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Onderwerp 

Herbeoordeling cluster 0N03AXBO 
anti-epileptica 
 
 
Geachte heer Klink, 
 
In uw brief van 15 juni 2007 heeft u het College voor zorgverzekeringen (CVZ) verzocht 
om het cluster 0N03AXBO te beoordelen of de middelen die opgenomen zijn in dit 
cluster nog onderling vervangbaar zijn. In het cluster 0N03AXBO zijn de anti-epileptica 
levetiracetam (Keppra®), gabapentine (Neurontin®) en zonisamide (Zonegran®) 
opgenomen. Mochten deze middelen niet meer onderling vervangbaar zijn, dan wilt u 
een advies waar deze middelen in het geneesmiddelen vergoedingssysteem thuishoren. 
Indien nodig, kunnen ook andere anti-epileptica erbij worden betrokken. 
 
De Commissie Farmaceutische Hulp (CFH) van het CVZ heeft de inhoudelijke beoordeling 
inmiddels afgerond. De overwegingen hierbij treft u aan in het CFH-rapport 08/18 dat 
als bijlage is toegevoegd. Op basis van dit oordeel van de CFH en bestuurlijke 
overwegingen heeft het CVZ zijn advies vastgesteld. 
 
Advies CVZ 
Het CVZ adviseert u om levetiracetam uit het cluster 0N03AXBO te halen en dit middel te 
plaatsen op bijlage 1B van de Regeling zorgverzekering (Rzv). Gabapentine kan eveneens 
uit dit cluster worden gehaald, deze kan samen met het middel pregabaline worden 
ondergebracht in een nieuw te vormen cluster. Zonisamide kan in het huidige cluster 
opgenomen blijven. 
 
Tevens is het CVZ van oordeel dat het niet meer nodig is de vergoeding van deze anti-
epileptica te verbinden aan nadere voorwaarden. Onderdeel 15 en onderdeel 37 van de 
bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering kunnen daarom vervallen. 
 
Achtergrond 
De anti-epileptica levetiracetam, gabapentine en zonisamide zijn op dit moment 
opgenomen op bijlage 1A van de Rzv in het cluster 0N03AXBO. Aan de vergoeding van 
deze middelen zijn nadere voorwaarden verbonden.  
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Naast levetiracetam, gabapentine en zonisamide zijn topiramaat, lamotrigine en 
pregabaline ook opgenomen op punt 15 van bijlage 2 van de Rzv. Alleen pregabaline 
kent (onder punt 37 van bijlage 2) een eigen formulering van de nadere voorwaarde.  
 
Beide voorwaarden luiden op dit moment als volgt: 
15. Gabapentine, lamotrigine, levetiracetam, topiramaat en zonisamide 
Voorwaarde: 
uitsluitend voor een verzekerde die voor epilepsie wordt behandeld overeenkomstig de 
richtlijnen die in Nederland door de desbetreffende beroepsgroep zijn aanvaard. 
 
37. Pregabaline 
Voorwaarde: 
uitsluitend voor een verzekerde van achttien jaar of ouder: 

a. als adjuvante behandeling bij partiële epilepsie, of 
b. voor de behandeling van perifere neuropathische pijn. 

 
De ontwikkeling van de vergoedingsvoorwaarden voor anti-epileptica kent een 
geschiedenis van 10 jaar.  
• Lamotrigine wordt vanaf 1998 vergoed krachtens de toenmalige Ziekenfondswet. De 

voorwaarden voor lamotrigine luidden toen: uitsluitend voor een verzekerde die 
wordt behandeld overeenkomstig de richtlijnen die in Nederland door de 
desbetreffende beroepsgroep zijn aanvaard. Redenen van plaatsing van lamotrigine 
op bijlage 2 waren o.a. de onbekendheid van dit middel in de praktijk en de 
benodigde kennis van de behandelende arts om dit middel doelmatig en veilig te 
kunnen inzetten. 

• In 2000 is de formulering van deze nadere voorwaarden aangepast naar aanleiding 
van de beoordeling van gabapentine. Vanaf dat moment luidden de voorwaarden: 
uitsluitend voor een verzekerde die voor epilepsie wordt behandeld overeenkomstig 
de richtlijnen die in Nederland door de desbetreffende beroepsgroep zijn aanvaard. 
Reden hiervan was dat indertijd verwacht kon worden dat gabapentine in de praktijk 
ook zou worden toegepast bij de behandeling van neuralgische pijn, terwijl dit 
middel niet hiervoor was geregistreerd en er onvoldoende onderzoeksgegevens voor 
beschikbaar waren. Deze nadere voorwaarde is op dit moment nog geldig. 

