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Betreft GVS beoordeling sublinguaal toegediend huisstofmijtextract 300 IR 

HDM (Actair®) 
 
 
 
Geachte heer Kuipers,  
 
In uw brief van 31 mei 2022 (CIBG-22-03904) heeft u Zorginstituut Nederland 
verzocht om een inhoudelijke toetsing uit te voeren of het product sublinguaal 
toegediend huisstofmijtextract 300 IR HDM (Actair®), hierna afgekort als 300 IR 
HDM, kan worden opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). 
Het Zorginstituut heeft de inhoudelijke beoordeling inmiddels afgerond. De 
overwegingen hierbij treft u aan in het GVS rapport dat als bijlage is ingevoegd.  
 
Achtergrond 
300 IR HDM is geïndiceerd voor adolescenten (12-17 jaar) en volwassenen voor 
de behandeling van matige tot ernstige door huisstofmijt geïnduceerde allergische 
rhinitis of rhinoconjunctivitis, gediagnosticeerd op basis van de klinische 
voorgeschiedenis en een positieve huisstofmijtsensitisatietest (huidpriktest en/of 
specifieke IgE).  
 
300 IR HDM is beschikbaar als sublinguale tablet en bevat 300 IR 
gestanaardiseerd allergeenextract van de huisstofmijten Dermatophagoides 
pteronyssinus en Dermatophagoides farinae in gelijke delen. De aanbevolen dosis 
is dagelijks één tablet voor oraal gebruik. Een tablet van 100 IR HDM is 
beschikbaar voor de dosisescalatie aan de start van de behandeling.  
 
De registratiehouder vraagt opname aan van 300 IR HDM op bijlage 1A van de 
Regeling zorgverzekering voor de geregistreerde indicatie in een nieuw te vormen 
cluster met sublinguaal toegediend huisstofmijtextract 12 SQ-HDM (Acarizax®), 
hierna afgekort als 12 SQ-HDM.  
 
Toets onderlinge vervangbaarheid 
Op basis van de criteria van onderlinge vervangbaarheid heeft het Zorginstituut 
geconcludeerd dat 300 IR HDM onderling vervangbaar is met 12 SQ-HDM dat 
momenteel is opgenomen in het GVS op bijlage 1B.  
 
Inhoudelijke beoordeling 
Uit de overwegingen in het farmacotherapeutische rapport komt naar voren dat 
de gunstige en ongunstige effecten van 300 IR HDM en 12 SQ-HDM bij de 
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genoemde indicatie, op basis van een indirecte vergelijking vergelijkbaar lijken. 
Echter, beide middelen hebben alleen een meerwaarde bij patiënten die ernstige 
symptomen houden ondanks adequate (medicamenteuze) behandeling.  
 
De Nederlandse beroepsgroep heeft aangegeven op dit moment enkel patiënten 
met sublinguaal toegediend huisstofmijtextract te behandelen die ondanks een 
adequate medicamenteuze behandeling nog last houden van ernstige 
neusverstoppingen, slaapproblemen als gevolg van de allergie en/of ernstige 
belemmering van het dagelijks functioneren. Op basis van de data blijkt dat 300 
IR HDM in de subgroep van patiënten met een hoge symptoomscore bij aanvang 
van de behandeling leidt tot een klinisch relevant effect. Het Zorginstituut 
oordeelt daarom dat beide sublinguaal toegediend huisstofmijtextracten enkel bij 
ernstige aanhoudende huisstofmijt geïnduceerde allergische rinitis of 
rhinoconjunctivitis ondanks adequate medicamenteuze behandeling voldoet aan 
stand van de wetenschap en praktijk.  
 
Advies 
Sublinguaal toegediend huisstofmijtextract 300 IR HDM (Actair®) kan worden 
geplaatst op bijlage 1A van de Regeling zorgverzekering in een nieuw te vormen 
cluster met 12 SQ-HDM (Acarizax®). De standaarddosis voor 300 IR HDM kan 
worden vastgesteld op 300 IR1 per dag en voor 12 SQ-HDM op 12 SQ2 per dag. 
In het kader van passende zorg adviseert het Zorginstituut gelet op bovenstaande 
de volgende vergoedingsvoorwaarde op te nemen voor beide producten in dit 
cluster: 
 
Voorwaarde sublinguaal toegediende huisstofmijtextracten 300 IR HDM (Actair®) 
en 12 SQ-HDM (Acarizax®): 
Uitsluitend voor een verzekerde van twaalf jaar en ouder met aanhoudende door 
huisstofmijt geïnduceerde allergische rhinitis of rhinoconjunctivitis, 
gediagnosticeerd op basis van de klinische voorgeschiedenis en een positieve 
huisstofmijtsensitisatietest (huidpriktest en/of specifieke IgE), ondanks adequate 
medicamenteuze behandeling.  
 
Hoogachtend,  
 
 
 
 
Sjaak Wijma 
Voorzitter Raad van Bestuur 

                                                
1  De eenheid IR is gedefinieerd om de allergenicitieit van een allergeenextract te meten. De IR-eenheid is niet 

vergelijkbaar met de eenheden die gebruikt worden door andere producenten van allergenen. Bron: EMA. 
SmPc Actair® 

2  SQ is een methode voor standaardisatie ten aanzien van biologische sterkte, hoeveelheid van belangrijkste 

allergeen, en complexiteit van het allergeenextract. Bron: EMA. SmPC Acarizax® 
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1 Inleiding 

In de brief van 31 mei 2022 verzoekt de minister van Medische Zorg en Sport 
Zorginstituut Nederland een inhoudelijke toetsing uit te voeren of het geneesmiddel 
sublinguaal toegediend allergeen extract huisstofmijten (300 IR HDM) (Actair®) 
onderling vervangbaar is met een ander middel dat is opgenomen in het 
Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). 

1.1 Sublinguaal toegediend allergeen extract huisstofmijten (300 IR HDM) 

(Actair®) 
 
Samenstelling[1] 
Sublinguaal toegediend allergeen extract huisstofmijten (300 IR HDM) (Actair®) is 
een gestandaardiseerd allergeenextract van de huisstofmijten Dermatophagoides 
pteronyssinus en Dermatophagoides farinae in gelijke delen, met 100 IR1 of 300 IR 
per tablet voor sublinguaal gebruik. Een verpakking bevat 5 en 15 tabletten. 
 
Geregistreerde indicatie[1] 
300 IR HDM is geïndiceerd voor adolescenten (12-17 jaar) en volwassenen voor de 
behandeling van matige tot ernstige door huisstofmijt geïnduceerde allergische 
rinitis of rhinoconjunctivitis, gediagnosticeerd op basis van de klinische 
voorgeschiedenis en een positieve huisstofmijtsensitisatietest (huidpriktest en/of 
specifieke IgE)[1].  
 
Dosering[1] 
 
Start behandeling 
De dosering van 300 IR HDM dient verhoogd te worden gedurende een periode van 
drie dagen om de onderhoudsdosering te bereiken, overeenkomend met 
onderstaand schema. 
 
Dag 1 1 tablet van 100IR 
Dag 2 2 tabletten van 100 IR gelijktijdig 
Dag 3 1 tablet van 300 IR 

 
Onderhoudsbehandeling 
De dosis voor volwassenen en adolescenten is 300 IR per dag. 
 
Duur van de behandeling 
Het klinische effect treedt naar verwachting 8-16 weken na aanvang van de 
behandeling op. Internationale behandelrichtlijnen geven aan dat met 
allergeenimmunotherapie een gunstig effect op het natuurlijk beloop van de 
aandoening kan worden bereikt na een behandelperiode van 3 jaar. Er zijn echter 
alleen gegevens beschikbaar over een behandelperiode van 12 maanden met 300 IR 
HDM bij adolescenten (12 tot en met 17 jaar) en volwassenen. Indien er geen 
verbetering wordt waargenomen tijdens het eerste jaar van de behandeling met 300 
IR HDM, moet er overwogen worden om de behandeling stop te zetten. 
                                                                 
1 IR (reactiviteitsindex): De eenheid IR is gedefinieerd om de allergenicitieit van een allergeenextract te meten. Het 
allergeenextract bevat 100 IR/ml wanneer het bij een huidpriktest met een Stallerpoint®, een cirkeldiameter van 7 
mm (geometrisch gemiddelde) induceert bij 30 patiënten die gesensibiliseerd zijn voor dit allergeen. De cutane 
reactiviteit van deze patiënten wordt gelijktijdig aangetoond door een positieve huidpriktest op ofwel 9% 
codeïnefosfaat of 10 mg/ml histaminedihydrochloride. De IR-eenheid van Stallergenes is niet vergelijkbaar met de 
eenheden die gebruikt worden door andere producenten van allergenen. 
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Gebruik bij pediatrische patiënten en ouderen 
De dosering voor adolescenten (12 tot en met 17 jaar) en volwassenen is gelijk. 300 
IR HDM is niet geregistreerd voor kinderen (<12 jaar). 
 
Er is geen klinische ervaring met immunotherapie met 300 IR HDM bij volwassenen 
ouder dan 65 jaar. 

1.2 Voorstel registratiehouder opname GVS 
Opname op bijlage 1A van de Regeling zorgverzekering (Rzv) in een nieuw te 
vormen cluster met sublinguaal toegediend allergeen extract huisstofmijten (12 SQ-
HDM) (Acarizax®).
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2 Beoordeling onderlinge vervangbaarheid 

Om de plaats van een geneesmiddel in het GVS te kunnen vaststellen, wordt 
beoordeeld of het onderling vervangbaar is met reeds in het GVS opgenomen 
geneesmiddelen.  
 
Voor toetsing van de onderlinge vervangbaarheid komen twee andere middelen op 
basis van de indicatie ‘aanhoudend matige tot ernstige door huisstofmijt 
geïnduceerde allergische rinitis of rhinoconjunctivitis, ondanks het gebruik van 
symptomatische medicatie’ in aanmerking: 12 SQ-HDM (Acarizax®) en subcutaan 
toegediend allergeen extract huisstofmijten SQ-HDM (Alutard®). SQ-HDM betreft 
echter een product met een andere toedieningsweg (subcutaan) en is daarom niet 
onderling vervangbaar met 300 IR HDM wat sublinguaal wordt toegediend.  

2.1 Beoordeling criteria onderlinge vervangbaarheid 

2.1.1 Gelijksoortig indicatiegebied 
300 IR HDM is geïndiceerd voor adolescenten (12-17 jaar) en volwassenen voor de 
behandeling van matige tot ernstige door huisstofmijt geïnduceerde allergische 
rinitis of rhinoconjunctivitis, gediagnosticeerd op basis van de klinische 
voorgeschiedenis en een positieve huisstofmijtsensitisatietest (huidpriktest en/of 
specifieke IgE)[1]. 
12 SQ-HDM is geïndiceerd voor volwassen en adolescente patiënten (12-65 jaar) 
met aanhoudend matige tot ernstige allergische rinitis door huisstofmijt ondanks het 
gebruik van symptomatische medicatie, gediagnosticeerd op basis van klinisch 
relevante klachten waarbij de diagnose is gesteld op basis van een positieve 
huidpriktest en/of specifieke IgE-test op huisstofmijt[3]. 
 
Conclusie: Er is sprake van een gelijksoortig indicatiegebied. 

2.1.2 Gelijke toedieningsweg 
300 IR HDM en 12 SQ-HDM zijn beide bestemd voor sublinguale toediening[3, 1].  
 
Conclusie: er is sprake van een gelijke toedieningsweg. 

2.1.3 Bestemd voor dezelfde leeftijdscategorie 
300 IR HDM is geïndiceerd voor adolescenten (12-17 jaar) en volwassenen[1]. 12 
SQ-HDM is geïndiceerd voor volwassen en adolescente patiënten (12-65 jaar)[3]. 
Ondanks de brede indicatie voor 300 IR HDM wordt gebruik bij volwassenen ouder 
dan 65 jaar in de SmPC ontraden.  
 
Conclusie: De genoemde geneesmiddelen zijn bestemd voor dezelfde 
leeftijdscategorie. 

2.1.4 Klinische relevante verschillen in eigenschappen 
De weging van het criterium klinisch relevante verschillen in eigenschappen berust 
met name op een beoordeling van de gunstige en ongunstige effecten van 300 IR 
HDM ten opzichte van 12 SQ-HDM. Verschillen in de toepasbaarheid en het 
gebruiksgemak worden wel in de weging meegenomen maar hebben alleen een 
doorslaggevende rol indien dit tot een klinisch relevante verandering in (on)gunstige 
effecten leidt. 
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De overwegingen in dit criterium zijn gebaseerd op het farmacotherapeutisch 
rapport over de therapeutische waarde van 300 IR HDM, dat is toegevoegd als 
bijlage. 
 
