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Onderwerp 

CFH-rapport 07/05: lumiracoxib (Prexige®)  
 
 
Geachte heer Klink, 
 
In de brief van 10 januari 2007 heeft u het CVZ verzocht om een toetsing uit te voeren 
met betrekking tot lumiracoxib (Prexige®) 100 mg filmomhulde tabletten. De Commissie 
Farmaceutische Hulp (CFH) heeft deze beoordeling inmiddels afgerond. De 
overwegingen hierbij treft u aan in het bijgevoegde CFH-rapport 07/05. 
 
Lumiracoxib tabletten zijn bestemd voor de symptomatische behandeling van artrose 
van de knie en heup.   
 
Volgens CFH-rapport 07/05 heeft lumiraxocib een vergelijkbare therapeutische waarde 
als andere COX-2-remmers. Lumiracoxib is onderling vervangbaar met de andere COX-2-
remmers en kan daarmee samen worden opgenomen op bijlage 1A in hetzelfde cluster 
met een standaarddosering van 100 mg. 
 
Concluderend adviseert het CVZ u om lumiracoxib (Prexige®) op te nemen op bijlage 1A.  
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
dr. P.C. Hermans 
Voorzitter Raad van Bestuur 
 
 
Portefeuille algemeen bestuurlijke zaken en uitvoering internationale verdragen 
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1. Inleiding 

 In de brief van 10 januari 2007 verzoekt de minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport de voorzitter van het 
College voor zorgverzekeringen een inhoudelijke toetsing uit 
te voeren over Prexige®. 

 
 

2. Nieuwe chemische verbinding 

2.a. lumiracoxib  (Prexige®) 
Samenstelling Tablet, omhuld 100 mg. 

 
Geregistreerde 
indicatie 

Symptomatische behandeling van artrose van de knie en heup. 

2.a.1. Voorstel fabrikant 

 De fabrikant stelt plaatsing voor op bijlage 1A  van de 
Regeling zorgverzekering in het cluster M01AH06. 

2.a.2. Beoordeling opname in het GVS 

 Om de plaats van een geneesmiddel in het GVS te kunnen 
vaststellen moet eerst worden beoordeeld of het onderling 
vervangbaar is met al in het GVS opgenomen geneesmiddelen. 
Lumiracoxib is een COX-2 selectieve 
prostaglandinesynthetaseremmer. In het GVS zijn de COX-2 
selectieve middelen celecoxib, etoricoxib en valdecoxib 
opgenomen in een apart cluster M01AH06. Van valdecoxib is 
de handelsvergunning geschorst. Voor de beoordeling van 
onderlinge vervangbaarheid is lumiracoxib daarom vergeleken 
met celecoxib en etoricoxib.  

2.a.3. Beoordeling criteria onderlinge vervangbaarheid 

Gelijksoortig 

indicatiegebied 

Lumiracoxib is uitsluitend geregistreerd voor de 
symptomatische behandeling van artrose van de knie en heup. 
Het indicatiegebied van celecoxib is symptomatische 
behandeling van artrose of reumatoïde artritis en van 
etoricoxib symptomatische behandeling van artrose, 
reumatoïde artritis en acute jichtartritis. 
Op basis van de prevalentie en incidentiecijfers kan worden 
gesteld dat artrose de hoofdindicatie is 
Conclusie: er is sprake van een gelijksoortig indicatiegebied. 
 

Gelijke 

toedieningsweg 

Zowel lumiracoxib als celecoxib en etoricoxib worden oraal 
toegediend. 
Conclusie: er is sprake van een gelijke toedieningsweg. 
 

Bestemd voor 

dezelfde 

leeftijdscategorie 

Lumiracoxib is geregistreerd voor gebruik bij volwassen 
patiënten vanaf 18 jaar. Celecoxib is volgens de 
registratietekst niet geïndiceerd voor gebruik bij kinderen. 
Etoricoxib kan worden gebruikt bij patiënten vanaf 16 jaar. 
Conclusie: lumiracoxib is bestemd voor dezelfde 
leeftijdscategorie als celecoxib en etoricoxib. 
 



 