• In 2004 is het middel pregabaline beoordeeld voor de indicatie epilepsie en perifere 
neuropathische pijn. Omdat dit middel op dat moment het enige anti-epilepticum 
was dat ook geregistreerd was voor de indicatie perifere neuropathische pijn, heeft 
pregabaline een eigen formulering van de nadere voorwaarden gekregen. 

 
Onlangs is gabapentine, net als pregabaline, ook geregistreerd voor de behandeling van 
perifere neuropathische pijn. Verder is de geregistreerde indicatie van levetiracetam 
uitgebreid met de monotherapie voor de behandeling van epilepsie. 
 
Uitkomsten CFH beoordeling 
De beoordeelde anti-epileptica hebben een gelijke toedieningsweg en zijn bestemd voor 
dezelfde leeftijdscategorie. Levetiracetam en zonisamide hebben een gelijksoortig 
indicatiegebied gericht op epilepsie. Gabapentine en pregabaline hebben een 
gelijksoortig indicatiegebied gericht op neuropathische pijn en angststoornis. Op grond 
van de huidige onderzoeksresultaten kan niet worden gesteld dat er tussen gabapentine 
en pregabaline sprake is van een klinisch relevant verschil in eigenschappen. Vanwege 
de bijwerkingen is er voor zonisamide wel sprake van een klinisch relevant verschil in 
eigenschappen met levetiracetam, pregabaline en gabapentine.  
Concluderend is levetiracetam niet onderling vervangbaar met gabapentine, pregabaline 
en zonisamide. Zonisamide is niet onderling vervangbaar met gabapentine, pregabaline 
en levetiracetam. Gabapentine en pregabaline zijn wel onderling vervangbaar. 
 
Levetiracetam kan uit het cluster 0N03AXBO worden gehaald en worden geplaatst op 
bijlage 1B. Gabapentine kan eveneens uit dit cluster worden gehaald en samen met 
pregabaline worden ondergebracht in een nieuw te vormen cluster op bijlage 1A. 
Zonisamide kan in het huidige cluster opgenomen blijven. 
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Reactie belanghebbende partijen 
In de voorbereidende fase van dit advies is een consultatie gehouden onder 
belanghebbende partijen zoals behandelaren, patiënten, zorgverzekeraars en de 
betrokken fabrikanten.  
 
GlaxoSmithKline (lamotrigine/Lamictal®), Janssen-Cilag BV (topiramaat/Topamax®), 
Pfizer BV (gabapentine/Neurontin® en pregabaline/Lyrica®), UCB Pharma 
(levetiracetam/Keppra®), de Nederlandse Vereniging voor Neurologie en 
Zorgverzekeraars Nederland hebben instemmend gereageerd op het advies van het CVZ 
met betrekking tot de clusterindeling en het laten vervallen van de voorwaarden. 
Daarnaast heeft GlaxoSmithKline een opmerking geplaatst over de bijbetaling van 
patiënten die reeds zijn ingesteld op pregabaline. 
 
Van Eisai Inc. (fabrikant van zonisamide/Zonegran®) en de Epilepsie Vereniging 
Nederland (patiëntenorganisatie) is geen reactie ontvangen. 
 
Overwegingen CVZ: 

• Naar het oordeel van de CFH dient de clusterindeling van de anti-epileptica te 
worden aangepast: levetiracetam kan op bijlage 1B worden geplaatst; 
gabapentine kan geclusterd worden samen met pregabaline; zonisamide kan in 
het huidige cluster opgenomen blijven. 

• Op dit moment worden de kosten van levetiracetam niet volledig vergoed ten 
laste van de basisverzekering, een deel van de kosten is voor rekening van de 
patiënt. Deze eigen betalingen door de patiënten bedroegen in 2007 €206.000 
(GIP-databank). Met het plaatsen van levetiracetam op bijlage 1B verdwijnt de 
eigen betaling van de patiënt en komen deze kosten ten laste van het 
extramurale farmaciebudget.  

• Overigens is het, door het clusteren van pregabaline met gabapentine, mogelijk 
dat er een eigen bijdrage kan ontstaan voor één van deze twee producten. Uit 
een proefberekening van Farmatec blijkt dat dit niet het geval zal zijn, mits de 
huidige prijzen gehandhaafd blijven. 