De beroepsgroep heeft aangegeven enkel een plek te zien voor sublinguale 
allergeen immunotherapie, zoals 300 IR HDM en 12 SQ-HDM, bij patiënten die 
aanhoudend ernstige klachten houden ondanks adequate medicamenteuze 
behandeling. 
 
In door de registratiehouder beschikbaar gestelde subgroep analyses kwam naar 
voren dat bij de behandeling van patiënten met ernstige klachten met 300 IR HDM 
een klinisch relevante verbetering op een gecombineerde score gehaald werd.  
 
Gunstige effecten 
Voor het vergelijken van 300 IR HDM en 12 SQ-HDM is geen direct vergelijkende 
studie beschikbaar. Op basis van een door het Zorginstituut uitgevoerde indirecte 
vergelijking zijn er geen aanwijzingen dat de gunstige effecten van 300 IR HDM 
klinisch relevant verschillen van die van 12 SQ-HDM.  
 
Ongunstige effecten 
Op basis van een door het Zorginstituut uitgevoerde indirecte vergelijking zijn er 
geen aanwijzingen dat de ongunstige effecten van 300 IR HDM klinisch relevant 
verschillen van die van 12 SQ-HDM. 
 
Conclusie: De gunstige en ongunstige effecten van 300 IR HDM zijn gelijksoortig 
met die van 12 SQ-HDM.  

2.2 Conclusie onderlinge vervangbaarheid 
Sublinguaal toegediend allergeen extract huisstofmijten (300 IR HDM) (Actair®) is 
onderling vervangbaar met sublinguaal toegediend allergeen extract huisstofmijten 
(12 SQ-HDM) (Acarizax®). 

2.3 Standaarddosis 
Er is geen DDD vastgesteld voor 300 IR HDM. In de SmPC van 300 IR HDM wordt 
een dosering aanbevolen van 300 IR per dag[1].  
De standaarddosis van 300 IR HDM  kan daarmee worden gesteld op 300 IR per 
dag. 

2.4 Conclusie plaatsing op lijst 1A  
Sublinguaal toegediend allergeen extract huisstofmijten (300 IR HDM) (Actair®) is 
onderling vervangbaar met 12 SQ-HDM (Acarizax®) dat is opgenomen in het GVS. 
Beide producten kunnen op bijlage 1A worden geplaatst in een nieuw te vormen 
cluster. 
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3 Conclusie plaatsing in GVS 

Sublinguaal toegediend allergeen extract huisstofmijten (300 IR HDM) (Actair®) kan 
op bijlage 1A worden geplaatst in een nieuw te vormen cluster met sublinguaal 
toegediend allergeen extract huisstofmijten (12 SQ-HDM) (Acarizax®). Het 
Zorginstituut concludeert dat 300 IR HDM een gelijke waarde heeft met 12 SQ-HDM. 
Beide producten hebben alleen een meerwaarde bij patiënten die ernstige klachten 
houden ondanks adequate medicamenteuze behandeling. 
 
Het Zorginstituut adviseert daarom de volgende vergoedingsvoorwaarde voor 
sublinguaal toegediende allergeen extract huisstofmijten: 
 
Voorwaarde sublinguaal toegediende allergeen extract huisstofmijten 200 
IR HDM (Actair®) en 12 SQ-HDM (Acarizax®) 
Uitsluitend voor een verzekerde van twaalf jaar en ouder met aanhoudende door 
huisstofmijt geïnduceerde allergische rhinitis of rhinoconjunctivitis, gediagnosticeerd 
op basis van de klinische voorgeschiedenis en een positieve 
huisstofmijtsensitisatietest (huidpriktest en/of specifieke IgE), ondanks adequate 
medicamenteuze behandeling.  
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Afkortingen 

Afkorting Omschrijving 
12 SQ-HDM Sublinguaal toegediend allergeen extract huisstofmijten (12 

SQ-HDM) (Acarizax®) 
300 IR HDM Sublinguaal toegediend allergeen extract huisstofmijten (300 

IR HDM) (Actair®) 
AASS Average Adjusted Symptom Score 
aTCS Average Total Combined Score 
AIT Allergeenspecifiek immunotherapie 
AR Allergische rinitis 
ARIA Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma 
BI Betrouwbaarheidsinterval 
CHMP Committee for Medicinal Products for Human Use 
CSMS Combined Symptom Medication Score 
CSR Clinical Study Report 
DMS Daily Medication Score 
EAACI European Academy of Allergy and Clinical Immunology 
EMA European Medicine Agency 
EPAR European public assessment reports 
FDA Food and Drug Administration 
GINA Global Strategy for Asthma Management and Prevention 
GVS Geneesmiddelen vergoedingssysteem 
NHG Nederlands Huisartsen Genootschap 
NMA Netwerk meta-analyse 
NVKNO Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en 

Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied 
NVvAKI Nederlandse Vereniging voor Allergologie en Klinische 

Immunologie 
MCID Minimale relevante klinische verschil 
PEI Paul-Ehrlich-Institut 
RCT Gerandomiseerd vergelijkend onderzoek 
RMS Reference Member State 
RR Relatieve risico (risk ratio) 
RTSS Rhinitis Total Symptom Score 
RQLQ Rinitis specifieke kwaliteit van leven questionnaire 
SLIT Sublinguale immunotherapie 
SLIT-D Sublinguale druppel immunotherapie 
SLIT-T Sublinguale tablet immunotherapie 
SCIT Subcutane immunotherapie 
SMD Gestandaardiseerd gemiddeld verschil 
SmPC Samenvatting van de productkenmerken 
TCS of TCRS Total Combined (Rhinitis) Score 
WAO World Allergy Organization 
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Samenvatting 

In dit farmacotherapeutisch rapport beschrijft Zorginstituut Nederland de 
inhoudelijke beoordeling van de waarde van sublinguaal toegediend allergeen 
extract huisstofmijten (300 IR HDM) (Actair®) bij de behandeling van aanhoudend 
matige of ernstige door huisstofmijt geïnduceerde allergische rinitis of 
rhinoconjunctivitis bij volwassenen en adolescenten. 300 IR HDM is daarbij 
vergeleken met sublinguaal toegediend allergeen extract huisstofmijten (12 SQ-
HDM) (Acarizax) op de criteria gunstige effecten, ongunstige effecten, ervaring, 
toepasbaarheid en gebruiksgemak. Zorginstituut Nederland heeft zich hierbij laten 
adviseren door haar Wetenschappelijke Adviesraad (WAR). 
 
Voor het vergelijken van 300 IR HDM en 12 SQ-HDM was geen direct vergelijkende 
studie beschikbaar. Er is gekozen voor een indirecte vergelijking op basis van 6 
studies die de effectiviteit en veiligheid van 300 IR HDM en 12 SQ-HDM vergeleken 
met placebo. Er kon geconcludeerd worden dat beide middelen een statistisch 
significante verbetering in gecombineerde symptoom- en medicatiescore en rinitis 
specifieke kwaliteit van leven (RQLQ) ten opzichte van placebo opleverden. Er zijn 
geen aanwijzingen dat 300 IR HDM en 12 SQ-HDM qua gunstige effecten klinisch 
relevant van elkaar verschillen. Echter zijn de gevonden percentuele verschillen in 
de gecombineerde symtpoom-medicatie-score voor de gehele studiepopulaties lager 
dan de geldende klinische relevantiegrens van 20%. 
 
Gebruik van 300 IR HDM wordt over het algemeen goed getolereerd door patiënten. 
Er zijn weinig interventie-gerelateerde ernstige ongunstige effecten gerapporteerd 
en het bijwerkingenprofiel is overeenkomend. Bij zowel 300 IR HDM als 12 SQ-HDM 
was er een statistisch significant groter percentage stakers door ongunstige effecten 
vergeleken met placebo, maar geen aanwijzing dat er een klinisch relevant verschil 
in ongunstige effecten tussen beide middelen is.  
 
De ervaring met 300 IR HDM is beperkt ten opzichte van 12 SQ-HDM, welke 
voldoende is. Qua toepasbaarheid zijn er geen relevante verschillen te benoemen, al 
zijn er voor 300 IR HDM wat meer specifieke waarschuwingen. Het gebruiksgemak 
van 300 IR HDM en 12 SQ-HDM is gelijk.  
 
Het Zorginstituut concludeert op basis van de inbreng van de Nederlandse 
beroepsgroepen en subgroepanalyses uit het clinical study report van 300 IR HDM 
dat 300IR HDM t.o.v. placebo mogelijk een klinisch relevant effect heeft op de 
gecombineerde score bij patiënten die ondanks adequate medicamenteuze 
behandeling ernstige klachten ondervinden van hun allergische rinitis. Daarnaast 
laten twee van de drie studies zien dat 300 IR HDM mogelijk ook een statistisch 
significant effect heeft op het verminderen van neusverstoppingen wat door de 
beroepsgroep wordt gezien als belangrijke uitkomstmaat voor patiënten met een 
huisstofmijtallergie. Alhoewel er geen gegevens voor subgroepanalyses beschikbaar 
waren voor 12 SQ-HDM, kan het Zorginstituut op basis van de algehele 
studiepopulatie concluderen dat er waarschijnlijk geen verschil in effect is tussen 
300 IR HDM en 12 SQ-HDM. Voor beide middelen is er op dit moment nog weinig 
bekend over de effecten na drie jaar behandeling. Het Zorginstituut acht het 
aannemelijk dat dit effect behouden blijft, maar stelt dat het belangrijk is om de 
behandeling regelmatig te evalueren aangezien uit studies naar voren komt dat het 
effect zeer variabel is tussen individuele patiënten. 
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Sublinguaal toegediend allergeen extract huisstofmijten (300 IR HDM) (Actair®) 
voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk bij volwassenen en 
adolescenten met ernstige aanhoudende door huisstofmijt geïnduceerde allergische 
rinitis of rhinoconjunctivitis ondanks adequate medicamenteuze behandeling. Het 
Zorginstituut concludeert op basis van de data dat het geneesmiddel een gelijke 
waarde heeft met sublinguaal toegediend allergeen extract huisstofmijten (12 SQ-
HDM) (Acarizax®). 
 
De bespreking van dit farmacotherapeutisch rapport is door de Wetenschappelijke 
Adviesraad van Zorginstituut Nederland afgerond in haar vergadering van 10 
oktober 2022. 
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1 Inleiding  

1.1 Aanleiding 
Zorginstituut Nederland beoordeelt in dit rapport de waarde van sublinguaal 
toegediend allergeen extract huisstofmijten (300 IR HDM) (Actair®) bij aanhoudend 
matige of ernstige door huisstofmijt geïnduceerde allergische rinitis of 
rhinoconjunctivitis bij volwassenen en adolescenten t.o.v. de standaard- of 
gebruikelijke behandeling. 

 
Stofnaam:  Sublinguaal toegediend allergeen extract 

huisstofmijten (300 IR HDM) (Actair®)[1] 
Type toedieningsvorm: Sublinguaal tablet 
Geregistreerde 
indicatie: 

300 IR HDM is geïndiceerd voor adolescenten (12-17 
jaar) en volwassenen voor de behandeling van matige 
tot ernstige door huisstofmijt geïnduceerde allergische 
rinitis of rhinoconjunctivitis, gediagnosticeerd op basis 
van de klinische voorgeschiedenis en een positieve 
huisstofmijtsensitisatietest (huidpriktest en/of 
specifieke IgE).[1] 

Claim van de 
registratiehouder: 

300 IR HDM is therapeutisch equivalent aan 12 SQ-
HDM.  

Doseringsadvies: Start behandeling 
De dosering van 300 IR HDM dient, vanaf de start van 
de behandeling, verhoogd te worden gedurende een 
periode van drie dagen om de onderhoudsdosering te 
bereiken, overeenkomend met onderstaand schema: 
Dag 1: 1 tablet van 100 IR 
Dag 2: 2 tabletten van 100 IR gelijktijdig 
Dag 3: 1 tablet van 300 IR 
 
De duur van de dosis escalatie periode kan verlengd 
worden, indien de arts dit noodzakelijk vindt 
naargelang de toestand van de patiënt. 
 
Onderhoudsbehandeling 
De dosis voor volwassenen en adolescenten is 300 IR 
per dag. 
Voor duur van behandeling zie SmPC.[1] 

Samenstelling: Gestandaardiseerd allergeenextract van de 
huisstofmijten Dermatophagoides pteronyssinus en 
Dermatophagoides farinae in gelijke delen, met 100 
IR* of 300 IR* per tablet voor sublinguaal gebruik[1].  
 