  Pagina 2 van 3 

Klinische relevante 

verschillen in 

eigenschappen 

De overwegingen bij dit criterium zijn gebaseerd op het 
farmacotherapeutisch rapport over lumiracoxib, dat als bijlage 
is bijgevoegd. 
De werkzaamheid van lumiracoxib bij artrose van de knie is 
vergelijkbaar met celecoxib. Het bijwerkingenprofiel komt in 
grote lijn overeen met de COX-2 remmers celecoxib en 
etoricoxib.  
Wat betreft het optreden van ernstige gastro-intestinale 
complicaties lijkt lumiracoxib niet te verschillen van de andere 
coxibs. Hoewel de reductie in optreden van gastro-intestinale 
complicaties in de TARGET-studie groter lijkt dan in de CLASS 
of VIGOR is niet duidelijk of dit is toe te schrijven aan een 
beter gastroprotectief profiel van lumiracoxib, verschillen in 
studieopzet of bestudeerde eindpunten. Gegevens over 
patiënten met een hoog risico op gastro-intestinale 
complicaties ontbreken. 
Met lumiracoxib is vooralsnog geen statistisch verhoogd risico 
op cardiovasculaire voorvallen gevonden. Het is niet duidelijk 
wat hierbij de rol is van de studieduur tot 1 jaar. Ook moet 
hierbij in ogenschouw worden genomen dat patiënten met een 
voorgeschiedenis van een myocardinfarct, beroerte en 
coronaire bypass chirurgie zijn uitgesloten. De 
waarschuwingen op cardiovasculair gebied blijven 
gehandhaafd.  
Conclusie: lumiracoxib vertoont geen klinisch relevante 
verschillen in eigenschappen ten opzichte van celecoxib en 
etoricoxib. 

2.a.4. Conclusie onderlinge vervangbaarheid 

 Hoewel gegevens over patiënten met een hoog risico op 
gastro-intestinale complicaties ontbreken lijkt lumiracoxib 
onderling vervangbaar met de andere COX-2 remmers. 
Lumiracoxib kan in het cluster van de andere COX-2 remmers 
worden ondergebracht op bijlage 1A van de Regeling 
zorgverzekering. 

2.a.5. Standaarddosis 

 Voor de berekening van een vergoedingslimiet moet een 
standaarddosis worden vastgesteld. Uitgangspunt daarbij is de 
DDD (defined daily dose), zoals vastgesteld onder 
verantwoordelijkheid van de WHO. Door de WHO is voor 
lumiracoxib nog geen DDD vastgesteld. De dosering volgens 
de registratietekst is 100 mg eenmaal per dag. Dit is tevens de 
maximale dagdosering. Voorgesteld wordt om voor 
lumiracoxib een standaarddosis te hanteren van 100 mg. 

2.a.6. Conclusie plaats in het GVS 

 Lumiracoxib is onderling vervangbaar met de andere COX-2 
remmers. Het kan in het cluster van de COX-2 remmers 
worden opgenomen (cluster M01AH06) met als 
standaarddosering 100 mg.  

 

2.a.7. Literatuur 

 Zie farmacotherapeutisch rapport 
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3. Conclusie 

 Lumiracoxib is onderling vervangbaar met COX-2 selectieve 
remmers. Prexige kan worden geplaatst op bijlage 1A in groep 
M01AH06 van de Regeling zorgverzekering met een 
standaarddosis van 100 mg. 

 
 
 
 
De Voorzitter van de Commissie 
Farmaceutische Hulp 
 
 
 
 
Prof. dr. J.H.M. Schellens 
 
 
 
De Secretaris van de Commissie 
Farmaceutische Hulp 
 
 
 
 
W.G.M. Toenders, farmaceutisch adviseur 
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Farmacotherapeutisch rapport lumiracoxib  (Prexige ®) 
bij de indicatie artrose 
 
 
1. Samenvatting 

De Commissie Farmaceutische Hulp heeft een farmacotherapeutisch rapport vastgesteld voor het 
geneesmiddel lumiracoxib  (Prexige ®). Voor de bepaling van de therapeutische waarde is 
vergeleken met behandeling met COX-2 selectieve middelen bij artrose. Hierbij is zij tot de 
volgende conclusies gekomen: 
 
De werkzaamheid van lumiracoxib bij artrose van de knie is vergelijkbaar met celecoxib. Het 
bijwerkingenprofiel komt in grote lijnen overeen met dat van de andere COX-2 remmers celecoxib 
en etoricoxib. Met lumiracoxib is een verhoogd risico op leverfunctiestoornissen geconstateerd. 
Wat betreft het optreden van ernstige gastro-intestinale complicaties lijkt lumiracoxib niet te 
verschillen van de andere coxibs. Hoewel de reductie in optreden van gastro-intestinale 
complicaties in de TARGET studie groter lijkt dan in de CLASS of VIGOR is niet duidelijk of dit toe 
te schrijven is aan een beter gastroprotectief profiel van lumiracoxib, verschillen in studieopzet of 
bestudeerde eindpunten. Gegevens over patiënten met een hoog risico op gastro-intestinale 
complicaties ontbreken. 
Met lumiracoxib is vooralsnog geen statistisch verhoogd risico op cardiovasculaire voorvallen 
gevonden. Niet duidelijk wat hierbij de rol is van de studieduur tot 1 jaar. Ook moet hierbij in 
ogenschouw worden genomen dat patiënten met voorgeschiedenis van myocardinfarct, beroerte 
en coronaire bypass chirurgie zijn uitgesloten. De waarschuwingen op cardiovasculair gebied 
blijven gehandhaafd.  
Toepasbaarheid en gebruiksgemak zijn niet verschillend van andere COX-2 selectieve middelen. 
 
