 13,7;  
37,8 vs 13,8  

7/128 (5%) 
2/127 (2%) 
 

7/128 (5%)  
5/127 (4%)  
 

LIBERTY 2 
Al-Hendy, 2021 
 

24w R+ E2/NETA 
placebo  

63/125  (50,4% 
4/129 (3,1%) 
 

Subset: 
19/31 (61%)  
 2/37 (5%) 
p<0,001 

Subset: 
32/68 (47) [32/93 (34,4)] 
14/82 (17)[ 14/95](14,7)] 
 

1/126 (1%)  
4/129 (3%)  
 

3/126 (2%)  
6/129 (5%)  

Osuga, 2019  
 

24w  R 40 mg/dag 
L 1,88/3,75 
mg/4 wk 

102/138* (73,9) 
119/142* (83,8) 
 

1,5 (0,7-2,4)n=122 
1,6 (0,8-2,4)n=131 
 

0/126c 
0/133 c 

Mediaan: 
-22,0 vs -22,0 
8,0 vs. 13,0 

0/138 (0%) 
2/142 (1%) 

9/138 (7%)  
7/142 (5%)  

 
Palomba, 2008 

 
24w  

 
L+tibolon2,5mg 
uitgangswaarde 

Zonder 
menorragie 
0/55  (0%) 
55/55  (100%) 
 

- 4/55 (7,2%) 
22/55 (40%) 
 

 SF-36:83,1±9,4 vs 

52,2±12,1 
WHQ: 41,6±7,3 vs 
85,7±9,6  

- 0/55 
 

Palomba, 1998 6mnd L+tibolon2,5mg 
uitgangswaarde 

zonder 
menorragie: 
22/24 (92%) 
0/24 (0) 
 

- 22/24 (92%) 
8/24 (33%) 
 

- - 0/24 

R=relugolix.      E2/NETA = estradiol 1 mg/norethisteronacetaat 0,5 mg.  L=leuproreline    MBV= menstrueel bloedverliesvolume   -geen gegevens 
* uit Osuga, 2019 tabel 3  is het aantal met een PBLAC score=0 voor de weken 18-24 genomen en gedeeld door het aantal gerandomiseerde patiënten. 
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Bijlage 7: Beoordeling risico op bias 
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Bijlage 8: GRADE evidence profiel 

Indirecte* vergelijking  relugolix/E2/NETA  versus GnRH-agonist + 'add-back therapie' bij behandeling van hevig menstrueel bloedverlies als gevolg van 
baarmoederfibromen bij volwassen vrouwen in de vruchtbare leeftijd waarbij conservatieve eerstelijnsmedicatie heeft gefaald en een chirurgische/invasieve ingreep niet 
gewenst of mogelijk is : GRADE evidence profile. 

Question: Should relugolix +E2 + NETA vs GnRH-agonist + 'add-back be used for hevig menstrueel bloedverlies als gevolg van baarmoederfibromen? 

Quality assessment No of patients Effect 

Quality Importance 
No of 

studies 
Design Risk of bias Inconsistency Indirectness Imprecision 

Other 

considerations 
Relugolix  

GnRH-agonist 

leuproreline) 

Relative 

(95% CI) 
Absolute 

% met amenorroe (follow-up 24 weeks; assessed with: PBAC) 

1  randomised 

trials 

no serious risk of 

bias 

no serious 

inconsistency 

serious1  no serious 

imprecision2 

none 102/138  

(73.9%) 

119/142  

(83.8%) 

RR 0,88  

(0,78-1,00) 

101 fewer per 1000 (from 

184 fewer to 0 more) 

 

MODERATE 

CRITICAL 

   - 

Bekken-/ baarmoederfibroom geassocieerde pijn (follow-up 24 weeks; assessed with: NRS) uitgedrukt als mediaan (ICR; interkwartielafstand) gemeten over week 10-24 

1  randomised 

trials 

no serious risk of 

bias 

no serious 

inconsistency 

very serious3 no serious 

imprecision 4 

none 0 (0,00-0,10)  0 (0,00-0,10)  - - 

p=0,29 

 