*IR (reactiviteitsindex): De eenheid IR is gedefinieerd 
om de allergenicitieit van een allergeenextract te 
meten. Het allergeenextract bevat 100 IR/ml wanneer 
het bij een huidpriktest met een Stallerpoint®, een 
cirkeldiameter van 7 mm (geometrisch gemiddelde) 
induceert bij 30 patiënten die gesensibiliseerd zijn voor 
dit allergeen. De cutane reactiviteit van deze patiënten 
wordt gelijktijdig aangetoond door een positieve 
huidpriktest op ofwel 9% codeïnefosfaat of 10 mg/ml 
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histaminedihydrochloride. De IR-eenheid van 
Stallergenes is niet vergelijkbaar met de eenheden die 
gebruikt worden door andere producenten van 
allergenen. 

Werkingsmechanisme: 300 IR HDM is een allergeenproduct voor 
immunotherapie. Allergeen immunotherapie is de 
herhaalde toediening van allergenen aan allergische 
personen met het doel de immunologische respons op 
het allergeen te veranderen[1]. 
 
De farmacodynamische effecten van allergeen-
immunotherapie richten zich op het immuunsysteem. 
Het exacte werkingsmechanisme dat ten grondslag ligt 
aan de klinische werkzaamheid is niet volledig 
begrepen. Verschillende studies hebben aangetoond 
dat de immunologische respons op allergeen 
immunotherapie gekenmerkt wordt door een inductie 
van allergeenspecifieke IgG4 die competitief is met IgE 
wat betreft het binden aan allergenen, en bijgevolg de 
activering van immuuncellen beperkt. De behandeling 
met 300 IR HDM blijkt een systemische 
antilichaamrespons op te wekken tegen 
huisstofmijtallergenen, met een vroege en tijdelijke 
verhoging van specifieke IgE-antilichamen gevolgd 
door een geleidelijke verlaging, en een verhoging van 
specifieke IgG4. 

Bijzonderheden: 300 IR HDM is geregistreerd via een 
gedecentraliseerde procedure met Duitsland als 
Reference Member State (RMS). In Duitsland is 300 IR 
HDM geregistreerd onder de merknaam Orylmyte®[2]. 
 
In 2017 heeft Zorginstituut Nederland een positief 
advies gegeven voor 12 SQ-HDM.[3] 12 SQ-HDM is net 
als 300 IR HDM een sublinguaal toegediend 
allergeenextract van huisstofmijten. Dit geneesmiddel 
is opgenomen op bijlage 1B aangezien het niet 
clusterbaar was met de subcutane immunotherapieën 
vanwege een verschil in toedieningsweg. 12 SQ-HDM 
heeft een therapeutische gelijke waarde t.o.v. de 
subcutane immunotherapieën. 

 
1.2 Achtergronden  

 
1.2.1 Aandoening 

Allergische rinitis en/of allergische rhinoconjunctivitis (AR) zijn allergische 
aandoeningen waarbij een (meestal eosinofiele) chronische ontsteking ontstaat in 
het slijmvlies van respectievelijk neus en/of ogen. In het geval van 
huisstofmijtallergie wordt de allergische reactie veroorzaakt door de blootstelling 
aan allergeen dat aanwezig is in de feces van huisstofmijten[4]. De belangrijkste 
huisstofmijtsoorten die geassocieerd zijn met allergieën zijn de Dermatophagoides 
pteronyssinus, de Dermatophagoides farinae, de Euroglyphus maynei, de 
Lepidoglyphus destructor en de Blomia tropicalis[5-11]. De Dermatophagoides en de 
Euroglyphus zijn de typen huisstofmijten die zich voeden met humane huidschilfers 
en komen voornamelijk voor in matrassen, dekbedden, kussens, vloerkleden, 



DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport sublinguaal toegediend allergeen extract huisstofmijten (300 IR HDM) 

(Actair®) bij de behandeling van aanhoudend matige of ernstige door huisstofmijt geïnduceerde allergische rinitis of 

rhinoconjunctivitis bij volwassenen en ad | 31 oktober 2022 

 

2022008951 Pagina 11 van 46 

beklede meubels en pluche speelgoed[12-18]. Bij patiënten met allergische rinitis 
veroorzaakt het contact met huisstofmijtallergenen een blijvende overproductie van 
IgE antilichaam, dat op gang wordt gebracht door complexe interacties tussen B-
cellen, T-cellen, mest cellen en basofiele granulocyten. Deze immuuncellen 
produceren allerlei signaalstoffen zoals interleukine (IL)-4, IL-13 en IL-18[19]. 
Uiteindelijk wordt er huisstofmijtallergeenspecifiek IgE geproduceerd en 
gepresenteerd op de celmembranen van immuuncellen in de mucosa van de 
luchtwegen. Indien er dan blootstelling aan het huisstofmijtallergeen optreedt, 
raken de immuuncellen direct geactiveerd en komen er stoffen vrij zoals histamine 
en leukotriene, die de allergische respons veroorzaken[20].  
 

1.2.2 Symptomen en ernst 
De symptomen van rinitis bestaan uit jeuk, niezen, loopneus en neusverstopping. 
Conjunctivitis uit zich in waterige, rode en/of jeukende ogen. Allergische rinitis en/of 
rhinoconjunctivitis zijn geassocieerd met een daling van de slaapkwaliteit, 
verminderde productiviteit en schoolprestaties, en kunnen een negatieve impact 
hebben op het sociaal leven. Bij allergische rinitis veroorzaakt door 
huisstofmijtallergie is er sprake van klachten die gedurende het gehele jaar kunnen 
optreden en die dus niet seizoensgebonden zijn. Andere comorbiditeiten die 
voorkomen in combinatie met allergische rinitis zijn allergische huidklachten (zoals 
eczeem) en allergie van de lagere luchtwegen (astma).  
 
Allergische rinitis kan volgens de ARIA[21] (Allergic Rhinitis and its Impact on 
Asthma) classificatie worden ingedeeld op frequentie van klachten (intermitterend of 
persisterend) en op ernst van de klachten (mild of matig/ernstig) (zie figuur 1). 
Deze classificatie is ook door de NVKNO[22] opgenomen in de multidisciplinaire 
richtlijn allergie van de bovenste luchtwegen.  
 

 
Figuur 1 Classificatie van Allergische Rinitis volgens ARIA en NVKNO. 

1.2.3 Prevalentie en incidentie 
Een schatting is dat 29% van de Nederlandse bevolking één of meerdere inhalatie-
allergieën heeft. De incidentie van allergische rinitis en niet-allergische rinitis in de 
Nederlandse huisartsenpraktijk is 21-25 per 1000 patiënten. De prevalentie in de 
Nederlandse huisartspraktijk is 48,7 per 1000 patiënten. Er is hierbij sprake van een 
onderrapportage. Patiënten doen vaak namelijk ook aan zelfdiagnose en 
zelfmedicatie met zelfzorggeneesmiddelen en deze patiënten melden zich vaak niet 
bij de huisarts[23]. Data voor huisstofmijt gespecificeerde allergische rinitis lijkt niet 
voorhanden te zijn.  
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1.2.4 Standaardbehandeling of gebruikelijke behandeling 
 
NHG 
In de NHG richtlijn[23] worden enkele niet medicamenteuze adviezen voor allergische 
rinitis gegeven, zoals het vermijden van prikkels en het stoppen met roken. Voor 
huisstofmijt gespecificeerde allergie wordt tevens aangegeven dat reductie van 
huisstofmijt door het wassen van beddengoed en het schoonhouden van de 
slaapplek een optie is. 
 
Voor de medicamenteuze behandeling van allergische rinitis wordt in de aanbeveling 
geen onderscheid gemaakt tussen de onderliggende oorzaak van de klachten. Als 
voorkeursmiddelen worden een corticosteroïdneusspray ofwel een niet-sederend 
antihistaminicum, oraal of nasaal aanbevolen. Immunotherapie wordt genoemd als 
overige medicatie bij allergische rinitis. SLIT voor huisstofmijtallergie wordt niet 
specifiek besproken. 
 
Bij aanhoudende ernstige klachten wordt aangeraden een doorverwijzing van de 
eerste lijn naar de tweede lijn met de patiënt te bespreken. Hier zou desensibilisatie 
door immunotherapie een optie kunnen zijn mits patiënt geschikt en gemotiveerd is. 
 
NVvAKI 
In de richtlijn immunotherapie voor patiënten met allergische rhinoconjuctivitis (AR) 
met of zonder astma van NVvAKI[24] wordt de afweging van de opties binnen 
subcutane immunotherapie (SCIT) en sublinguale immunotherapie (SLIT) 
besproken. Hoe SCIT en SLIT passen in het totale behandelplan voor allergische 
rinitis wordt in deze richtlijn niet besproken.  
 
Voor SLIT voor de behandeling van door huisstofmijt geïnduceerde allergische rinitis 
wordt geconcludeerd dat SLIT op zowel de korte- als de lange termijn bewezen 
effectief is. Er wordt aanvullend geconcludeerd dat SLIT tablettenkuur voor 
huisstofmijtallergie bij kinderen even effectief is als bij volwassenen. 
 
NVKNO 
In de richtlijn allergie van de bovenste luchtwegen van NVKNO[22] wordt 
immunotherapie niet besproken. 
 
Medicamenteuze adviezen voor allergische rinitis zijn behandeling met een 
combinatie van een nasaal corticosteroid en een nasaal antihistaminicum (meest 
effectief), een nasaal corticosteroid (minder effectief) , een nasaal of oraal 
antihistaminicum (nog minder effectief) en montelukast en chromoglycaat (minst 
effectief). 
 
Internationale richtlijnen 
In de EAACI Guidelines on Allergen Immunotherapy: Allergic rhinoconjunctivitis[25] 
uit 2017 wordt sublinguaal HDM SLIT aanbevolen voor tenminste 1 jaar voor de 
korte-termijn behandeling van huisstofmijt gespecificeerde allergische rinitis bij 
volwassenen met resterende klachten ondanks de standaard farmacotherapeutische 
behandeling en voorzorgsmaatregelen. 
In de GINA guideline Global Strategy for Asthma Management and Prevention[26] uit 
2022, wordt HDM SLIT aanbevolen voor patiënten met astma en HDM 
gespecificeerde allergische rinitis. Het kan een optie zijn voor deze patiënten als zij 
klachten houden ondanks behandeling met laag-middelhoog gedoseerde inhalatie 
corticosteroïden. 
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Samenvattend 
Op basis van de besproken richtlijnen lijkt er voor immunotherapie vooral in de 
tweede lijn plaats te zijn bij gemotiveerde patiënten met aanhoudende matig tot 
ernstige AR klachten. Er is geen duidelijke voorkeur voor SLIT of SCIT en een keuze 
zal vaak afhangen van patiënt specifieke criteria en voorkeuren. Gezien de huidige 
beoordeling en geregistreerde indicatie van 300 IR HDM (Actair®) de indicatie 
huisstofmijt specifiek AR betreft zal de plek van SLIT bij huisstofmijt specifieke 
allergische astma verder niet besproken worden.  
 
De beroepsgroep heeft aangegeven dat zij in de dagelijkse praktijk een plaats zien 
voor de SLIT of SCIT bij gemotiveerde patiënten met aanhoudend ernstige 
allergische rinitisklachten ondanks optimale standaardbehandeling. 
 
300 IR HDM betreft een behandeling met SLIT tabletten voor huisstofmijt specifieke 
AR. In een eerdere beoordeling van SLIT tabletten voor huisstofmijt specifiek AR (12 
SQ-HDM) heeft het Zorginstituut bevonden dat SLIT (Acarizax®) een therapeutisch 
gelijke waarde heeft met SCIT (Alutard®)[3]. Om die reden wordt enkel 12 SQ-HDM 
meegenomen als vergelijkende behandeling van deze beoordeling. 
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2 Methode systematisch literatuuronderzoek 

2.1 Vraagstelling 
Wat is de waarde van sublinguaal toegediend allergeen extract huisstofmijten 300 
IR HDM (Actair®) bij matige of ernstige door huisstofmijt geïnduceerde allergische 
rinitis of rhinoconjunctivitis bij volwassenen en adolescenten vergeleken met 
sublinguaal toegediend allergeen extract huisstofmijten 12 SQ-HDM (Acarizax®)? 
 