Eindconclusie therapeutische waarde 
Bij de behandeling van artrose heeft lumiracoxib een vergelijkbare therapeutische waarde als 
andere COX-2 selectieve middelen. 
 
 
2. Inleiding 

 
Geneesmiddel lumiracoxib (Prexige®) 

Samenstelling tablet, omhuld 100 mg 

Geregistreerde indicatie Symptomatische behandeling van artrose van de knie en heup. 

Dosering 100 mg eenmaal per dag (is tevens maximale dosering) 

Werkingsmechanisme COX-2 selectieve prostaglandinesynthetaseremmer. 

Bijzonderheden  

 
Voor uitgebreide informatie over het geneesmiddel wordt verwezen naar de preparaattekst zoals 
deze zal worden gepubliceerd in het eerstvolgende Farmacotherapeutisch Kompas (zie bijlage 1). 
 
 
3. Uitgangspunten beoordeling 

3.a. Toepassingsgebied 

Het toepassingsgebied van lumiracoxib is beperkt tot de symptomatische behandeling van artrose 
van de knie en heup. Zie voor een uitgebreide beschrijving hiervan het Farmacotherapeutisch 
Kompas 2007. Bij de medicamenteuze behandeling van artrose gaat in eerste instantie de 
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voorkeur uit naar paracetamol. Bij een duidelijke ontstekingscomponent, bij nachtelijke pijn of bij 
onvoldoende effect van (voldoende hoog) gedoseerd paracetamol kunnen 
prostaglandinesynthetaseremmers worden overwogen. Pijnbestrijding dient bij voorkeur 
kortdurend ter bestrijding van de exacerbatie te worden toegepast.  
Bij gebruik van een prostaglandinesynthetaseremmer bij patiënten met een verhoogd risico van 
gastro-intestinale complicaties spelen een aantal overwegingen (waaronder comorbiditeit, 
comedicatie) een rol. Er kan gekozen worden voor het preventief toevoegen van 
maagbeschermende comedicatie (misoprostol, protonpompremmer) of het voorschrijven van een 
selectieve COX-2-remmer.  
Gebleken is dat toepassing van COX-2-selectieve middelen een groter risico van cardiovasculaire 
bijwerkingen met zich meebrengt. In een analyse van de tot nu beschikbare literatuur over de 
cardiovasculaire veiligheid van COX-2-selectieve middelen door de wetenschappelijke commissie 
van de EMEA (CHMP) is er een verband vastgesteld tussen dosis en duur van de behandeling en de 
kans op cardiovasculaire bijwerkingen. Naar aanleiding hiervan zijn aan het toepassen van COX-2-
remmers additionele waarschuwingen en contra-indicaties gesteld. COX-2-remmers mogen niet 
worden gebruikt door patiënten met aangetoonde ischemische hartziekte en/of cerebrale 
aandoeningen en door patiënten met perifeer arterieel vaatlijden. Verder is bij patiënten met 
risicofactoren voor hart- en vaatziekten zoals hypertensie, hyperlipidemie, diabetes en roken 
voorzichtigheid geboden en wordt aanbevolen COX-2-remmers in zo laag mogelijke dosering en 
voor een zo kort mogelijke tijd te gebruiken. Echter ook bij de conventionele 
prostaglandinesynthetaseremmers kon bij een herbeoordeling van de CHMP een lichte verhoging 
van het absolute risico op trombotische effecten niet worden uitgesloten, vooral bij hogere 
doseringen en langdurig gebruik. 
Volgens de NHG kan een duidelijk indicatiegebied voor het gebruik van de selectieve COX-2-
remmers in de huisartsenpraktijk vooralsnog niet worden aangegeven omdat er nog onvoldoende 
bekend is over de verhouding tussen effectiviteit en bijwerkingen op lange termijn, er nog weinig 
onderzoek is verricht naar de gastro-intestinale veiligheid van de selectieve COX-2-remmers bij 
patiëntengroepen met een verhoogd risico voor het optreden van maagcomplicaties. Bovendien is, 
mede op grond van de verminderde cardiovasculaire veiligheid van deze middelen op langere 
termijn, grote terughoudendheid op zijn plaats. Ook in het Geneesmiddelenbulletin wordt gesteld 
dat er geen plaats lijkt te zijn voor COX-2 remmers bij pijnbestrijding, omdat zij niet effectiever 
zijn gebleken dan conventionele prostaglandinesynthetaseremmers, niet aangetoond is dat zij bij 
verhoogd risico van gastro-intestinale problemen beter werken dan een combinatie van een 
prostaglandinesynthetaseremmer + protonpompremmer of misoprostol en bovendien een dosis- 
en expositieafhankelijk verhoogd risico op cardiovasculaire effecten geven. 
Met medeneming van bovenstaande overwegingen adviseert de CFH dat indien een 
prostaglandinesynthetaseremmer moet worden voorgeschreven aan een patiënt met verhoogd 
risico op gastro-intestinale complicaties de voorkeur uitgaat naar combinatie van een 
prostaglandinesynthetaseremmer met een protonpompremmer of eventueel misoprostol boven 
een COX-2-remmer. Voor toepassing van een COX-2-remmer is slechts nog een zeer beperkte 
plaats, temeer omdat deze middelen zijn gecontra-indiceerd bij congestief hartfalen, ischemische 
hartziekte en/of cerebrovasculair lijden. 
 