LOW 

CRITICAL 

Kwaliteit van leven (follow-up 24 weeks; assessed with: UFS-QOL Symptom Severity Scale resp. UFS-(HR)QOL total; weergegeven is Δ tov. de uitgangswaarden als mediaan (ICR) 

1  randomised 

trials 

no serious risk of 

bias 

no serious 

inconsistency 

serious1  no serious 

imprecision 4 

none -22,0 (-31,0—13,0) 

n=122  

-22,0 (-34,0—13,0) 

n=131 

- - 
p=0,872 

 

MODERATE 

CRITICAL 

8,0 (2,0-22,0) 
 n=122  

13,0 (4,0-23,0) 
n=131 

- 
p=0,828  

% patiënten met ernstige ongunstige effecten (follow-up 24 weeks) 

1  randomised 

trials 

no serious risk of 

bias 

no serious 

inconsistency 

serious1  no serious 

imprecision 5 

none 0/138  

(0%) 

2/142  

(1.4%) 

RR 0,21 

(0,01-4,25 

11 fewer per 1000 (from 14 

fewer to 46 more) 

 

MODERATE 

CRITICAL 

    

Percentage stakers als gevolg van ongunstige effecten (follow-up 24 weeks) 

1  randomised no serious risk of no serious  serious1  no serious  none 9/138  7/142   RR 1,32  16 per 1000 (from 25 fewer   CRITICAL 
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trials  bias inconsistency imprecision5 (6.5%) (4.9%)  (0,51-3,45) to 112 more)  MODERATE 

    
1 De uitkomst van relugolix vs. GnRH agonist is geëxtrapoleerd naar de vergelijking van deze middelen in combinatie met add back therapie. Toevoegen van add back kan een invloed op het effect hebben; we 
verwachten dat de invloed van dit effect op de uitkomst voor beide armen vergelijkbaar zal zijn. Verder betrof de studie een Japanse populatie en was de dosering van de GnRH agonist in de controle-arm bij een groot 
deel van de vrouwen lager (op grond van BMI en baarmoedervolume) dan in Europa is geregistreerd. Vanwege al deze kanttekeningen is met 1 niveau afgewaardeerd voor indirect bewijs.  
2 Als grenswaarde voor een klinisch relevant verschil houden we (20)-30% aan; het 95% BI van het verschil tussen beide middelen is < 20%, ook als de analyse volgens ITT wordt gevolgd. Er is daarom niet 
afgewaardeerd.  
3 Er is in deze studie niet gekeken naar een subgroep met matige tot ernstige pijn. In de populatie in deze Japanse studie was er op uitgangswaarde gemiddeld genomen sprake van een minieme pijn. Dit komt niet 
overeen met de pijn die wordt gerapporteerd in de Westerse populaties van vrouwen met baarmoederfibromen. De reden is onduidelijk.  
4 Voor chronische bekkenpijn wordt als grenswaarde voor een klinisch relevant verschil een vermindering van 30% t.o.v. de baseline waarde aangehouden. Als grenswaarde wordt voor UFS-QOL HRQL total een 
verschil van 20 punten aangehouden en voor UFS-QOL Symptom Severity 10 punten. Omdat voor beide armen voor het verschil t.o.v. de uitgangswaarde in de studie alleen een mediaan met interkwartielrange wordt 
aangegeven, kan voor beide uitkomstmaten geen 95% BI worden berekend. Hoewel de BI-range niet is gerapporteerd, wijst een statistische test (Wilcoxon-rank sum test) op geen verschil tussen de groepen als ook 
de uiterste waarden (t.a.v. de bovenste 25% van de data) worden meegenomen. Er is daarom niet afgewaardeerd. 
5 Het aantal events is laag, mogelijk vanwege de lage incidentie, maar mogelijk ook vanwege een korte follow-up duur; daardoor wordt de optimal information size (OIS) niet bereikt. De schatting van de effecten van 
relugolix in vergelijking met placebo zijn daardoor onzeker. Omdat uit de open extensiestudiedata blijkt dat bij een vervolgduur tot 55 weken het aantal events niet toeneemt is hier niet voor onzekerheid 
afgewaardeerd.  
  