2.1.1 PICO 
 
Tabel 1 PICO 
Patiëntenpopulatie Adolescenten (12+) en volwassenen met aanhoudend 

matige tot ernstige door huisstofmijt geïnduceerde 
allergische rinitis of rhinoconjunctivitis, 
gediagnosticeerd op basis van de klinische 
voorgeschiedenis en een positieve 
huisstofmijtsensitisatietest (huidpriktest en/of 
specifieke IgE. 

Interventie 300IR HDM (Actair®)  
Controle-interventie 12 SQ-HDM (Acarizax®) 
Cruciale uitkomsten Gunstige effecten 

• Gecombineerde score waarin symptomen en 
medicatiegebruik verwerkt worden 

• Rinitis/conjunctivitis quality of life questionnaire 
(RQLQ) 

Ongunstige effecten 
• Ernstige interventie-gerelateerde ongunstige 

effecten  
• Percentage stakers als gevolg van ongunstige 

effecten 
Relevante follow-up duur Volgens de CHMP guidance 3 + 2 jaar[27].  
Studiedesign Gerandomiseerd dubbelblind direct vergelijkend 

onderzoek. 
 

2.1.2 Uitkomstmaten en klinische relevantiegrenzen 
Gunstige effecten 
 
Cruciale uitkomstmaten: 
 
Gecombineerde score waarin symptomen en medicatiegebruik verwerkt worden. 
De World Allergy Organization (WAO), de European Academy of Allergy and Clinical 
Immunology (EAACI) en de European Medicines Agency (EMA) adviseren een 
combinatie van medicatie gebruik en symptoomscore als primaire uitkomstmaat te 
hanteren in allergeenspecifieke immunotherapie (AIT) studies[28, 27, 29], omdat zowel 
een vermindering van medicatie gebruik als afname van symptomen relevant is. 
Belangrijk is dat de gecombineerde score de symptoomscore en medicatiescore 
gebalanceerd meeweegt in het totaal. 
Op dit moment komen in trials veelal twee soorten gecombineerde scores voor: de 
‘Average Adjusted Symptom Score’ (AASS) en de ‘total combined (rhinitis) score’ 
(TCRS of TCS) . Voor de TCRS of TCS zijn er verschillende manieren van het 
berekenen bekend, wat het vergelijken lastig kan maken[30, 31]. Voor elke 
gecombineerde score betekent een lagere score minder symptomen en minder 
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medicatiegebruik en ervaart de patiënt dus minder klachten. 
 
In een WAO paper over standaardisatie van AIT studies wordt een verbetering op 
een gecombineerde score waarin symptoomscore en medicatiescore verwerkt zijn 
van 20% t.o.v. placebo klinisch relevant bevonden[28]. In eerdere correspondentie 
tussen ZIN en NVvAKI werd deze grens bevestigd[32].  De Amerikaanse Food and 
Drug Administration (FDA) heeft in besprekingen aangegeven een 15% verbetering 
op een gecombineerde score t.o.v. placebo klinisch relevant te vinden. Hier geldt 
een ondergrens van 10% op het 95%BI. Aangezien wetenschappelijke 
onderbouwing voor deze klinische relevantiegrens ontbreekt, hanteert het 
Zorginstituut de klinische relevantiegrens van 20%.  
 
Rinitis/conjunctivitis quality of life questionnaire (RQLQ) 
De kwaliteit van leven wordt voor allergische rinitis patiënten gemeten met de 
‘rhinitis quality of life questionnaire’ (RQLQ), waarin verschillende domeinen apart 
gescoord worden op mate van ernst; slaapkwaliteit, dagelijkse activiteiten, emoties, 
oogsymptomen, neussymptomen, andere symptomen en praktische problemen. De 
vragenlijst bestaat uit 28 vragen. Samengenomen vormen deze domeinen de 
‘overall’ RQLQ score[33, 34]. Bij de RQLQ scores betekent een hogere score een lagere 
kwaliteit van leven voor de patiënt. 
 
De minimal clinically important difference (MCID) op de RQLQ voor een individuele 
patiënt is 0,5 punt ten opzichte van baseline. Voor het verschil tussen twee 
behandelarmen is geen MCID vastgesteld[35, 36, 29]. In eerdere correspondentie 
tussen ZIN en NVvAKI werd deze grens bevestigd[32]. 
 
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. 
 
Ongunstige effecten 
• Incidentie van ernstige interventie-gerelateerde ongunstige effecten  
• Percentage stakers als gevolg van ongunstige effecten 
 

2.2 Zoekstrategie 
Voor het verkrijgen van relevante gegevens uit wetenschappelijk onderzoek heeft 
het Zorginstituut in Mei 2022 een literatuursearch gedaan naar publicaties over 
Sublinguaal toegediend allergeen extract huisstofmijten 300 IR HDM (Actair®) en 
sublinguaal toegediend allergeen extract huisstofmijten 12 SQ-HDM (Acarizax®) bij 
matige of ernstige door huisstofmijt geïnduceerde allergische rinitis of 
rhinoconjunctivitis bij volwassenen en adolescenten. De exacte zoekstrategie is 
weergegeven in bijlage 1. 
 
Verder is bij de beoordeling gebruik gemaakt van de Samenvatting van de 
productkenmerken (SmPC) van het registratiedossier en de Public Assessment 
Report (PAR) van het Paul-Ehrlich-Institut (PEI). 
 

2.3 Selectiecriteria 
In- en exclusie van de gevonden literatuur gebeurde op basis van abstracts. Indien 
artikelen niet op basis van het abstract konden worden geëxcludeerd zijn de gehele 
artikelen bekeken.  
 
Het volgende inclusiecriterium is gebruikt bij de selectie van artikelen: 
• Vergelijkende onderzoeken (RCT of Meta-analyses van RCT’s) van 300 IR HDM 
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en 12 SQ-HDM. Indien geen direct vergelijkende onderzoeken (RCT of meta-
analyse van RCT’s) beschikbaar zijn dan zullen prospectieve niet vergelijkende 
onderzoeken meegenomen worden in de beoordeling. 

 
Het volgende exclusiecriterium is gebruikt bij de selectie van artikelen: 
• Case reports 
• (Conference) abstracts 
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3 Resultaten 

3.1 Resultaten literatuursearch  
De zoekstrategie resulteert in 92 referenties, waarvan 6 gepubliceerde studies 
voldeden aan de inclusiecriteria. 
 

Er zijn geen RCTs gevonden die 300 IR HDM en 12 SQ-HDM direct met elkaar 
vergelijken. Ook zijn er geen netwerk meta-analyses gevonden die een indirecte 
vergelijking tussen 300 IR HDM en 12 SQ-HDM mogelijk maken. Voor 300 IR HDM 
vonden wij 3 geschikte publicaties[37-39] die vergeleken met placebo. Voor 12 SQ-
HDM werden eveneens 3 geschikte publicaties gevonden waarin werd vergeleken 
met placebo [40-42]. 
 
De geëxcludeerde studies zijn weergegeven in bijlage 3. De geïncludeerde 
richtlijnen en overige bronnen zijn weergegeven in bijlage 4. 
 

3.2 Kenmerken geïncludeerde studies 
Er zijn voor zowel 300 IR HDM als 12 SQ-HDM 3 studies gevonden die een directe 
vergelijking met placebo maken op een of meerdere van de cruciale uitkomstmaten.  
 
300 IR HDM (Actair®) 
De effectiviteit en veiligheid van 300 IR HDM werd onderzocht in drie 
gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde multicenter fase III studies 
van Bergmann et al. 2014[37], Demoly et al. 2021[38] en Okamoto et al. 2017[39]. De 
studieduur van elke trial was 1 jaar met voor Bergmann et al. 2014 een follow-up 
van een jaar en bij Demoly et al. 2021 en Okamoto et al. 2017 een follow-up van 2 
weken. In Bergmann et al. 2014 (509 Europese patiënten, 18-50 jaar) en Okamoto 
et al. 2017 (968 Japanse patiënten, 12-64 jaar) werd naast de 300 IR HDM dosering 

Referenties gevonden met zoekacties 
in databases 

(n = 92) 

Additionele referenties uit andere 
bronnen  
(n = 0) 

Referenties na ontdubbeling 
(n =92) 

Gescreend op grond van titel 
en abstract  

(n =92) 

Referenties geëxcludeerd 
(n = 80) 

Volledige tekst beoordeeld 
voor inclusie  

(n = 12) 

 Volledige tekst 
geëxcludeerd, met reden* 

(n = 6) 
 

Artikelen geïncludeerd in de 
analyse** 

(n = 6) 

*zie bijlage 3 
**zie bijlage 2 
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ook de 500 IR HDM dosering vergeleken met placebo, bij Demoly et al. 2021 (1607 
Europese patiënten. 12-65 jaar) was dit alleen de 300 IR HDM dosering. De trial 
populaties bestonden uit patiënten met een klinische diagnose van matig tot 
ernstige huisstofmijt gespecificeerde AR gedurende 1 of 2 jaar. Belangrijke 
inclusiecriteria waren een positieve huisstofmijtsensitisatietest (huidpriktest of 
nasale provocatietest en/of specifiek IgE) en een gemiddelde totale rinitis symptoom 
score van meer of gelijk aan 5 of 6. In Okamoto et al. 2017 was astma een 
exclusiecriterium, terwijl in Bergmann et al. 2014 en Demoly et al. 2021 alleen voor 
ongecontroleerde astma geëxcludeerd werd. Ondanks het verschil in etniciteit 
tussen de studies, waren er geen belangrijke verschillen in baseline 
karakteristieken. 
 
Elke studie onderzocht een gecombineerde score opgebouwd uit symptoomscore en 
medicatiegebruik welke bijgehouden werd in (elektronische) dagboeken. In Demoly 
et al. 2021 werd als gecombineerde score de gemiddelde dagelijkse total combined 
score (TCS) [0-15] gebruikt over de laatste 4 weken van de studieperiode. Voor 
Bergmann et al. 2014 en Okamoto et al. 2017 was dit de Average Adjusted 
Symptom Score (AASS) [0-12]. In Bergmann et al. 2014 werd de gemiddelde AASS 
over de complete studieperiode genomen, terwijl dit in Okamoto et al. 2017 over de 
laatste 8 weken van de studieperiode was. Als kwaliteit van leven uitkomst werd in 
Demoly et al. 2021 de RQLQ12+ onderzocht en in Okamoto et al. 2017 de Japanse 
RQLQ. 
 
12 SQ-HDM (Acarizax®) 
De effectiviteit en veiligheid van 12 SQ-HDM werd onderzocht in drie 
gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde multicenter fase III studies 
Demoly et al. 2016[40], Nolte et al. 2016[41] en Okubo et al. 2017[42]. De studieduur 
voor elke trial was ongeveer een jaar. In Demoly et al. 2016 (992 Europese 
patiënten, 18-65 jaar) en Okubo et al. 2016 (946 Japanse patiënten, 12-64 jaar) 
werd naast 12 SQ-HDM ook de 6 SQ-HDM dosering vergeleken met placebo, bij 
Nolte et al. 2016 (1482 patiënten, 12+ jaar) was dit alleen de 12 SQ-HDM dosering. 
De trial populaties bestond uit patiënten met een klinische diagnose van matig tot 
ernstige huisstofmijt gespecificeerde AR gedurende ten minste 1 jaar. In Demoly et 
al. 2016 en Nolte et al. 2016 werden deelnemers geïncludeerd als zij een 
gemiddelde totale rinitis symptoom score van meer of gelijk aan 6 en een positieve 
huisstofmijtsensitisatietest (huidpriktest en/of specifieke IgE) hadden. In Okubo et 
al. 2016 als zij een positieve nasale provocatietest of specifieke IgE sensitatietest 
hadden, meer dan een jaar medicatie gebruiken en een gemiddelde total rinitis 
score van 7 hadden op ten minste 7 dagen van de 14 daagse run-in periode. In 
Okubo et al. 2016 werd geëxcludeerd bij onderliggende astma in elke vorm, terwijl 
dit in Demoly et al. 2016 en Nolte et al. 2016 alleen bij ongecontroleerde astma 
was. Ondanks het verschil in etniciteit tussen de studies, waren er geen belangrijke 
verschillen in baseline karakteristieken. 
 