3.b. Keuze vergelijkende behandeling 

Om een oordeel te kunnen geven over de plaats van lumiracoxib bij de behandeling van artrose 
ten opzichte van andere COX-2 selectieve prostaglandinesynthetaseremmers is het vergeleken met 
andere beschikbare COX-2 remmers. 
 

3.c. Methodiek van beoordeling 

De therapeutische waarde van lumiracoxib is beoordeeld op de criteria werkzaamheid/effectiviteit, 
bijwerkingen, ervaring, toepasbaarheid en gebruiksgemak. Op de invloed op de kwaliteit van leven 
wordt alleen ingegaan indien daar specifiek onderzoek naar is gedaan.  
Bij de beoordeling wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van de IB tekst van het registratiedossier, 
de EPAR/NPAR en van direct vergelijkende onderzoeken, die gepubliceerd zijn in peer reviewed 
tijdschriften. Een literatuuronderzoek is uitgevoerd met de meest recente bestanden van Medline, 
Embase en Cochrane op 8-01-2007. De volgende zoektermen zijn daarbij gebruikt: lumiracoxib 
AND osteoartritis. 
Lumiracoxib is uitgebreid onderzocht; behalve bij artrose (van knie, heup, hand) ook bij 
reumatoïde artritis, postoperatieve pijn en acute pijnklachten. Bij de beoordeling zijn uitsluitend 
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de onderzoeken bij de geregistreerde indicatie (symptomatische behandeling van artrose van de 
knie en heup) meegenomen. 
Er zijn 4 vergelijkende onderzoeken beschikbaar waarin de werkzaamheid van lumiracoxib bij 
artrose vergeleken is met celecoxib en 1 vergelijkend onderzoek waarin lumiracoxib bij artrose 
vergeleken is met diclofenac. De vergelijkende studies met celecoxib waren alle bij patiënten met 
primaire knieartrose; met diclofenac bij knie- of heupartrose. Vergelijkende onderzoeken met 
uitsluitend placebo zijn niet betrokken bij de beoordeling. Verder is bij de beoordeling de TARGET 
studie meegenomen naar de gastro-intestinale en cardiovasculaire veiligheid op harde eindpunten.  
 
4. Therapeutische waarde  

De therapeutische waarde van lumiracoxib is beoordeeld op de criteria werkzaamheid, effectiviteit, 
bijwerkingen, kwaliteit van leven, ervaring, toepasbaarheid en gebruiksgemak. 
In deze studies zijn geïncludeerd patiënten ≥ 18 jaar met artrose van de knie of hand, en waarvan 
gebruik van prostaglandinesynthetaseremmers gedurende ten minste 3 maanden verwacht werd. 
Patiënten met een voorgeschiedenis van lever- of nieraandoeningen, stollingsstoornissen en 
gastro-intestinale complicaties waren uitgesloten.  

4.a. Werkzaamheid 

Criteria 
Werkzaamheid werd vastgesteld volgens de aanbevelingen van de OMERACT (een internationale 
consensusgroep). Volgens de OMERACT zijn bij artrose pijn, fysieke functie en de algemene 
beoordeling door de patiënt “core” eindpunten; bij studies > 1 jaar ook radiologisch onderzoek.  
Een aantal eindpunten zijn bepaald aan de hand van de Western Ontario and McMaster Universities 
OA Index (WOMAC) vragenlijst. Dit is een gevalideerde vragenlijst die ook door de OMERACT is 
aanbevolen. De vragenlijst bevat 24 individuele vragen die in 3 subschalen zijn verdeeld: pijn, 
fysieke functie en stijfheid. CHMP richtlijnen bevelen aan dat de fysieke functie als primair 
eindpunt voor artrose studies moet worden meegenomen.  
In alle bij de beoordeling meegenomen klinische studies zijn dezelfde primaire eindpunten 
gebruikt. 
Primaire eindpunten waren na 13 weken: pijnintensiteit (100 mm VAS), algemene beoordeling door 
de patiënt van de ziekteactiviteit en functionele status volgens WOMAC totaalscore. 
De tussenliggende meetpunten in week 2, 4 en 8 zijn meegenomen als secundaire eindpunten  
De comparators en eindpunten komen in grote lijnen overeen met die gebruikt in de studies met 
celecoxib en rofecoxib bij artrose.  
 