 *Voor de indirecte vergelijking is in GRADE gebruik gemaakt van de directe vergelijking van relugolix met de GnRH agonist leuproreline. 
-   geen waarde bekend 
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1 Inleiding 

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

die ontstaan als relugolix + estradiol + norethisteronacetaat (afgekort als relugolix 

+ E2 + NETA, merknaam: Ryeqo®) wordt opgenomen op lijst 1B van het GVS. 

Uitgangspunten voor de budgetimpactanalyse (BIA) zijn: de geregistreerde 

indicatie, het potentiële aantal patiënten 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. 

 

Er wordt uitgegaan van de patiëntendoelgroep waarvoor Zorginstituut Nederland 

(hierna: ZIN) heeft aangegeven dat het middel gezien het belang van de 

volksgezondheid een therapeutisch gelijke waarde heeft ten opzichte van de 

vergelijkende behandeling.  

1.1 Geregistreerde indicatie 

Relugolix + E2 + NETA (Ryeqo®) is geregistreerd voor de behandeling van matige 

tot ernstige symptomen van baarmoederfibromen bij volwassen vrouwen in de 

vruchtbare leeftijd.1  

1.2 Plaats in het behandelalgoritme 

Baarmoederfibromen (ook wel genoemd myoom, fibromyoom, vleesboom, 

leiomyoom, fibroïden) zijn hormoongevoelige goedaardige gezwellen van het 

baarmoederspierweefsel. Ze kunnen worden gevonden op verschillende plekken in 

de baarmoeder en zijn meestal asymptomatisch. De baarmoederfibromen komen 

vooral voor bij vrouwen in de leeftijd van 35 tot 50 jaar; de oorzaak is onbekend. 

De fibromen worden in stand gehouden door de aanwezigheid van oestrogenen. In 

de menopauze neemt de aanmaak van oestrogeen af waardoor de klachten op 

natuurlijke wijze verminderen. 

 

Symptomen hangen af van grootte, aantal en plaats van de baarmoederfibromen. 

Meestal zijn er geen duidelijke symptomen. De meest frequente symptomen zijn: 

sterkere bloedingen tijdens de menstruatie (soms met stolsels), en bekkenpijnen -

krampen. Minder frequente symptomen zijn onvruchtbaarheid, problemen in de 

zwangerschap, ernstige buikpijn, pijn en/of bloedingen bij het vrijen en frequente 

drang en/of pijn bij het urineren. 

 

Patiënten die zich presenteren met hevige menstruele bloedingen zullen in de eerste 

lijn behandeld worden conform de NHG-standaard Vaginaal bloedverlies.2 Huisartsen 

kiezen in verreweg de meeste gevallen voor een behandeling met hormonale 

anticonceptie (anticonceptiepil of hormoonspiraaltje) of voor behandeling met alleen 

een progestageen.  

 

In het algemeen verwijzen huisartsen patiënten alleen door naar een gynaecoloog 

voor beeldvormende diagnostiek en behandeling indien sprake is van: 

• aanwezigheid van meerdere symptomen die de aanwezigheid van 

baarmoederfibromen doen vermoeden; 

• bij aanhoudende klachten van abnormaal vaginaal bloedverlies die onvoldoende 

reageren op medicamenteuze behandeling; 

• andere aanwijzingen voor de aanwezigheid van uteriene afwijkingen.  
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De gynaecoloog bepaalt vervolgens het behandelbeleid. Voor een deel van de 

patiënten bestaat dit uit operatieve verwijdering van de baarmoederfibromen of 

uterus, aangezien hiermee de klachten in de meeste gevallen effectief behandeld 

worden. In een standpuntnota die is opgesteld in het kader van de huidige 

vergoedingsaanvraag, en waaraan 9 Nederlandse gynaecologen hebben 

meegewerkt, wordt het percentage patiënten dat kiest voor een operatieve ingreep 

geschat op 40% tot 60%. 

 

Voorafgaand aan de ingreep worden patiënten meestal gedurende drie tot zes 

maanden behandeld met GnRH-agonisten om hevige menstruele bloedingen en 

eventueel aanwezige bloedarmoede tegen te gaan en het volume van de 

baarmoederfibromen te reduceren. Dit maakt een minder invasieve ingreep 

mogelijk, en beperkt het daarmee samenhangende postoperatieve ongemak.   