Als gecombineerde score onderzocht elke studie de total combined rhinitis score 
(TCRS) [0-24] over de laatste 8 weken van de studie. Deze is opgebouwd uit een 
symptoomscore en medicatiescore welke werd bijgehouden in elektronische 
dagboeken. Als kwaliteit van leven parameter werd in Demoly et al. 2016 en Nolte 
et al. 2016 respectievelijk de RQLQ en RQLQ12+onderzocht, voor Okubo et al. 2016 
was dit de Japanse RQLQ. 
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Tabel 2: Gunstige effecten van 300 IR HDM (Actair®) vergeleken met 12 SQ-HDM (Acarizax®) bij patiënten met matige of ernstige door huisstofmijt geïnduceerde 
allergische rinitis of rhinoconjunctivitis bij volwassenen en adolescenten. AASS, aTCS, TCRS en RQLQ waarden zijn de gemeten scores aan het einde van elke studie. De absolute 
en percentuele verschillen zijn ten opzichte van placebo. De verschillen in procent met BI ten opzichte van placebo zijn door het Zorginstituut berekend.  
 

 

studie Bergmann et al. 2014[37] studie Demoly et al. 2021[38] studie Okamoto et al. 2017[39] 

300 IR 
HDM 

(n =141) 

placebo 
(n = 153) 

Verschil 
absoluut 

Verschil in 
procent 

300 IR 
HDM  

(n = 711) 

placebo 
(n = 765) 

Verschil 
absoluut 

Verschil in 
procent 

300 IR 
HDM  

(n =193) 

placebo 
(n =210) 

Verschil 
absoluut 

Verschil in 
procent 

AASS  3,18 3,87 

-0,69 
[-1,25; -

0,14] 
p =0,015 

-18% 
[-32%; -

4%] 
    5 6,11 

-1,11 
P <0,001 

 
Geen BI  

-18% 

aTCS     3,62 4,35 

-0,74  
[-1,08; -

0,38] 
p <0,0001 

-17% 
[-25%; -

9%] 
    

RQLQ     1,42 1,62 
-0,19 

p =0,031 
-12%     

 

 

studie Demoly et al.2016[40] studie Okubo et al. 2017[42] studie Nolte et al. 2016[41] 

12 SQ 
HDM 

(n =  338) 

placebo 
(n = 318) 

Verschil 
absoluut 

Verschil in 
procent 

12 SQ 
HDM 

(n = 307 ) 

placebo 
(n = 317) 

Verschil 
absoluut 

Verschil in 
procent 

12 SQ 
HDM 

(n = 741) 

placebo 
(n = 741) 

Verschil 
absoluut 

Verschil in 
procent 

AASS             

TCRS 5,53 6,76 

-1,22 
[-1,96;-
0,49] 

p =0,001 

-18% 
[-29%; -

7%] 
4,14 5,14 

-0,99  
[-1,50; -

0,48] 
p <0,001 

-19% 
[-29%; -

9%] 
4,10 4,95 

-0,85 
p =0,001 

 
Geen BI 

-17% 

RQLQ 1,38 1,58 
-0,19 

p =0,031 
-12%     1,56 1,84 

-0,28 
p =0,001 

-15% 

AASS: Average adjusted symptom score [0-12]: samengestelde score waarin de symptoomscore per dag gecorrigeerd wordt met noodmedicatie gebruik; aTCS:Average 
daily total combined score [0-15]: de som van de ‘Rhinitis Total Symptom Score’ (RTSS) en ‘daily medication score’ (DMS); RQLQ: Rhinoconjunctivitis; quality of life 
questionnaire [0-7]; TCRS: Total combined rhinitis score; de som [range, 0-24] van de allergische rinitis ‘daily symptom score’ en de allergische rinitis ‘daily medication 

score’  . 
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3.3 Gunstige effecten interventie 
Resultaten vergelijking 300 IR HDM (Actair®) met placebo en 12 SQ-HDM 
(Acarizax®) met placebo 

3.3.1 Gecombineerde score waarin symptoomscore en medicatiegebruik verwerkt worden 
300 IR HDM 
In de studies van Bergmann et al. 2014[37] en Okamoto et al. 2017[39] werd als 
gecombineerde score de ‘Average Adjusted Symptom Score’ (AASS) gemeten. Bij 
Bergmann et al. 2014 was dit over de gehele studie duur en bij Okamoto et al. 2017 
over de laatste 8 weken. In de studie van Demoly et al. 2021[38] werd de 
gemiddelde ‘Total Combined Score’ (TCS) in de laatste vier werken van de 
behandeling gemeten. Het percentuele verschil in AASS voor 300 IR HDM 
vergeleken met placebo was -17,9% (p = 0,015) in Bergmann et al en -18,2% (p < 
0,001) in Okamoto et al. 2017. Het percentuele verschil in de gemiddelde TCS voor 
300 IR HDM in vergelijking met placebo was -16,9% (p <0,001) in Demoly et al. 
2021.  
 
In elke 300 IR HDM studie werd een statistisch significant verschil gevonden in het 
voordeel van 300 IR HDM ten opzichte van placebo. Dit verschil was in elke studie 
lager dan de klinische relevantiegrens van 20%. 
 
12 SQ-HDM 
In de studie van Demoly et al. 2016[40], Nolte et al. 2016[41] en Okubo et al. 2017[42] 
werd als gecombineerde score de TCS gemeten over de laatste 8 weken van de 
behandeling. Het percentuele verschil in gemiddelde TCS voor 12 SQ-HDM in 
vergelijking met placebo was -18,0% (p = 0,001) in Demoly et al. 2016, -17,0% 
(p=0,001) voor Nolte et al. 2016 en -19,0% (p<0,001) voor Okubo et al. 2016.  
In elke 12 SQ-HDM studie werd een statistisch significant verschil gevonden in het 
voordeel van 12 SQ HDM ten opzichte van placebo. Dit verschil was in elke studie 
lager dan de klinische relevantiegrens van 20%. 
 
Indirecte vergelijking 
In de beschikbare studies voor het indirect vergelijken van 300 IR HDM en 12 SQ-
HDM werd voor het bepalen van de gecombineerde symptoom- en medicatiescore 
verschillende meetmethoden gebruikt. In Demoly et al. 2021 werd de gemiddelde 
TCS over de laatste 4 weken gebruikt, terwijl dit in de 3 12 SQ-HDM studies de 
gemiddelde TCS over de laatste 8 weken was. Naast de duur van het meetmoment 
verschilde ook de min-max range van de gebruikte TCS van [0-15] in Demoly et al. 
2021 tot [0-24] in de 3 12 SQ-HDM studies. Gezien de TCS binnen elke studie ten 
opzichte van placebo is gemeten hoeven deze verschillen in meetmethode voor deze 
indirecte vergelijking geen probleem te vormen.  
 
Het percentuele verschil in TCS ten opzichte van placebo ligt voor elke studie in 
eenzelfde range van -17 tot -19%. Als gekeken wordt naar het percentuele verschil 
van de gemiddelde TCS in Demoly et al. 2021 en de AASS in Bergmann et al. 2014 
en Okamoto et al. 2017 ten opzichte van placebo, zijn deze voor elke studie ook 
overeenkomend (-17 tot -18 %).  
 
Ondanks het verschil in meetmethoden duiden de uitkomsten er op dat de effecten 
van 300 IR HDM en 12 SQ-HDM ten opzichte van placebo niet klinisch relevant van 
elkaar verschillen. Voor zowel 300 IR HDM en 12 SQ-HDM is het verschil in 
gecombineerde score ten opzichte van placebo lager dan de klinische 
relevantiegrens van 20%. 
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3.3.2 Rinitis/conjunctivitis quality of life questionnaire (RQLQ) 
300 IR HDM 
In de studie van Demoly et al. 2021[38] werd de RQLQ12+ gemeten. In Okamoto et 
al. 2017[39] werd de JRQLQ gemeten welke meerdere domeinen bevat, maar niet in 
een gemiddelde score werd omgerekend en is daarom niet meegenomen in de 
vergelijking. In Bergmann et al. 2014[37] werd geen kwaliteit van leven uitkomst 
onderzocht. 
Het percentuele verschil in RQLQ12+ voor gebruik van 300IR HDM tablet vergeleken 
met placebo was -12% (p = 0,0004) in Demoly et al 2021. Dit houdt in dat 
patiënten behandeld met 300 IR HDM een statistisch significant hogere rinitis 
specifieke kwaliteit van leven hadden in vergelijking met placebo. Het absolute 
verschil in de 300 IR HDM arm van Demoly et al. 2021 is -1,2 punt (2,64 – 1,42). 
Dit is hoger dan de MCID van 0,5 punten verbetering op de RQLQ12+ t.o.v. 
baseline. Kanttekening is dat ook in de placebo arm een klinisch relevant verschil 
t.o.v. baseline van -1,0 punt (2,64 – 1,62) wordt behaald. Door het ontbreken van 
aanvullende data over de RQLQ12+ score verbetering ten opzichte van baseline is 
niet te bepalen of voor 300 IR HDM en placebo de MCID van 0,5 punten verbetering 
in RQLQ12+ gehaald wordt. 
 
12 SQ-HDM 
In de studie van Demoly et al 2016[40] werd de overall RQLQ gemeten en in de 
studie van Nolte et al. 2016[41] de RQLQ12+. In Okubo et al. 2017[42] werd de 
JRQLQ gemeten, maar niet omgerekend in een gemiddelde score en is daarom niet 
meegenomen in de vergelijking. 
Het percentuele verschil in Overall RQLQ voor gebruik van 12 SQ-HDM in 
vergelijking met placebo was -12% (p = 0,031) in Demoly et al. 2016 en -15% (p = 
0,001) in Nolte et al. 2016 Dit houdt in dat patiënten behandeld met 12 SQ-HDM 
een statistisch significant hogere rinitis specifieke kwaliteit van leven hadden in 
vergelijking met placebo. Het absolute verschil in de 12 SQ-HDM arm van Nolte et al 
2016 is -1,08 (2,64 - 1,56). In Demoly et al. 2016 zijn geen absolute pre-post-
groepscores vermeld. Het verschil van -1,08 is hoger dan de MCID van 0,5 punten 
verbetering op de RQLQ12+. Kanttekening is dat ook in de placebo arm een klinisch 
relevant verschil t.o.v. baseline van -0,82 punt (2,66 – 1,84) wordt behaald. Door 
het ontbreken van aanvullende data over de RQLQ score verbetering ten opzichte 
van baseline is niet te bepalen of voor 12 SQ-HDM en placebo de MCID van 0,5 
punten verbetering in overall RQLQ gehaald wordt. 
 
Indirecte vergelijking 
De algemene RQLQ score voor 300 IR HDM in Demoly et al. 2021 van 12% 
percentuele verbetering ten opzichte van placebo komt overeen met de percentuele 
verbetering die voor 12 SQ-HDM werd gezien in de studies van Demoly et al. 2016 
en Nolte et al. 2016 van respectievelijk 12 en 15%. 
Gezien de overeenkomende daling in RQLQ score zijn er geen aanwijzingen dat er 
een klinisch relevant verschil in RQLQ verbetering is tussen 300 IR HDM en 12 SQ-
HDM. Zowel in de behandelarmen als de placeboarmen van Demoly et al. 2021 en 
Demoly et al. 2016 werd de klinische relevantiegrens van 0,5 punt verbetering t.o.v. 
baseline gehaald.  

3.3.3 Overige overwegingen 
Netwerk meta-analyse 
Hoewel er geen netwerk meta-analyse (NMA) beschikbaar was voor het indirect 
vergelijken van 300 IR HDM en 12 SQ-HDM werd in de recente netwerk meta-
analyse van Kim et al. 2021[43] een indirecte vergelijking gemaakt tussen SCIT, 
sublinguale druppel immunotherapie (SLIT-D) en sublinguale tablet immunotherapie 
(SLIT-T). 
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Voor het bepalen van de gepoolde effectmaat van SLIT-T werden 8 studies gebruikt 
die 12 SQ-HDM ofwel 300 IR HDM onderzochten. Twee daarvan (Masuyama et al. 
2018[44] en Okamoto et al. 2019[45]) heeft het Zorginstituut geëxcludeerd omdat 
deze studies voornamelijk kinderen en/of een te lage dosis onderzochten. De 
overige zes studies zijn de eerder in dit rapport besproken studies (Bergmann et al. 
2014, Demoly et al. 2021, Okamoto et al. 2017, Demoly et al. 2016, Nolte et al. 
2016, Okubo et al. 2017).  
In de netwerk meta-analyse van Kim et al. 2021 [43]werd geen gebruik gemaakt van 
een gecombineerde score maar werd voor elke subgroep de gepoolde 
symptoomscore en medicatiescore apart bepaald. De berekende Standardised Mean 
Differences (SMD) voor de 6 geïncludeerde 300 IR HDM en 12 SQ-HDM studies ligt 
voor zowel de symptoomscore als de medicatiescore in een sterk vergelijkbare 
range (Figuren 1 en 2). Te zien is dat voor zowel de symptoomscore als de 
medicatiescore een statistisch significant, maar niet klinisch relevant verschil met 
placebo berekend is voor de 6 studies. De SMDs vallen elk in een range van -0,5 tot 
0. Gezien de voor het Zorginstituut cruciale uitkomstmaat een gecombineerde score 
betreft van de symptoomscore en medicatie score kan deze berekening van losse 
SMDs als een bevestiging gezien worden van het vergelijkbare effect in verbetering 
van de gecombineerde score van 300 IR HDM en 12 SQ-HDM ten opzichte van 
placebo, zoals besproken onder gunstige effecten.  
 