Tabel 1. vergelijkende studies bij artrose 
Studie, duur Geneesmiddel N  pijnintensiteit  

(VAS mm) 
WOMAC 
totaalscore 

algemene 
beoordeling 
patiënt van 
ziekteactiviteit 
 

Lehnmann, 
13 weken 

lumiracoxib 100 mg 
lumiracoxib 100 mg +* 
celecoxib 200 mg 
placebo 

420 
420 
420 
424 

-26.8 ± 23.8 
-26.2 ± 24.1 
-26.6 ± 23.7 
-21.4 ± 24.0 

-15.2 ± 17.0 
-14.8 ± 16.4 
-14.7 ± 15.8 
 - 4.7 ± 12.9  
 

-25.1 ± 24.0 
-21.9 ± 25.5 
-22.9 ± 24.6 
-18.9 ± 24.8 

Sheldon, 
13 weken 

lumiracoxib 100 mg 
lumiracoxib 100 mg +* 
celecoxib 200 mg 
placebo 

391 
385 
393 
382 

-25.1 ± 25.9 
-25.9 ± 25.8 
-24.1 ± 26.4 
-18.1 ± 25.1 

-16.9 ± 18.0 
- 17.2 ± 18.6 
-15.6 ± 18.3 
- 9.5 ± 16.3 

-23.2 ± 27.7 
-24.6 ± 25.6 
-19.5 ± 28.8 
-13.4 ± 25.4 
 

Fleischmann, 
13 weken 
 

lumiracoxib 200 mg 
lumriacoxib 400 mg 
celecoxib 200 mg 
placebo 

465 
465 
446 
232 

-28.7 ± 28.4 
-29.7 ± 27.2 
-27.4 ± 27.7 
-21.3 ± 26.3 

-17.8 ± 18.9 
-16.9 ± 17.1 
-16.0 ± 18.2 
- 9.3 ± 16.2 
 

-25.3 ± 28.6 
-25.8 ± 28.4 
-24.5 ± 27.4 
-16.1 ± 27.5 
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Tannenbaum, 
13 weken 
 

lumiracoxib 200 mg 
lumiracoxib 400 mg 
celecoxib 200 mg 
placebo 

487 
491 
481 
243 

-26.0 ± 26.3 
-27.4 ± 24.5 
-25.2 ± 24.7 
-19.8 ± 26.1 

-14.1 ± 16.8  
-14.1 ± 16.9 
-13.4 ± 15.8 
- 9.4 ± 16.1 

-23.20 ± 26.9 
-24.1 ± 25.0 
-22.4 ± 25.7 
-15.70± 26.1 
 

* + oplaaddosis 
 
In 2 identiek opgezette 13 weken durende gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde 
studies werd door Lehmann et al en Sheldon et al bij 1684 respectievelijk 1551 patiënten met 
knieartrose lumiracoxib 100 mg 1dd, lumiracoxib 100 mg 1dd + oplaaddosis van 200 mg 1dd 
gedurende 14 dagen vergeleken met celecoxib 200 mg 1dd en placebo. De dosering van 100 
mg/dag lumiracoxib was even werkzaam als in combinatie met de oplaaddosis en vergelijkbaar 
met celecoxib 200 mg/dag.  
De overige 2 vergelijkende studies zijn uitgevoerd met hogere doseringen lumiracoxib dan de 
volgens de registratietekst toegestane maximale dagdosering van 100 mg/dag. Door Fleischmann 
et al en door Tannenbaum et al zijn in 13 weken durende gerandomiseerde, dubbelblinde, 
placebogecontroleerde studies bij 1600 respectievelijk 1702 patiënten met knieartrose de 
werkzaamheid van lumiracoxib 200 mg 1dd, lumiracoxib 400 mg 1dd vergeleken met celecoxib 
200 mg. De werkzaamheid van lumiracoxib 200 mg/dag bleek is deze onderzoeken vergelijkbaar 
met celecoxib 200 mg/dag. 
Voor gegevens over de primaire effectparameters in bovenstaande studies zie tabel 1. 
 
Verder is in een relatief kortdurende (4 weken) gerandomiseerde, dubbelblinde, 
placebogecontroleerde studie door Schnitzer et al bij 583 patiënten met knie- of heupartrose de 
werkzaamheid van lumiracoxib 50 mg 2dd, 100 mg 2dd, 200 mg 2dd, 400 mg 1dd vergeleken 
met diclofenac 75 mg 2dd. De pijnverlichting was voor alle lumiracoxib doseringen en diclofenac 
vergelijkbaar; ook de verbetering in de WOMAC subschalen was vergelijkbaar. 
 