 

Patiënten, die conservatief behandeld worden, en patiënten bij wie eerdere 

behandeling met de eerstelijnsmedicatie NSAIDs/tranexaminezuur/ orale 

anticonceptie of een hormoonspiraaltje [intra-uterine device (IUD)] onvoldoende 

effectief was, krijgen door gynaecologen meestal langdurig GnRH-agonisten 

voorgeschreven. Het is gebruikelijk dat deze behandeling gecombineerd wordt met 

zogenaamde ‘add-back’ therapie om achteruitgang van de botmineraaldichtheid te 

voorkomen. Uit navraag van de registratiehouder bij Nederlandse gynaecologen 

blijkt dat Femoston® en Livial® het meest worden voorgeschreven.  

 

Samenvattend: GnRH-agonisten worden zowel kortdurend (voorafgaand aan een 

operatieve ingreep) als langdurend (bij conservatieve behandeling) ingezet. 

 

De registratiehouder van relugolix + E2 + NETA vraagt vergoeding aan voor de 

behandeling van volwassen vrouwen in de vruchtbare leeftijd met hevig menstrueel 

bloedverlies als gevolg van baarmoederfibromen waarbij eerdere behandeling met 

eerstelijnsmedicatie onvoldoende effect heeft gehad en waarbij niet voor een 

chirurgische/invasieve ingreep wordt gekozen. Relugolix + E2 + NETA vormt 

daarmee een alternatief voor langdurig gebruik van een GnRH-agonist.  

 

De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) voorziet voor 

relugolix + E2 + NETA een belangrijke rol bij de behandeling van volwassen 

vrouwen in de vruchtbare leeftijd bij wie de menopauze naar verwachting binnen 2-

3 jaar intreedt en waarbij conservatieve eerstelijnsmedicatie heeft gefaald en 

chirurgische behandeling/invasieve ingreep niet gewenst of mogelijk is. Deze 

plaatsbepaling is dus beperkter dan de vergoedingsaanvraag van de 

registratiehouder. Het Zorginstituut is van plan deze beperktere inzet te waarborgen 

middels het opstellen van nadere voorwaarden voor vergoeding.   
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2 Uitgangspunten 

 

2.1 Aantal patiënten 

Baarmoederfibromen komen veel voor; bij bijna de helft van de vrouwen jonger dan 

50 jaar.3 Slechts een klein deel van deze patiënten ervaart echter klachten en zal 

daarvoor behandeld willen worden. Om een inschatting te maken van het aantal 

patiënten dat in aanmerking komt voor relugolix + E2 + NETA is voor deze BIA 

gebruik gemaakt van de Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (GIP)-

databank.4 Deze databank geeft inzicht in het aantal gebruikers van GnRH-

agonisten. Omdat relugolix + E2 + NETA op voor min of meer dezelfde indicatie(s) 

zal worden ingezet als de GnRH-agonisten, vormen de gebruiksgegevens uit deze 

databank een goede basis voor de analyse.  

 

GnRH-agonisten worden niet alleen voor baarmoederfibromen gebruikt, maar ook 

voor onder andere endometriose, prostaatcarcinoom en mammacarcinoom. De GIP- 

databank specificeert hun gebruik helaas niet indicatie specifiek. Met behulp van 

selectiecriteria kunnen wel bepaalde patiëntgroepen worden uitgesloten. Bij 

raadpleging van deze databank zijn de volgende selectiecriteria gebruikt: 

 

• Alleen vrouwen in de leeftijd 18 - 50 jaar  in navolging van de klinische 

studies rond relugolix + E2 + NETA5 

• Exclusie van vrouwen die gelijktijdig tamoxifen en/of een aromataseremmer 

gebruikten  waarschijnlijk gebruikten zij de GnRH-agonisten in het kader van 

behandeling voor mammacarcinoom.6 

 