 
Figuur 1: SMDs voor de symptoomscores zoals berekend in de NMA van Kim et al. 
2021[43] 
 

 
Figuur 2: SMDs voor de medicatiescores zoals berekend in de NMA van Kim et al. 
2021[43]  
 
Verschil in gecombineerde uitkomstmaat 
Het ontbreken van een gestandaardiseerde gecombineerde uitkomstmaat wordt in 
de literatuur en in richtlijnen als een probleem gezien, welke het indirect vergelijken 
van uitkomsten tussen studies lastig maakt. In een vergelijkende analyse van 
Calderon et al. werden scoringsmethoden die gebruikt worden binnen RCTs die SLIT 
voor AR onderzoeken geanalyseerd[30]. Als gecombineerde score van de symptoom- 
en medicatiescore in de 300 IR HDM en 12 SQ-HDM studies wordt de TCRS[0-24], 
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TCS[0-15] ofwel de AASS[0-12] gebruikt. De EAACI beveelt in Pfaar et al 2014 aan 
de ‘combined symptom medication score’ (CSMS[0-6]) te gebruiken. Deze wordt 
niet als primair eindpunt in de 300 IR HDM en 12 SQ-HDM studies toegepast[29]. 
Het principe van de TCRS of TCS is dat het gemiddelde totaal van de 
symptoomscore en de medicatiescore over een bepaalde periode wordt berekend. Er 
zijn echter verschillen in de berekeningen van de onderliggende symptoomscore en 
medicatiescores in studies bekend. Doorgaans wordt de ‘rhinitis total symptom 
score’ (RTSS) gebruikt als symptoomscore. De medicatiescore is vaak een optelling 
van het gebruik van 3 soorten noodmedicatie (bijv. oraal antihistaminicum, 
intranasaal corticosteroïd of oraal corticosteroïd) die elk een oplopend aantal punten 
kunnen toevoegen aan het totaal. De gecombineerde score is dan de 
symptoomscore opgeteld bij de medicatiescore. 
De AASS wijkt af van de TCS doordat de medicatiescore direct verwerkt wordt in de 
symptoomscore. Als een patiënt op een bepaalde dag noodmedicatie neemt is de 
AASS gelijk aan de symptoomscore van die dag of de vorige dag, afhankelijk van 
welke score hoger is. Door deze regel wordt het medicatiegebruik gecombineerd 
met de symptoomscore, maar wordt er geen onderscheid gemaakt in het type 
noodmedicatie en de effectiviteit daarvan[30]. 
Ondanks de verschillen in meetinstrument, duur van de meting en opbouw van 
symptoomscore en/of medicatiescore tussen de studies van 300 IR HDM en 12 SQ-
HDM zijn er geen aanwijzingen dat 300 IR HDM klinisch relevant verschilt van 12 
SQ-HDM. Mede doordat de verschillen met placebo binnen dezelfde studie gemeten 
zijn en dat de percentuele verschillen van -17 tot-19% ten opzichte van placebo 
voor zowel de TCS als de AASS in de beschikbare studies overeenkomen. Echter zijn 
de gevonden percentuele verschillen lager dan de klinische relevantiegrens van 20% 
verbetering t.o.v. placebo ongeacht de gebruikte gecombineerde score. 
 
Effect op het verminderen van neusverstoppingen 
Binnen AIT trials worden gecombineerde scores aanbevolen als primaire 
uitkomstmaat in klinische studies, in de klinische praktijk is de mate van 
belemmering die klachten in het dagelijks leven vormen ook een belangrijke 
factor[21]. De beroepsgroep heeft aangegeven dat voor patiënten met 
huisstofmijtallergie vooral de continu optredende neusverstoppingen van invloed 
zijn op het dagelijks leven. Door de neusverstoppingen slapen de patiënten slecht 
en dit kan van invloed op hun werk- of schoolprestaties. Om die reden acht de 
Nederlandse beroepsgroep dat het effect op het verminderen van 
neusverstoppingen voor deze patiëntengroep belangrijker is dan de algehele 
symptoomscore die de richtlijn noemt als cruciaal. In de studies die 300 IR HDM en 
12 SQ-HDM onderzochten is de mate van neusverstopping opgenomen in de 
symptoomscore en daarmee in de gecombineerde score. Gezien het belang dat de 
beroepsgroep aanstipt voor deze specifieke patiëntengroep worden deze uitkomsten 
specifiek voor neusverstopping meegenomen in de overige overwegingen. 
 
In het clinical study report (CSR) van de studie van Bergmann et al. 2014 is terug te 
vinden dat 300 IR t.o.v. placebo zorgt voor een statistisch significante vermindering 
van neusverstopping van -20,7% (p = 0,012) in jaar 1 en -20,1% (p = 0,038) in 
jaar 2[46]. De 95% BI van de procentuele vermindering voor deze uitkomstmaat 
ontbreekt[46]. . In Demoly et al. 2021 wordt een vermindering van neusverstopping 
van -18,3% [95% BI: 9,6; 27,0] na 1 jaar gegeven bij gebruik van 300 IR HDM 
t.o.v. placebo. In Okamoto et al. 2017 heeft het Zorginstituut vanuit de 
gerapporteerde absolute verschillen een vermindering van neusverstopping van 
22,8% [95% BI: 10,8; 34,8] bij gebruik van 300 IR HDM t.o.v. placebo berekend In 
alle studies zorgde 300IR HDM voor een statistisch significante vermindering van 
neusverstopping t.o.v. placebo. In de 12 SQ-HDM ontbreekt data aangaande de 
vermindering van neusverstopping t.o.v. placebo. Het is daarom niet te bepalen hoe 
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300 IR HDM zich verhoud tot 12 SQ-HDM op verbetering in neusverstopping. 
 
Mogelijke overschatting van het AIT effect in klinische studies 
In een studie van Abramowicz et al. 2018, wordt beargumenteerd dat een groot 
deel van het gemeten effect in AIT klinische studies berust op een placebo-effect 
waarbij men verwacht dat het werkelijke effect in de dagelijkse praktijk 
waarschijnlijk lager zal liggen dan wat werd behaald in klinische studies. Voor AIT in 
het algemeen wordt dit placebo-effect geschat op gemiddeld 39% en specifiek voor 
SLIT wordt dit zelfs geschat op 68%[47].  
In Calderon et al. 2020 wordt als mogelijke reden voor dit placebo-effect genoemd 
dat gratis noodmedicatie verstrekt wordt en dat door participatie in de trial 
compliance met deze medicatie hoger is dan in een normale setting[48] Daarnaast 
wordt aangedragen dat de therapietrouw voor AIT buiten klinische studies laag is 
wat het ware effect in een normale setting verder kan verlagen. Door het uitvoeren 
van een RCT en enkel de relatieve effecten ten opzichte van de placeboarm te 
waarderen wordt echter al gecorrigeerd voor dit placebo-effect. Het is wel mogelijk 
dat de lage therapietrouw bij AIT die in studies naar voren komt een factor die de 
werkelijke gunstige effecten van AIT in de dagelijkse praktijk onzeker maken[24]. De 
beroepsgroep heeft echter aangegeven dat de motivatie van de patiënt meespeelt 
bij het wel of niet behandelen met SLIT. In Nederland is er volgens de beroepsgroep 
strenge selectie van patiënten die klachten houden. Daarnaast geven zij aan dat de 
internationale studies over therapietrouw niet 1-op-1 aansluiten op de Nederlandse 
praktijk. 
 
Studiepopulatie versus Nederlandse patiëntenpopulatie 
De beroepsgroep heeft aangegeven dat er een verschil is in de mate van ernst in 
symptomen van de patiënten in de 300 IR HDM en 12 SQ-HDM studies en de 
patiënten die in de Nederlandse praktijk behandeld worden met AIT. In Nederland 
worden enkel gemotiveerde patiënten die matig tot ernstige klachten houden 
ondanks de standaardbehandeling behandeld met HDM SLIT worden behandeld. De 
inclusiescore in de trials van ongeveer 5 op de RTSS is laag vergeleken met de ernst 
van symptomen van de patiënten die zij behandelen met AIT. 
Ook qua geografie is er volgens de beroepsgroep een relevant verschil tussen een 
deel van de trial populaties en de Nederlandse praktijk. Zij geven aan dat de 
expositie in West-Europa hoger is, terwijl een groot deel van de in de trial 
geïncludeerde patiënten uit andere delen van Europa, Noord-Amerika of Japan 
komen. Dit zou het effect kunnen vertroebelen.  
 
In de studie van Demoly et al. 2021 werden subgroepanalyses uitgevoerd bij 
patiënten met een hogere symptoomscore. Er is hierover geen gepubliceerde data 
beschikbaar, maar deze gegevens zijn wel vermeld in het CSR van de studie. Voor 
patiënten met een baseline aTCS van >6, >8, >10 en >12 werd respectievelijk over 
de gehele studieperiode een gemiddeld percentueel verschil in aTCS gevonden van -
10,4% [95% BI: -16,6;-3,9], -12,0% [95% BI: -20,4%;-2,9%], -14,3% [95% BI: -
28,9%;-2,2%] en -45,3% [95% BI: -75,0%;30,4%] ten opzichte van placebo. 
Daarnaast werd er voor 300IR HDM vergeleken met placebo na 12 maanden een 
percentueel verschil in aTCS gevonden ten opzichte van de baselinewaarde van -
14,5% [95% BI: -22,3;-6,0] voor patiënten met een baseline aTCS >6, -15,4% 
[95% BI -26,4;-3,5] voor patiënten met een baseline aTCS >8, -23,6% [95% BI: -
40,5;-3,7] voor patiënten met een baseline aTCS >10 en -57,7% [95% BI: -
86,3;25,1] voor patiënten met een baseline aTCS >12. Dit laat duidelijk zien dat het 
effect van 300IR HDM op de aTCS toeneemt bij een hogere baseline aTCS en laat 
zien dat 300IR HDM t.o.v. placebo na 12 maanden zorgt voor een klinische 
relevante verlaging van de aTCS bij patiënten met een baseline aTCS van groter dan 
10.[49] 
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Afwijking vereiste follow-up duur 
De EMA raadt voor het bestuderen van de effecten van immunotherapie voor 
allergische aandoeningen een studieduur van 3 jaar aan met een 2 jaar durende 
follow-up[27]. Geen van de voor 300 IR HDM en 12 SQ-HDM beschikbare studies 
voldoen aan dit criterium, waardoor het nog onduidelijk is of de gunstige effecten 
aanhouden op de lange termijn. Op dit moment zijn er nog geen gepubliceerde 
klinische studies voor 300 IR HDM en 12 SQ HDM beschikbaar met een follow-up 
duur langer dan 1 of 2 jaar.   
 

3.4 Ongunstige effecten 
Zowel 300 IR HDM (Actair®) en 12 SQ-HDM (Acarizax®) werden over het algemeen 
goed getolereerd door patiënten in de verschillende klinische studies. De meest 
frequente en serieuze bijwerkingen zijn weergegeven in Tabel 3. Qua ernstige 
ongunstige effecten betrof het voor beide middelen ernstige systemische allergische 
reacties. 
 