Conclusie:  
De werkzaamheid van lumiracoxib bij artrose van de knie is vergelijkbaar met celecoxib. 
 

4.b. Bijwerkingen 

Het bijwerkingenprofiel komt in grote lijnen overeen met dat van de andere COX-2 remmers 
celecoxib en etoricoxib. 
 
Gastro-intestinale veiligheid 
Er is een 52 weken durende gerandomiseerde, dubbelblinde studie (TARGET) uitgevoerd bij 18.325 
patiënten (≥ 50 jaar) met lumiracoxib 400 mg 1dd, naproxen 500 mg 2dd of ibuprofen 800 mg 
3dd met als primaire eindpunt het verschil in optreden van gastro-intestinale complicaties 
(perforatie, obstructie, klinisch relevante bloeding = POB). Secundair eindpunt was de incidentie 
van alle ulcera, waarbij de POB’s werden gecombineerd met ongecompliceerde symptomatisch 
ulcera. Randomisatie was gestratificeerd voor laaggedoseerd aspirine gebruik en leeftijd. Er is 
sprake van 2 substudies van identiek design (lumiracoxib vs ibuprofen, lumiracoxib vs naproxen). 
Door 39% werd de studie niet voltooid. Patiënten met een voorgeschiedenis van gastro-intestinale 
complicaties (perforatie, obstructie) waren uitgesloten. 
De verschillen in het optreden van POB’s in de algemene populatie en in de populatie zonder 
gebruik van laaggedoseerd acetylsalicylzuur waren statistisch significant, maar niet bij comedicatie 
van laaggedoseerd acetylsalicylzuur. Hoewel er wel voor leeftijd is gestratificeerd, is er echter geen 
aparte analyse uitgevoerd bij patiënten met verhoogd risico op gastro-intestinale complicaties.  
Verschillen met de VIGOR en CLASS studies zijn de grotere patiëntenaantallen, de studieduur (1 
jaar), het stratificeren van gebruik van laaggedoseerd acetylsalicylzuur en het includeren van 
uitsluitend artrose patiënten. Van de VIGOR en CLASS studies zijn echter wel aparte analyses bij 
hoogrisico patiënten beschikbaar. 
 
Tabel 2. Optreden van POB’s 
POB lumiracoxib 

 
comparator 
 

relatief risico 
P-waarde; 95%CI 

NNT 

alle patiënten 
TARGET 
CLASS 

 
0.32%, n=9117 

 
0.91%, n=9127 

 
0,34 p<0.0001; CI [0,22-0,52] 
0,81 CI [0,43-1,54] 

  
170 
145 
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VIGOR# 0,43 CI [0,24-0,78] 125 
zonder acetylsalicylzuur 
TARGET 
CLASS 
VIGOR 

 
0.20%, n=6950 

 
0.92%, n=6968 

 
0,21 p= 0.0001; CI [0,123-0,37] 
0,57 CI [0,24-1,35] 
0,43 CI [0,2-0,8] 

 
140 
120 
125 

met acetylsalicylzuur 
TARGET 

 
0.79%, n=2167 

 
0.88%, n=2159 

 
0,79 p= 0.4876; CI [0,40-1,55] 

 
n.s.* 
 

# patiënten met acetylsalicylzuur waren uitgesloten * n.s.=niet significant  
 
De reductie in optreden van gastro-intestinale complicaties lijkt in de TARGET studie (ca 80%) 
groter dan in de CLASS of VIGOR. Niet duidelijk is of dit toe te schrijven is aan een beter 
gastroprotectief profiel van lumiracoxib, verschillen in studieopzet of bestudeerde eindpunten. 
 
In de gepoolde analyse van Hawkey van de resultaten van 15 fase II en III studies bij artrose en 
reumatoïde artritis was het optreden van symptomatische gastro-intestinale ulcera + complicaties 
per 100 patiëntjaren met lumiracoxib statistisch significant minder ( 1.7 ; CI [1.09-2.39]) dan met 
conventionele prostaglandinesynthetaseremmers (13.7; CI [9.47-18.82]) en overeenkomstig met 
andere COX-2 remmers (1.4; CI [0.7-2.6]). De endoscopische studies zijn apart geanalyseerd; het 
optreden van endoscopisch vastgestelde gastroduodenale ulcera van 3 mm na gebruik van 
lumiracoxib 200 en 400 mg vergeleken met ibuprofen en celecoxib. De cumulatieve incidentie was 
vergelijkbaar met celecoxib (respectievelijk 4.3%, 3.4% en 3.2%) en statistisch significant lager dan 
bij ibuprofen 800 mg 3dd (14.8%).  
 