Er resteren na deze selectie ongeveer 3800, 4100 en 4700 gebruikers in 

respectievelijk 2019, 2020 en 2021. De stijgende lijn over de afgelopen jaren is 

mogelijk het gevolg van de Corona pandemie waardoor veel operaties werden 

uitgesteld en patiënten langer GnRH-agonisten gebruikten. Ook is het mogelijk dat 

diverse patiënten uit veiligheidsoverwegingen (risico op leverschade) zijn 

overgestapt van ulipristal naar een GnRH-agonist.7 Hoe deze twee aspecten precies 

van invloed zijn (geweest) op de aantallen patiënten, is niet te achterhalen. Onder 

de gebruikers bevinden zich tenslotte ook nog patiënten met endometriose. Bij 

gebrek aan meer gedetailleerde informatie gaat ZIN uit van een stabiel 

patiëntenaantal van 4.000 voor de komende drie jaar. Tijdens de consultatiefase 

vond de NVOG aan dit aantal erg hoog. . Een betrouwbaardere schatting konden zij 

echter niet geven. Dit aantal van 4.000 gebruikers per jaar moet daarom gezien 

worden als een zeer ruime schatting. 

 

De vergoedingsaanvraag richt zich op vrouwen die de intentie hebben om voor een 

langere periode relugolix + E2 + NETA te gebruiken. Volgens de GIP-databank (met 

declaratiegegevens omtrent het gebruik van de GnRH-agonisten) gebruikt ongeveer 

de helft van de patiënten deze middelen kortdurend (< 6 maanden) en de andere 

helft langdurend. Het kortdurende gebruik zal meestal de periode voorafgaand aan 

een operatie betreffen, en valt daarom buiten de scope van deze BIA. Deze analyse 

op basis van declaratiegegevens komt overeen met schattingen van Nederlandse 

gynaecologen die aangeven dat 40-60% van de vrouwen kiest voor een operatieve 

ingreep (incl. kortdurend gebruik van een GnRH-agonist). Kortom: er zijn jaarlijks 

naar schatting circa 2.000 patiënten die langdurig behandeld worden met een 

GnRH-agonist in het kader van baarmoederfibromen.  
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Een deel van deze patiënten zal gebruik blijven maken van de GnRH-agonisten. Er 

zullen echter ook patiënten overstappen naar, dan wel starten met relugolix + E2 + 

NETA (Ryeqo®). Dit is oraal in te nemen en heeft daarmee mogelijk een hoger 

gebruiksgemak dan de GnRH-agonisten die door een zorgprofessional (subcutaan of 

intramusculair) toegediend worden. Omdat behandelende artsen beschikken over 

meer ervaring met de GnRH-agonisten, zouden deze middelen mogelijk toch hun 

voorkeur kunnen blijven. Vanwege deze tegenstrijdige factoren gaat ZIN in dit geval 

uit van een gelijke marktverdeling: 50% GnRH-agonisten vs. 50% relugolix + E2 + 

NETA.  

 

Tabel 1 vermeldt de patiëntenaantallen overeenkomstig de verwachte 

marktpenetratie. Er wordt uitgegaan van a) een initiële stevige instroom van 

relugolix + E2 + NETA tot de markt die in de jaren daarna wat afzwakt en b) een 

behandelingsduur van drie jaar voor alle patiënten (de scope van deze BIA). 

Mogelijk ligt deze behandelduur aan de hoge kant. Vanwege ontbrekende 

studiegegevens met een langere follow-up dan 2 jaar stelt de NVOG dat 

terughoudendheid betracht moet worden bij het voortzetten van een behandeling 

die langer dan 2 jaar duurt.  

 

 

Tabel 1: Geschat aantal patiënten dat jaarlijks in aanmerking komt voor behandeling 

met relugolix + E2 + NETA of GnRH-agonisten (marktpenetratie tussen haakjes). 

 
 

jaar 1  jaar 2  jaar 3 

    

relugolix + E2 + NETA (30/40/50%) 600 800 1.000 

GnRH-agonisten (70/60/50%) 1.400 1.200 1.000 

 

 

Deze BIA houdt geen rekening met het eigen risico en/of eigen bijdragen. Er wordt 

uitgegaan van 100% therapietrouw. 

2.2 Substitutie  

Er wordt gerekend met substitutie van de GnRH-agonisten. Omdat het hier gaat om 

langdurig gebruik van de GnRH-agonisten, zal dit meestal gepaard gaan met ‘add-

back’ therapie. Dit wordt ook meegenomen bij de berekening van substitutie.  