• De argumenten om de aanspraak van deze middelen te beperken via bijlage 2 is 
op dit moment niet meer aan de orde omdat er vrijwel geen sprake is van 
oneigenlijk gebruik. In de afgelopen tijd is er genoeg ervaring opgedaan met 
deze anti-epileptische middelen en is de therapeutische plaats in de praktijk 
voldoende uitgekristalliseerd voor een doelmatige inzet van deze middelen. Het 
CVZ is van oordeel dat de nadere voorwaarden niet meer noodzakelijk zijn. Door 
het verwijderen van deze anti-epileptica uit de bijlage 2 zullen de administratieve 
lasten afnemen.  

 
Op basis van het bovenstaande adviseert het CVZ u de clusterindeling van deze anti-
epileptica aan te passen. Daarnaast kunnen onderdeel 15 (gabapentine, lamotrigine, 
levetiracetam, topiramaat en zonisamide) en onderdeel 37 (pregabaline) van bijlage 2 
van de Regeling zorgverzekering vervallen. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
dr. P.C. Hermans 
Voorzitter Raad van Bestuur 
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Achtergrond 

 In de brief van 15 juni 2007 verzoekt de directeur 
Geneesmiddelen en Medische Technologie van het ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het College van 
zorgverzekeringen om een herbeoordeling van het cluster 
0N03AXB0 van bijlage 1A van het GVS. De vraag is of de 
middelen in cluster 0N03AXB0 nog onderling vervangbaar zijn 
en indien dat niet het geval is te adviseren waar deze middelen 
dan in het GVS thuishoren. Indien nodig mogen ook andere 
epilepsiemiddelen in de beoordeling worden betrokken.  
 
In cluster 0N03AXB0 zijn de anti-epileptica levetiracetam 
(Keppra®), gabapentine (Neurontin®) en zonisamide 
(Zonegran®) opgenomen. De andere epilepsiemiddelen zijn 
geen van alle geclusterd met een andere ‘new chemical entity’: 
ze staan óf op bijlage 1B van het GVS óf ze zijn geclusterd met 
een generiek preparaat. Van de andere epilepsiemiddelen 
komt in eerste instantie alleen pregabaline voor vergelijking in 
aanmerking. Voor deze middelen gelden nadere voorwaarden 
voor de vergoeding door middel van plaatsing op bijlage 2. 
  
Aanleiding voor het verzoek is de uitbreiding van de indicaties 
van gabapentine en levetiracetam. 

 
 
 

Motivatie herbeoordeling 

 De directeur Geneesmiddelen en Medische Technologie geeft 
als redenen voor het verzoek: 

 De indicatie van gabapentine is uitgebreid met 
neuropathische pijn. In het verleden is pregabaline 
niet met gabapentine geclusterd omdat gabapentine 
op dat moment niet voor neuropathische pijn was 
geregistreerd en pregabaline wel.  

 De indicatie van levetiracetam onder meer is 
uitgebreid met monotherapie bij patiënten met 
epilepsie. 

 
 

 
Uitgangspunten beoordeling 

Eerdere 

beoordelingen 

Van de eerdere beoordeling van de onderlinge 
vervangbaarheid van levetiracetam, pregabaline en zonisamide 
is in diverse eerdere rapporten verslag gedaan. In de CFH-
rapporten over levetiracetam van 27 april 2001 (CFH-rapport 

01/06)1 en 31 mei 2005 (CFH-rapport 05/20)2 was de 
conclusie, dat levetiracetam onderling vervangbaar is met 
gabapentine. Geconcludeerd werd dat het indicatiegebied 
vooralsnog als gelijksoortig kan worden beschouwd en dat er 



 

 2

onvoldoende bewijs is voor een klinisch relevant verschil in 
eigenschappen. In CFH-rapport 04/253 van 1 november 2004 
over pregabaline wordt ook pregabaline als onderling 
vervangbaar beschouwd met levetiracetam en gabapentine. 
Over het indicatiegebied wordt opgemerkt dat het vooralsnog 
als gelijksoortig kan worden beschouwd: gabapentine was in 
dubbelblind gerandomiseerd onderzoek bij diabetische 
neuropathie en postherpetische neuralgie werkzamer dan 
placebo. Levetiracetam is niet op een dergelijke wijze 
onderzocht. Er zijn echter aanwijzingen voor een brede 
toepasbaarheid van anti-epileptica bij neuropathische pijn, en 
vanuit case-reports zijn er aanwijzingen dat dit ook voor 
levetiracetam geldt. Tenslotte is relevant dat gabapentine 
volgens de richtlijnen van de beroepsgroep één van de 
middelen van eerste keuze is en dat het 'off label' gebruik van 
dit middel door de fabrikant zelf in advertenties jarenlang is 
aanbevolen. In het over deze middelen laatst verschenen CFH-