Cardiovasculaire veiligheid 
Ook is in de TARGET studie de cardiovasculaire veiligheid van lumiracoxib vergeleken met 
naproxen en ibuprofen. Het primaire eindpunt was het optreden van niet fatale en stille 
myocardinfarcten, beroerte of cardiovasculaire dood (Antiplatelet trialists' Colleboration eindpunt 
= APTC eindpunt). Op gebruik van laaggedoseerd acetylsalicylzuur is de randomisatie 
gestratificeerd. 22-25% van de patiënten gebruikten laaggedoseerd acetylsalicylzuur, bijna de helft 
vanwege hypertensie. Patiënten met een voorgeschiedenis van myocardinfarct, beroerte, met 
hartfalen, coronaire bypass of recente stille myocardiale ischemie waren uitgesloten. Er is sprake 
van 2 substudies van identiek design (lumiracoxib vs ibuprofen, lumiracoxib vs naproxen). 
 
Tabel 3. cardiovasculaire eindpunten 
 lumiracoxib 

 
comparator 
 

relatief risico 
P-waarde; 95%CI 

NNT 

APTC 0.65%  0.55% 1.14 p=0.5074; CI [0.78-1.66] 
 

n.s. 
 

myocardinfarct (klinisch + stil) 
totaal 
  lumiracoxib vs ibuprofen 
  lumiracoxib vs naproxen 
 
totaal zonder acetylsalicylzuur 
totaal met acetylsalicylzuur 

 
0.33% 
0.15% 
0.49% 
 
0.26% 
0.57% 

 
0.26% 
0.23% 
0.28% 
 
0.18%  
0.51%  

 
1.31 p=0.4012; CI [0.70-2.45] 
0.66 p=0.4833; CI [0.21-2.09] 
1.77 p=0.1471; CI [0.82-3.84] 
 
1.47 p= 0.3706; CI [0.63-3.39] 
1.14 p=0.7899 CI [0,44-2.95] 
 

n.s. 
 

 
 
Uit de gegevens van de TARGET studie komt een verhoogd (maar niet statistisch significant) risico 
op myocardinfarct naar voren; bij patiënten die geen laag gedoseerd acetylsalicylzuur kregen was 
het risico nog hoger. Opmerkelijk was dat dit verhoogde risico alleen aanwezig was in de 
substudie met naproxen; in de substudie met ibuprofen was er geen verhoogd en zelfs verlaagd 
risico bij patiënten die geen laag gedoseerd acetylsalicylzuur namen. Hierbij moet echter in 
ogenschouw worden genomen dat patiënten met voorgeschiedenis van myocardinfarct, beroerte 
en coronaire bypass chirurgie zijn uitgesloten. Ook was de powerberekening gebaseerd op het 
primaire eindpunt (APTC) en de statistische power was daarom onvoldoende om een significant 
verschil in myocardinfarct aan te tonen. 
 
In de meta-analyse van Matchaba et al van alle studies van 1 week tot 1 jaar (waarin ook de 
TARGET gegevens zijn meegenomen) van 34.668 patiënten werd geen bewijs gevonden voor een 
statistisch significant toegenomen risico op het gecombineerde APTC eindpunt in vergelijking tot 
placebo, naproxen of andere prostaglandinesynthetaseremmers. Ook was er geen verschil in risico 
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gevonden in studies > en < dan 13 weken. Opgemerkt dat de beperkte studieduur tot 1 jaar een 
beperking is bij deze analyse, aangezien de cardiovasculaire effecten meestal na langere 
studieduur optraden. 
 
Overige bijwerkingen 
In de TARGET studie is met lumiracoxib een statistisch verhoogde incidentie van 
leverfunctiewaarden geconstateerd (2.57% vs 0.63%, p<0.0001; CI [2.96-5.32]). Ook was de 
incidentie van ernstige leverafwijking -niet statistisch significant- verhoogd (0.07% vs 0.03%, 
p=0.33550 CI [0.48-7.69]). 
 
Conclusie: 
Het bijwerkingenprofiel komt in grote lijnen overeen met dat van de andere COX-2 remmers 
celecoxib en etoricoxib. Met lumiracoxib is een verhoogd risico op leverfunctiestoornissen 
geconstateerd. 
Wat betreft het optreden van ernstige gastro-intestinale complicaties lijkt lumiracoxib niet te 
verschillen van de andere coxibs. Hoewel de reductie in optreden van gastro-intestinale 
complicaties in de TARGET studie groter lijkt dan in de CLASS of VIGOR is niet duidelijk of dit toe 
te schrijven is aan een beter gastroprotectief profiel van lumiracoxib, verschillen in studieobject of 
bestudeerde eindpunten. Gegevens over patiënten met een hoog risico op gastro-intestinale 
complicaties ontbreken. 
Met lumiracoxib is vooralsnog geen statistisch verhoogd risico op cardiovasculaire voorvallen 
gevonden. Niet duidelijk wat hierbij de rol is van de studieduur tot 1 jaar. Ook moet hierbij in 
ogenschouw worden genomen dat patiënten met voorgeschiedenis van myocardinfarct, beroerte 
en coronaire bypass chirurgie zijn uitgesloten. De waarschuwingen op cardiovasculair gebied 
blijven gehandhaafd.  