 

De NVOG heeft aangegeven dat behandeling om volumereductie van een 

baarmoederfibroom te realiseren, zoals in een preoperatieve setting, buiten het 

indicatiegebied valt. In deze BIA wordt met deze toepassing geen rekening 

gehouden.  

 

Tijdens de consultatiefase gaf de NVOG aan dat zij verwachten dat de inzet van 

relugolix + E2 + NETA mogelijk tot ‘verlate’ zorgkosten zou kunnen leiden, als 

gevolg van benodigde interventies die alsnog nodig kunnen zijn. Zij geven aan dat 

snel na het staken van relugolix + E2 + NETA de klachten terugkomen en er een 

rebound effect optreedt. Het is onduidelijk wat dit precies voor financiële gevolgen 

zal hebben. Bovendien neemt ZIN in de BIA alleen geneesmiddelkosten mee.  
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2.3 Kosten per patiënt per jaar 

Relugolix + E2 + NETA kost €98,58 voor 28 tabletten. De prijs per tablet bedraagt 

€3,52. De aanbevolen dosering bedraagt 1 tablet per dag. Een jaar behandelen kost 

€1.285,06.  

 

Er zijn verschillende GnRH-agonisten op de markt, zoals busereline, leuproreline, 

gosereline en triptoreline. De kosten voor een 4-weekse dosering zijn voor deze 

middelen ongeveer gelijk en liggen iets boven €100.8 Er zijn ook 12-weekse 

doseringen beschikbaar. De kosten daarvan zijn wat lager dan wanneer drie 4-

weekse doseringen worden gebruikt.  

 

Uit de analyse op basis van de GIP-databank4 valt op te maken dat van de GnRH-

agonisten er één merk is dat het meest wordt voorgeschreven (ongeveer 2/3 van 

het totaal). Deze BIA gaat daarom uit van de kosten van dit middel. Volgens de 

GIP-data wordt ongeveer 25% van de patiënten met een 4-weekse dosering 

behandeld; de overige 75% met een 12-weekse dosering. Op basis van deze 

percentages komt de gewogen gemiddelde prijs uit op €92,68 per 4 weken.  

 

Bij langdurig gebruik van GnRH-agonisten is vaak sprake van synchroon gebruik van 

‘add-back’ therapie. Volgens Nederlandse gynaecologen schrijven zij met name 

Femoston® (estradiol 1 mg/dydrogesteron 5 mg) en Livial® (tibolon) voor. Volgens 

de GIP-databank zijn er ongeveer 2x zoveel gebruikers van Femoston® als van 

Livial®. De dagelijkse kosten voor deze middelen zijn respectievelijk €0,35 en 

€0,598. Het gewogen gemiddelde komt daarmee op €0,43 per dag en op €156,27 

per jaar. De totale kosten van behandeling met een GnRH-agonist in combinatie 

met ‘add-back’ therapie bedragen €1.361,06 per patiënt per jaar.  

2.4 Aannames 

De berekeningen zijn gebaseerd op de volgende aannames: 

- Een stabiel aantal van 4000 patiënten gebruikt GnRH-agonisten voor behandeling 

van baarmoederfibromen.  

- De helft van deze patiënten gebruikt deze middelen langdurig. Langdurig gebruik 

is gedefinieerd als minimaal de scope van deze BIA (3 jaar). Er wordt dus 

uitgegaan van 2.000 ‘langdurige gebruikers’ per jaar.  

- Alle patiënten die kortdurend een GnRH-agonist gebruiken, doen dit in het kader 

van een geplande operatieve ingreep.  

-  Er wordt uitgegaan van een marktpenetratie van 30/40/50%  

-  Van de patiënten krijgt 75% een 3-maandelijkse injectie met een GnRH-agonist. 

De overige 25% wordt elke 4 weken behandeld.  

-  Het aantal patiënten dat kiest voor een operatie blijft de komende jaren stabiel. 

Hierbij wordt uitgegaan van 50%.  

-  Relugolix + E2 + NETA wordt niet ingezet voor kortdurend pre-operatief gebruik.  
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3 Budgetimpactanalyse 

 

Tabel 2 vermeldt een overzicht van de totale budgetimpact wanneer relugolix + E2 

+ NETA wordt toegevoegd aan het assortiment geneesmiddelen voor behandeling 

van hevig menstrueel bloedverlies als gevolg van baarmoederfibromen.  