Tabel 3: Ongunstige effecten van 300 IR HDM vergeleken met 12 SQ-HDM bij 
patiënten met matige of ernstige door huisstofmijt geïnduceerde allergische rinitis of 
rhinoconjunctivitis bij volwassenen en adolescenten 

 Sublinguaal toegediend allergeen extract 

huisstofmijten 300 IR HDM (Actair®)[1] 

sublinguaal toegediend allergeen extract 

huisstofmijten 12 SQ-HDM (Acarizax®)[50] 

meest frequent  Dysgeusie, Oogpruritus, Oorpruritus, 

Keelirritatie, Faryngeaal oedeem, dyspneu, 

hoest, Oedeem mond, orale pruritus, 

diarree, buikpijn, dyspepsie, dysfagie, 

nausea, orofaryngeale pijn of ongemak, 

paresthesie oraal, borstkaspijn 

Nasofaryngitis, Bronchitis, faryngitis, rinitis, 

sinusitis, Dysgeusie, jeukende oren, jeukende 

ogen, irritatie van de keel, astma, hoesten, 

dysfonie, dyspneu, orofaryngeale pijn, 

faryngeaal oedeem, gezwollen lippen, oedeem 

in de mond, pruritis van de mond, Buikpijn, 

diarree, dysfagie, dyspepsie, gastro-

oesofagiale refluxziekte, glossodynie, glossitis, 

jeukende lippen, mondzweren, pijn in de 

mond, jeukende tong, misselijkheid, 

onaangenaam gevoel in de mond, erytheem 

van het mondslijmvlies, orale paresthesie, 

stomatitis, oedeem van de tong, braken, jeuk, 

urticaria, onaangenaam gevoel op de borst, 

vermoeidheid 

ernstig  Ernstige allergische reacties waaronder 

ernstige laryngofaryngeale aandoeningen en 

systemische allergische reacties inclusief 

ernstige anafylactische reacties 

Tijdens post marketing ervaringen zijn 

ernstige systemische allergische reacties, 

inclusief anafylaxie, gemeld. 

3.4.1 Incidentie interventie-gerelateerde ernstige ongunstige effecten 
Voor 300 IR HDM werd er in de studie van Bergmann et al. 2017[37] 2 van de 170 
patiënten in de interventiegroep en 1 van de 170 patiënt in de placebogroep 
ernstige interventie-gerelateerde bijwerkingen gerapporteerd. In Demoly et al. 
2021[38] waren dit 2 van de 802 patiënten in de interventiegroep en 0 van de 805 
patiënten in de placebogroep. In Okamoto et al. 2017[39] werden er geen 
interventie-gerelateerde ongunstige effecten gerapporteerd. Het door het 
Zorginstituut berekende verschil in interventie-gerelateerde ernstige ongunstige 
effecten van 300IR HDM in vergelijking met placebo was niet statistisch significant 
(Figuur 3). Voor 12 SQ HDM werd in geen van de 3 beschikbare studies een ernstige 
interventie-gerelateerd ernstig ongunstig effecten gerapporteerd. 
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Ondanks het optreden van enkele ernstige interventie-gerelateerde ongunstige 
effecten bij gebruik van 300IR HDM was er geen significant verschil ten opzichte van 
placebo. Er is dus niet met zekerheid vast te stellen dat het risico op een 
interventie-gerelateerd ernstig ongunstig effect bij gebruik van 300 IR HDM groter is 
dan bij gebruik van 12 SQ-HDM. 
 

 
Figuur 3: gepoolde analyse door het Zorginstituut van het optreden van interventie-
gerelateerde ongunstige effecten voor 300 IR HDM (Actair®) vs. Placebo 

3.4.2 Percentage stakers als gevolg van ongunstige effecten 
Het percentage stakers door ongunstige effecten voor 300 IR HDM[37-39] en 12 SQ 
HDM[40-42] is weergegeven in Figuren 3 en 4. Voor zowel 300 IR HDM (3,75 [95% 
BI: 2,60;5,41]) als 12 SQ-HDM (2,71 [95% BI: 1,84;4,00]) heeft het Zorginstituut 
een klinisch relevant grotere kans op het staken van de behandeling door 
ongunstige effecten berekend ten opzichte van placebo. Er is geen aanwijzing dat 
het percentage stakers als gevolg van ongunstige effecten klinisch relevant verschilt 
bij gebruik van 300 IR HDM ten opzichte van 12 SQ-HDM.  
 

 
Figuur 4: gepoolde analyse door het Zorginstituut van het percentage stakers door 
ongunstige effecten voor 300 IR HDM (Actair®) vs. Placebo 

 
Figuur 5: gepoolde analyse door het Zorginstituutvan het percentage stakers door 
ongunstige effecten voor 12 SQ-HDM (Acarizax®) vs. Placebo 
 

3.5 Ervaring 
De ervaring met Sublinguaal toegediend allergeen extract huisstofmijten (300 IR 
HDM) is weergegeven in tabel 4.  
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Tabel 4: Ervaring met 300 IR HDM (Actair®) vergeleken met sublinguaal toegediend 
allergeen extract huisstofmijten 12 SQ-HDM (Acarizax®) 

 300 IR HDM (Actair®)[1] 12 SQ-HDM (Acarizax®)[50] 

beperkt: < 3 jaar op de markt of < 

100.000 voorschriften (niet-

chronische indicatie)/20.000 

patiëntjaren (chronische medicatie) 

X (2021) 

 

 

voldoende: ≥ 3 jaar op de markt, en > 

100.000 voorschriften/20.000 

patiëntjaren 

 X (2015) 

 

ruim: > 10 jaar op de markt   

 
De ervaring met 300 IR HDM is beperkt en met 12 SQ-HDM voldoende.  
 

3.6 Toepasbaarheid 
Uitgebreide informatie over de toepasbaarheid is te vinden in de SmPC[50, 1]. In deze 
paragraaf vermelden we alleen de belangrijkste verschillen in toepasbaarheid tussen 
de middelen. 
 
Contra-indicaties 
Er zijn geen relevante verschillen in contra-indicaties tussen 300 IR HDM en 12 SQ-
HDM. 
 
Specifieke groepen 
Er zijn geen relevante verschillen voor het gebruik van 300 IR HDM en 12 SQ-HDM 
bij specifieke patiëntgroepen. 
 
Interacties 
Voor zowel 300 IR HDM als 12 SQ-HDM wordt gewaarschuwd voor het gelijktijdig 
behandelen met medicatie voor allergische symptomen ofwel anti-IgE medicatie . 
Deze kan bij de patiënt de tolerantiegrens voor de immunotherapie verhogen. 
 
Waarschuwingen en voorzorgen 
Specifieke waarschuwingen voor 300 IR HDM: 
• Bètablokkers: Patiënten die bètablokkers gebruiken, kunnen mogelijk niet 

reageren op de gebruikelijke doses adrenaline ter behandeling van ernstige 
systemische reacties, waaronder anafylaxie. Bètablokkers antagoneren 
specifiek de cardiostimulerende en bronchodilaterende effecten van adrenaline. 

• MAO-inhibitoren, tricyclische antidepressiva en COMT-inhibitoren: 
Allergeenimmunotherapie bij patiënten die worden behandeld met 
monoamineoxidase-remmers (MAO-remmers), tricyclische antidepressiva of 
COMT-remmers dient zorgvuldig te worden afgewogen omdat deze 
behandelingen het effect van adrenaline kunnen versterken. 
Lactose: Patiënten met zeldzame erfelijke aandoeningen als galactose-
intolerantie, algehele lactasedeficiëntie of glucose-galactosemalabsorptie 
dienen dit geneesmiddel niet te gebruiken. 

 
Specifieke waarschuwingen voor 12 SQ-HDM: 
• Voedselallergie 

Acarizax kan sporen van vis-eiwit bevatten. Beschikbare data tonen geen 
verhoogd risico op allergische reacties bij patiënten met een visallergie. 
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3.7 Gebruiksgemak 
Het gebruiksgemak van 300 IR HDM en 12 SQ-HDM is weergegeven in tabel 5. 
 
Tabel 5: Gebruiksgemak van 300 IR HDM vergeleken met sublinguaal toegediend 
allergeen extract huisstofmijten 12 SQ-HDM  

 300 IR HDM (Actair®)[1] 12 SQ-HDM (Acarizax®)[50] 

Toedieningswijze Sublinguaal Sublinguaal 

Toedieningsfrequentie 1dd met een 3-daags 

opbouwschema van 100 IR tot 300 

IR 

1dd 

 
Door het opbouwschema van 300 IR HDM is er een hoger risico op fouten aan het 
begin van de behandeling. Het is echter niet mogelijk te bepalen of dit zich uit in 
relevante gunstige- of ongunstige effecten Het gebruiksgemak van 300 IR HDM en 
12 SQ-HDM is gelijkwaardig. 
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4 Eindbeoordeling 

4.1 Bespreking relevante aspecten 
In deze beoordeling wordt door het Zorginstituut bepaald of 300 IR HDM (Actair®) 
voldoet aan de stand van wetenschap en praktijk en een therapeutisch gelijke 
waarde heeft ten opzichte van 12 SQ-HDM (Acarizax®). 
Voor het vergelijken van 300 IR HDM en 12 SQ-HDM was geen direct vergelijkende 
studie beschikbaar. Er is gekozen voor een indirecte vergelijking op basis van 6 
studies die de effectiviteit en veiligheid van 300 IR HDM en 12 SQ-HDM vergeleken 
met placebo. 
 
In de geïncludeerde studies zijn verschillende meetinstrumenten gebruikt voor het 
berekenen van de gecombineerde score. Ook waren er verschillen in de 
meetmomenten en de opbouw van de symptoomscore ofwel medicatiescore.  
Het percentuele verschil in gecombineerde score ten opzichte van placebo was in 
alle 6 studies vergelijkbaar en varieerde van -17% tot -19%. Ondanks de 
verschillen in meetmethoden acht het Zorginstituut het hierdoor waarschijnlijk dat 
er geen klinisch relevant verschil in verbetering van de gecombineerde score is bij 
gebruik van 300 IR HDM of 12 SQ-HDM. Echter zijn de gevonden percentuele 
verschillen lager dan de door de WAO gestelde klinische relevantiegrens van 20% 
verbetering t.o.v. placebo. 
 
Voor het bepalen van de rinitis/conjunctivitis specifieke kwaliteit van leven 
vragenlijst(RQLQ) werden de studies gebruikt waarin een verbetering in algemene 
RQLQ score berekend was. Voor 300 IR HDM was deze met -12% afname ten 
opzichte van placebo vergelijkbaar met de verbetering bij gebruik van 12 SQ-HDM 
ten opzichte van placebo (-12% en -15%). In de studies waarin de RQLQ 
onderzocht werd haalde zowel de behandelarm als de placeboarm de MCID van 0,5 
punt verbetering op de RQLQ t.o.v. baseline. Het is hierdoor onzeker of de 
meerwaarde van zowel 300 IR HDM als 12 SQ-HDM t.o.v. placebo klinisch relevant 
is. De beroepsgroep heeft aangegeven dat voor patiënten met huisstofmijtallergie 
vooral de continu optredende neusverstoppingen van invloed zijn op het dagelijks 
leven. In de studies van 300 IR HDM werd er een statistisch significante 
vermindering gezien van het aantal neusverstoppingen ten opzichte van placebo (-
18,3% tot -22,7%). Voor 12 SQ-HDM is deze data niet beschikbaar.    
 
De beroepsgroep heeft aangegeven dat de waargenomen effecten in de 
studiepopulaties lager zijn dan in de Nederlandse praktijk. Patiënten die met SLIT in 
de Nederlandse praktijk behandeld worden enkel behandeld indien zij ondanks een 
adequate medicamenteuze behandeling nog last houden van ernstige 
neusverstoppingen, slaapproblemen als gevolg van de allergie en/of ernstige 
belemmering van het dagelijks functioneren. Dit zijn patiënten met een gemiddeld 
hogere symptoomscore dan de gemiddelde baseline symptoomscore van de 
patiënten uit de studies. Uit de gegevens van subgroepanalyses komt ook duidelijk 
naar voren dat patiënten met een hogere symptoomscore meer effect hebben van 
300 IR HDM. Er werd in de studie van Demoly et al. 2021 na 12 maanden een 
klinisch relevant percentueel verschil in aTCS ten opzichte van placebo gevonden 
van -23,6% voor patiënten met een baseline aTCS van 10 of hoger. Voor patiënten 
met een baseline aTCS van 10 of lager werd er geen klinisch relevant verschil 
gevonden na 12 maanden behandeling met 300IR HDM vergeleken met placebo. 
Om deze reden acht het Zorginstituut dat er mogelijk een klinisch relevant effect is 
voor patiënten met een aTCS van 10 of hoger. 
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De ongunstige effecten van 300 IR HDM en 12 SQ-HDM kwamen overeen. Het 
bijwerkingenprofiel is vergelijkbaar, net als het percentage stakers door ongunstige 
effecten. Hoewel er bij gebruik van 300 IR HDM enkele ernstige interventie-
gerelateerde ongunstige effecten optraden en bij 12 SQ-HDM geen, is dit 
onvoldoende aanleiding om te spreken van een klinisch relevant verschil in 
ongunstige effecten.  
 