4.c. Kwaliteit van leven 

Er zijn geen gepubliceerde studies specifiek naar de kwaliteit van leven met lumiracoxib 
beschikbaar. 

4.d. Ervaring 

Wereldwijd zijn ongeveer 2,3 miljoen mensen behandeld met lumiracoxib. Of dit uitsluitend de 
indicatie artrose bedraagt, is niet bekend. In het klinisch onderzoeksprogramma zijn 18.500 
patiënten met ten minste 1 dosis lumiracoxib behandeld; ook hiervan is onduidelijk hoeveel 
patiënten met artrose. De ervaring met lumiracoxib bij artrose is beperkt. 
Celecoxib is sinds 2001 en etoricoxib sinds 2002 in Nederland op de markt. De ervaring met de 
middelen is voldoende 
 
Conclusie: 
Ervaring met lumiracoxib bij artrose is beperkt. 

4.e. Toepasbaarheid 

Er is geen verschil in absolute contra-indicaties tussen lumiracoxib en de andere coxibs (behalve 
dat etoricoxib gecontra-indiceerd is bij hypertensie. Het risico interacties door leverenzymen lijkt 
minder. Verder zijn er geen grote verschillen in toepasbaarheid. 
 
Conclusie:  
Er is geen verschil in toepasbaarheid tussen lumiracoxib en de andere coxibs. 
 

4.f. Gebruiksgemak 

Zowel lumiracoxib als celecoxib en etoricoxib worden oraal en eenmaal per dag toegediend. 
 
Conclusie: 
Er is geen verschil in gebruiksgemak tussen lumiracoxib en de andere coxibs. 
 
 
5. Overige overwegingen 
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5.a. Kosten 

 
Tabel 4. Kosten COX-2 remmers 
Geneesmiddel Dosering (DDD) Kosten (€) per 

30 dagen 
lumiracoxib  100 mg 33.96 
celecoxib  200 mg 26.81 
etoricoxib  60 mg 31.63 
 

5.b. Bijzonderheden 

Lumiracoxib is de meest selectieve COX-2 remmer op dit moment. Het is niet zoals de andere 
coxibs een tricyclische verbinding, maar de molecuulstructuur is analoog aan diclofenac. 
  
 
6. Door de fabrikant aangegeven waarde van lumiracoxib  

6.a. Claim van de fabrikant 

Vergelijkbaar met ander COX-2 remmers, maar groter gastroprotectief effect. 
 

6.b. Oordeel CFH over de claim van de fabrikant 

Wat betreft het optreden van ernstige gastro-intestinale complicaties lijkt lumiracoxib niet te 
verschillen van de andere coxibs. Hoewel de reductie in optreden van gastro-intestinale 
complicaties in de TARGET studie groter lijkt dan in de CLASS of VIGOR is niet duidelijk of dit toe 
te schrijven is aan een beter gastroprotectief profiel van lumiracoxib, verschillen in studieobject of 
bestudeerde eindpunten. Bovendien ontbeken gegevens over gebruik van lumiracoxib bij patiënten 
met een hoog risico op gastro-intestinale complicaties ontbreken. 
 
 
7. CFH-advies 

7.a.  Achtergrond 

In overeenstemming met adviezen van de andere coxibs. 
 

7.b. CFH Advies 

Indien gebruik van een prostaglandinesynthetaseremmer is geïndiceerd verdienen de 
conventionele prostaglandinesynthetaseremmers (zoals ibuprofen en diclofenac) in de laagst 
effectieve dosering de voorkeur. Bij patiënten met een verhoogd risico op gastro-intestinale 
complicaties gaat de voorkeur uit naar comedicatie met een protonpompremmer of eventueel met 
misoprostol. Alleen in uitzonderingsgevallen zal uitgekomen worden op een COX-2 remmer zoals 
lumiracoxib, temeer deze middelen zijn gecontra-indiceerd bij congestief hartfalen, ischemische 
hartziekte en/of cerebrovasculair lijden en alleen met de kortst mogelijke behandelingsduur en de 
laagste effectieve dagdosering mogen worden toegepast. Gegevens over gebruik bij patiënten met 
een hoog risico op gastro-intestinale complicaties ontbreken. 
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Deze tekst is door de Commissie Farmaceutische Hulp vastgesteld in haar vergadering van 26 
februari. 
 
De gegevens uit dit farmacotherapeutisch rapport zullen worden verwerkt in hoofdstuk 15.A.10 
van het Farmacotherapeutisch Kompas. 
 
  