 

In de tabel zijn alleen de geneesmiddelenkosten meegenomen. Mogelijke extra 

kosten of besparingen ten laste van het bredere gezondheidszorgbudget zijn hierbij 

buiten beschouwing gelaten.  

 

Uitgaande van de huidige inzet van GnRH-agonisten leidt inzet van relugolix + E2 + 

NETA tot kostenbesparingen van €76.004 in het derde jaar na opname in het 

pakket.  

 

Hoewel deze berekening tot besparingen leidt, zijn er ook alternatieve scenario’s 

denkbaar waarbij deze besparingen teniet worden gedaan. Dit gebeurt bijvoorbeeld 

wanneer er in de praktijk minder vaak add-back therapie wordt gegeven (bv. maar 

bij 70% van de patiënten) en alle patiënten in de nabije toekomst overstappen op 

12-weekse doseringen van een GnRH-agonist. 
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Tabel 2: Raming van de totale kosten van de toevoeging van relugolix + E2 + NETA aan het behandelarsenaal voor vrouwen met hevig menstrueel 

bloedverlies als gevolg van baarmoederfibromen. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
  

  
relugolix + E2 + NETA  GnRH-agonisten Besparingen 

 
aantal patiënten  kosten p.p.  totale kosten  kosten p.p.  totale kosten 

 

jaar 1 600 €1.285  €771.036 €1.361 €816.639 €45.603 

jaar 2 800 €1.285  €1.028.049 €1.361 €1.088.852 €60.803 

jaar 3 1000 €1.285  €1.285.061 €1.361 €1.361.065 €76.004 
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4 Conclusie 

Rekening houdend met de diverse aannames rond patiëntenaantallen en 

behandelduur, zal opname op lijst 1B van het GVS van relugolix + E2 + NETA 

(Ryeqo®) bij behandeling van hevig menstrueel bloedverlies als gevolg van 

baarmoederfibromen gepaard gaan met besparingen van ongeveer €0,1 miljoen in 

het derde jaar na opname in het verzekerde pakket.  

 

In totaal zullen in het derde jaar 1.000 patiënten behandeld worden met relugolix + 

E2 + NETA. De kosten bedragen €1.285 per patiënt per jaar. Dat is lager dan de 

kosten voor behandeling met een GnRH-agonist + add-back therapie: €1.361. 

 

Er zijn onzekerheden rond het aantal patiënten dat gebruik zal maken van deze 

nieuwe behandeling. Dit komt onder andere doordat de berekening van het aantal 

patiënten is gebaseerd op een data analyse waarbij diverse aannames zijn gemaakt. 

Tijdens de consultatieronde heeft de NVOG aangegeven dat zij het door ZIN 

geschatte aantal patiënten erg hoog vindt. Verder is er ook veel onzekerheid over 

de marktpenetratie. Deze kan enerzijds hoger uitvallen omdat patiënten in de 

toekomst minder vaak kiezen voor een operatieve ingreep. Anderzijds kan dit ook 

lager uitvallen omdat behandeling met GnRH-agonisten momenteel nog min of meer 

(de) standaard is.  

  

In al deze situaties zal relugolix + E2 + NETA naar verwachting een GnRH-agonist 

substitueren. Omdat de jaarlijkse kosten van de nieuwe behandeling per patiënt 

lager liggen, is er daarbij echter weinig tot geen risico op meerkosten. 

 

Tot slot dient nog een kanttekening geplaatst worden bij de hoogte van de 

besparing. Er zijn ook scenario’s denkbaar waarbij deze besparing teniet wordt 

gedaan. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer er in de praktijk minder vaak add-back 

therapie wordt gegeven, of wanneer meer patiënten kiezen voor goedkopere GnRH-

agonisten. Het risico op substantiële meerkosten van relugolix + E2 + NETA acht 

ZIN echter laag.  

 

 

De inhoudelijke bespreking is afgerond in de Wetenschappelijke Adviesraad 
(WAR) vergadering van 12 september 2022. 
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