De ervaring met 300 IR HDM is beperkt ten opzichte van 12 SQ-HDM, welke 
voldoende is. Qua toepasbaarheid zijn er geen relevante verschillen te benoemen, al 
zijn er voor 300 IR HDM wat meer specifieke waarschuwingen. Het gebruiksgemak 
van 300 IR HDM en 12 SQ-HDM is gelijk.  
 
Het Zorginstituut concludeert dat 300 IR HDM t.o.v. placebo mogelijk een klinisch 
relevant effect heeft op de gecombineerde score bij patiënten die ondanks adequate 
medicamenteuze behandeling ernstige klachten ondervinden van hun allergische 
rinitis. Daarnaast laten drie studies zien dat 300 IR HDM mogelijk ook een 
statistisch significant effect heeft op het verminderen van neusverstoppingen wat 
door de beroepsgroep wordt gezien als belangrijke uitkomstmaat voor patiënten 
met een huisstofmijtallergie. Alhoewel er geen gegevens voor subgroepanalyses 
beschikbaar waren voor 12 SQ-HDM, kan het Zorginstituut op basis van de algehele 
studiepopulatie concluderen dat er waarschijnlijk geen verschil in effect is tussen 
300 IR HDM en 12 SQ-HDM. Voor beide middelen is er op dit moment nog weinig 
bekend over de effecten na drie jaar behandeling. Het Zorginstituut acht wel 
aannemelijk dat dit effect behouden blijft, maar stelt wel dat het belangrijk is om de 
behandeling met een AIT regelmatig te evalueren om te zien aangezien uit studies 
naar voren komt dat het effect zeer varieert tussen individuele patiënten.  
 
Aangezien therapietrouw een grote rol speelt op de effectiviteit van de behandeling, 
is het belangrijk dat patiënten voldoende gemotiveerd zijn om de immunotherapie 
voor drie jaar lang dagelijks te gebruiken. De beroepsgroep heeft aangegeven dat 
ze de therapieontrouw ook zien als een probleem en dat daarom in de richtlijn ook 
wordt benoemd dat de behandeling met AITs regelmatig moet worden gemonitord. 
Om deze reden en ook vanwege de grote verschillen in effectiviteit tussen 
individuele patiënten moet de behandeling regelmatig worden geëvalueerd.  
 

4.2 Eindconclusie 
Sublinguaal toegediend allergeen extract huisstofmijten (300 IR HDM) (Actair®) 
voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk bij volwassenen en 
adolescenten met ernstige aanhoudende door huisstofmijt geïnduceerde allergische 
rinitis of rhinoconjunctivitis, ondanks adequate medicamenteuze behandeling . Het 
Zorginstituut concludeert op basis van de data dat het geneesmiddel een gelijke 
waarde heeft ten opzichte van sublinguaal toegediend allergeen extract 
huisstofmijten (12 SQ-HDM). 
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5 Advies Farmacotherapeutisch Kompas 

5.1 Oud advies 
Vermijd bij allergische rinitis zoveel mogelijk de prikkels die klachten veroorzaken. 
Bij gebruik van geneesmiddelen is bij incidentele klachten een niet-sederend 
antihistaminicum (oraal of nasaal) eerste keus vanwege de snelle werking. Bij 
intermitterende en milde klachten kan een antihistaminicum (oraal niet-sederend of 
nasaal) of een nasaal corticosteroïd worden gebruikt. Bij een verstopte neus en bij 
persisterende en matig ernstige tot ernstige klachten gaat de voorkeur uit naar een 
nasaal corticosteroïd dat bij onvoldoende effect kan worden gecombineerd met een 
antihistaminicum (oraal niet-sederend of nasaal). Faalt ook de combinatietherapie 
en zijn de klachten ernstig, dan kan een allergeen-specifieke, subcutane 
immunotherapie in aanmerking komen, na zorgvuldige afweging van de voor- en 
nadelen samen met de patiënt. 
 
De effectiviteit van allergeenextract met huisstofmijt is vastgesteld. De behandeling 
vermindert de symptomen, maar doet deze niet verdwijnen. De behandeling duurt 
3–5 jaar; lokale bijwerkingen (jeuk, irritatie mondkeelholte) treden vaak op. In de 
praktijk is therapietrouw een belangrijk probleem. 
 

5.2 Nieuw advies 
Vermijd bij allergische rinitis zoveel mogelijk de prikkels die klachten veroorzaken. 
Bij gebruik van geneesmiddelen is bij incidentele klachten een niet-sederend 
antihistaminicum (oraal of nasaal) eerste keus vanwege de snelle werking. Bij 
intermitterende en milde klachten kan een antihistaminicum (oraal niet-sederend of 
nasaal) of een nasaal corticosteroïd worden gebruikt. Bij een verstopte neus en bij 
persisterende en matig ernstige tot ernstige klachten gaat de voorkeur uit naar een 
nasaal corticosteroïd dat bij onvoldoende effect kan worden gecombineerd met een 
antihistaminicum (oraal niet-sederend of nasaal). Faalt ook de combinatietherapie 
en zijn de klachten ernstig, dan kan een allergeen-specifieke, subcutane 
immunotherapie in aanmerking komen, na zorgvuldige afweging van de voor- en 
nadelen samen met de patiënt. 
 
De effectiviteit van allergeenextract met huisstofmijt is vastgesteld. De behandeling 
vermindert de symptomen, maar doet deze niet verdwijnen. De behandeling duurt 
3–5 jaar; lokale bijwerkingen (jeuk, irritatie mondkeelholte) treden vaak op. In de 
praktijk is therapietrouw een belangrijk probleem. Vanwege de problemen met de 
therapietrouw en de grote verschillen in effectiviteit tussen individuele patiënten 
moet de behandeling met een immunotherapie regelmatig worden geëvalueerd.  
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Bijlage 1: Zoekstrategie 

Zoekstrategie literatuur 
De literatuursearch is doorgevoerd in PubMed in Mei 2022 met de volgende 
zoektermen: 
 
(((((Allergic rhinitis[Title/Abstract] OR Allergy[Title/Abstract]) AND (House Dust 
Mite[Title/Abstract] OR HDM[Title/Abstract])) AND (Sublingual[Title/Abstract] OR 
Oral[Title/Abstract])) AND (Immunotherapy[Title/Abstract]))) AND 
(randomized[Title/Abstract] OR trial[Title/Abstract] OR meta-
analysis[Title/Abstract]) 
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Bijlage 2: Overzicht geïncludeerde studies 

 

Eerste 
auteur, 
jaar van 
publicatie 

Type onderzoek, 
bewijsklasse, 
follow-up duur 

Aantal 
patiënten 

Patiëntkenmerken Interventie en 
vergelijkende 
behandeling 

Relevante 
uitkomstmaten  

Commentaar, risk of 
bias 

Bergmann et 
al. 2014[37] 

Dubbelblind, 
gerandomiseerde, 
placebogecontroleerde 
fase III studie. De 
studieduur was 2 jaar, 
waarvan 1 zonder actieve 
behandeling. 

509 

Europese volwassen patiënten (18-
50 jaar) met of zonder astma, die 
een klinische diagnose hadden van 
matig tot ernstige huisstofmijt 
gespecificeerde AR 

300IR, 500IR, 
placebo 

Gecombineerde score:  average adjusted symptom score 
(AAdSS) gedurende de gehele behandelperiode 

 

Demoly et al. 
2021[38] 

Dubbelblinde, 
gerandomiseerde, 
placebogecontroleerde 
fase III studie.  
De studieduur was 12 
maanden. 

1607 

1607 adolescenten en volwassenen 
(12-65) met of zonder astma uit 13 
Europese landen. De deelnemers 
moesten een klinische diagnose 
van matig tot ernstige huisstofmijt 
gespecificeerde AR gedurende ten 
minste een jaar hebben. 

300IR, placebo 

Gecombineerde score: Average total combined rhinitis score 
(aTCS) gedurende de laatste 4 weken 
 
QoL: Overall RQLQ12+ gedurende de laatste 4 weken 

Okamoto et 
al. 2017[39] 

Dubbelblinde, 
gerandomiseerde, 
placebogecontroleerde 
fase III studie. De 
studieduur was 52 weken 
en vond plaats in Japan 

968 

Japanse adolescenten en 
volwassenen (12-64) zonder astma. 
De deelnemers moesten een 
klinische diagnose van matig tot 
ernstige huisstofmijt 
gespecificeerde AR gedurende ten 
minste twee jaar 

300IR, 500IR, 
placebo 

Gecombineerde score:: average adjusted symptom score 
(AASS) gedurende de laatste 8 weken. 
 
QoL: JRQLQ 
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Demoly et al. 
2016[40] 

Dubbelblinde, 
gerandomiseerde, 
placebogecontroleerde 
fase III studie.  

992 

Europese volwassen tussen de 18 
en 65 jaar met matige tot ernstige 
huisstofmijt-geïnduceerde 
allergische rinitis (met of zonder 
astma en conjunctivitis) ondanks 
het gebruik van allergie- 
onderdrukkende farmacotherapie.  

 6 of 12 SQ-HDM of 
placebo 

Gecombineerde score: de gemiddelde ‘Total combined rhinitis 
score (TCRS)’ over de laatste 8 weken van behandeling.   
 
QoL: Overall RQLQ 

Nolte et al. 
2016[41] 

Dubbelblinde, 
gerandomiseerde, 
placebogecontroleerde 
fase III trial uitgevoerd in 
182 klinieken in de 
Verenigde Staten en 
Canada.  

1482 

Adolescenten en volwassenen 

(12+) met of zonder astma uit 

de VS of Canada. De deelnemers 

moesten een klinische diagnose 

van matig tot ernstige 

huisstofmijt gespecificeerde AR 

gedurende ten minste een jaar 

12 SQ-HDM of 
placebo 

Gecombineerde score: de gemiddelde total combined rhinitis 
score (TCRS) gedurende de laatste 8 weken van behandeling.  
 
QoL: RQLQ12+  

Okubo et al. 
2017[42] 

Dubbelblinde, 
gerandomiseerde, 
placebogecontroleerde, 
parallelgroep fase III trial 
uitgevoerd onder Japanse 
patiënten. 

946 

946 Japanse adolescenten en 
volwassen (12-64 jaar) zonder 
astma. De deelnemers moesten 
matige to ernstige huisstofmijt 
gespecificeerde AR hebben op basis 
van een positieve nasale 
provocatietest of specifieke IgE 
sensitatietest 

10,000 JAU (6 SQ-
HDM) of 20,000 JAU 
(12 SQ-HDM) of 
placebo 

Gecombineerde score: total combined rhinitis score (TCRS),  
 
QoL: JRQLQ 
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Bijlage 3: Overzicht geëxcludeerde studies  

 

Eerste auteur, 
jaar van publicatie 

Reden van exclusie 

Okamoto et al. 2019[45] Onderzoek in voornamelijk pediatrische populatie 

Masuyama et al. 2018[44] Onderzoek met lage dosering (6 SQ HDM-SLIT) 

Kim et al. 2021[43] NMA die geen indirecte vergelijking tussen 300 IR HDM en 12 SQ-HDM maakt. 

Li et al. 2018 [51] Verouderde meta-analyse 

Masuyama et al. 2018 [52] Secondary analysis 

Bozek et al. 2013 [53] Onderzochte uitkomsten niet bruikbaar 
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Bijlage 4: Overzicht gebruikte richtlijnen en standaarden 

 

Organisatie, ref Datum Titel 

EMA / CBG[1] 2021 Samenvatting van de productkenmerken (SmPC): Actair 100 en 300 IR, tabletten voor 
sublinguaal gebruik 

PEI [2] 2021 Public Assessment Report ORYLMYTE®: Dermatophagoides pteronyssinus extract, 
Dermatophagoides farinae extract DE/H/4913/001-003/DC 

EMA / CBG [50] 2015 Samenvatting van de productkenmerken (SmPC): ACARIZAX 12 SQ-HDM, lyofilisaat 
voor oraal gebruik 

PEI [54] 2015 Public Assessment Report ACARIZAX®: 12 SQ-HDM oral lyophilisate allergen extract 
from house dust mite DE/H/1947/001/DC 

ARIA[21] 2008 Richtlijn Allergic Rhinitis and its impact on asthma (ARIA) guidelines  

NHG[23] 2018 Standaard Allergische en niet-allergische rinitis 

NVKNO[22] 2020 Allergie van de bovenste luchtwegen 

NVvAKI[24] 2021 Immunotherapie voor patiënten met allergische rhinoconjunctivitis (AR) met of zonder 
astma 
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