rapport 07/034 van 25 januari 2007 over zonisamide (wordt 
geconcludeerd dat zonisamide onderling vervangbaar is met 
levetiracetam en gabapentine. Alle drie kunnen worden 
toegepast bij de behandeling van partiële epilepsie. Met 
betrekking tot de klinisch relevante verschillen in 
eigenschappen wordt opgemerkt dat bij zonisamide relatief 
meer ernstige bijwerkingen lijken voor te komen, maar dat de 
CFH over de relatieve veiligheid nog geen definitieve 
conclusies kan trekken.  
Voor de beoordeling in het voorliggende rapport is bezien of is 
voldaan aan de criteria van onderlinge vervangbaarheid en met 
name of er sprake is van een verschil in toepassingsgebied en 
van klinisch relevante verschillen in eigenschappen tussen de 
genoemde anti-epileptica. 
Voor de vergelijking van de eigenschappen wordt met name 
gebruik gemaakt van gepubliceerde gegevens van goed 
uitgevoerde, direct vergelijkende onderzoeken. Indien deze 
niet voorhanden zijn, wordt indien mogelijk een indirecte 
vergelijking gemaakt op grond van gepubliceerde, goed 
uitgevoerde, placebogecontroleerde onderzoeken. Ook 
gegevens uit gepubliceerde meta-analyses zijn meegenomen.  

 
 
 
 

Overwegingen met betrekking tot de onderlinge 
vervangbaarheid 

Indicatie 

Gelijksoortig  

indicatiegebied 

 

 

 

In tabel 1 staan de indicaties van de anti-epileptica 
gabapentine, levetiracetam, pregabaline en zonisamide 
vermeld zoals momenteel omschreven in de 1B-teksten 
(peildatum 7 januari 2008). Alle genoemde stoffen zijn 
geregistreerd voor epilepsie. Zonisamide en pregabaline alleen 
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voor de adjuvante behandeling van partiële epilepsie met of 
zonder secundair gegeneraliseerde aanvallen. Gabapentine en 
levetiracetam ook als monotherapie bij partiële epilepsie en 
verder is levetiracetam geregistreerd als adjuvans voor 
myoklone aanvallen bij juveniele myoklonische epilepsie en als 
adjuvans voor gegeneraliseerde tonisch-klonische aanvallen bij 
idiopathische gegeneraliseerde epilepsie. Gabapentine en 
pregabaline zijn ook geregistreerd voor neuropathische pijn. 
Beide middelen zijn geregistreerd voor perifere 
neuropathische pijn en alleen pregabaline ook voor centrale 
neuropathische pijn. Pregabaline is daarnaast als enige 
geregistreerd voor gegeneraliseerde angststoornis.  
Anti-epileptica vinden in de praktijk een bredere toepassing bij 
andere indicaties dan epilepsie, zoals bij neuropathische pijn 
en angst- en stemmingsstoornissen45, 51. Alleen op grond van 
de geregistreerde indicatie kan daarom geen onderscheid 
worden gemaakt tussen de verschillende anti-epileptica in 
toepassingsgebied. 
 
Volgens het Nationaal Kompas zijn de prevalentie en 
incidentie van epilepsie niet eenvoudig te bepalen, laat staan 
van de verschillende vormen van epilepsie. Het aantal 
personen met actieve epilepsie (puntprevalentie), inclusief 
speciale syndromen, wordt geschat op 9,4 per 1.000 mannen 
en 8,3 per 1.000 vrouwen van 55 jaar en ouder (absoluut 
12.800 mannen en 15.500 vrouwen van 55 jaar en ouder)28. De 
prevalentie van epilepsie die wordt behandeld met anti-
epileptica wordt geschat op 5 per 1.00012. Partiële aanvallen 
vormen de achtergrond voor meer dan de helft van de gevallen 
van epilepsie. Mede vanwege de registratie-eisen in de V.S. 
worden in de praktijk nieuwe anti-epileptica eerst als adjuvans 
onderzocht en geregistreerd en kan pas later registratie als 
monotherapie plaatsvinden18. Voor anti-epileptica kan men een 
verschil in registratie als monotherapie of als adjuvans en het 
ontbreken van onderzoek als monotherapie daarom niet op 
voorhand beschouwen als reden voor een verschil is in 
toepassingsgebied. In de Epilepsierichtlijn van de 

Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVvN)12 zijn zowel 
gabapentine als levetiracetam bij partiële epilepsie middelen 
van tweede keus; een plaatsbepaling voor pregabaline en 
zonisamide wordt in deze richtlijn niet besproken. Wel komt in 
de richtlijn het bredere toepassingsgebied van levetiracetam 
bij epilepsie naar voren. Van de vier hier bespoken anti-
epileptica wordt alleen levetiracetam genoemd als 
behandelmogelijkheid bij andere typen aanvallen: als tweede 
keus middel bij myoklonieën en bij tonisch-klonische insulten. 
Bij juveniele myoklonische epilepsie wordt levetiracetam na 
valproïnezuur en lamotrigine een goede keus genoemd. 
Conclusie: hoewel levetiracetam bij epilepsie breder is 
geregistreerd dan de andere anti-epileptica kan toch 
gesproken worden van een gelijksoortig indicatiegebied. Alle 
middelen zijn geregistreerd voor de meest voorkomende 
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partiële aanvallen. Verder is relevant dat geen van deze anti-
epileptica in de richtlijn van de beroepsgroep eerste 
keusmiddelen zijn. 
 
Neuropathische pijn is een veelvoorkomend verschijnsel. 
Afhankelijk van de gehanteerde definitie, bedraagt volgens 
sommigen de prevalentie 1–2 % van de algemene populatie, 
volgens anderen 2,4%, met zelfs een prevalentie van 8% bij 
personen ouder dan 55. Hiervan betreft het naar schatting bij 
90% perifere en bij 10% centrale neuropathische pijn. Hoewel 
niet geregistreerd voor centrale neuropathische pijn lijkt 
gabapentine in onderzoek daarbij wel werkzaam te zijn33. 
Pregabaline is ook werkzaam gebleken bij centrale pijn na 
ruggenmergletsel. 
De CBO richtlijn32 komt voor polyneuropathie uit op een 
prevalentie van 1% en een schatting van 100.000–400.000 
patiënten met klinische verschijnselen van polyneuropathie.  
Veel van de in de praktijk voor de indicatie neuropathische pijn 
gebruikte middelen (tricyclische antidepressiva, sommige anti-
epileptica) zijn officieel niet voor deze indicatie geregistreerd. 
In richtlijnen wordt algemeen als behandeling de voorkeur 
gegeven aan de tricyclische antidepressiva, die niet voor 
neuropathie zijn geregistreerd. De Farmacotherapeutische 

richtlijn pijnbestrijding van de NHG31 noemt als 
farmacotherapeutische behandelingsmogelijkheden voor 
neuropathische pijn antidepressiva en anti-epileptica. Als anti-
epileptica worden carbamazepine, fenytoïne, gabapentine en 
pregabaline genoemd. Hierbij wordt in deze richtlijn echter 
gebruik van pregabaline en gabapentine in de eerste lijn 
afgeraden, omdat goed opgezet direct vergelijkend onderzoek 
met de tot nu toe gebruikelijke geneesmiddelen ontbreekt. In 
de Richtlijn Polyneuropathie van de NVvN32 worden 
amitriptyline en carbamazepine aanbevolen als eerste keuze 
voor de symptomatische behandeling van pijnlijke-, al dan niet 
diabetische- polyneuropathie. In deze richtlijn worden de 
volgende anti-epileptica in volgorde van aanbeveling als 2e 
keus middel genoemd: fenytoïne, valproïnezuur, pregabaline, 
gabapentine, lamotrigine en clonazepam 
Recenter geïntroduceerde anti-epileptica, zoals levetiracetam 
en zonisamide, worden in de literatuur wel potentieel 
toepasbaar geacht bij neuropathische pijn39, 40. In tegenstelling 
tot andere recenter geïntroduceerde anti-epileptica zijn er 
echter met levetiracetam en zonisamide geen gecontroleerde 
onderzoeken uitgevoerd waarin werkzaamheid bij 
neuropathische pijn naar voren komt. Van levetiracetam zijn er 
geen gecontroleerde onderzoeken uitgevoerd bij 
neuropathische pijn. Wel zijn er vanuit experimentele 
modellen en uit open onderzoek41, 42, 44 aanwijzingen voor een 
effect bij neuropathische pijn 39. Ook wordt in het WHO 
studieregister48 melding gedaan van diverse onderzoeken die 
gaande zijn bij neuropathische pijn (Chronic Neuropathic Pain 
Following Spinal Cord Injury;  Painful Polyneuropathy;  Post 
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Herpetic Neuralgia;  Central Pain in MS). Aan de andere kant is 
er bij levetiracetam melding gedaan van neuropathische pijn 
als bijwerking33 . Zonisamide was in een klein gerandomiseerd 
onderzoek bij diabetische neuropathie niet werkzamer dan 
placebo47. 
  
De jaarprevalentie van gegeneraliseerde angststoornis voor de 
bevolking van 13 jaar en ouder varieert van 0,7- 2,8%68. Van de 
vier anti-epileptica is alleen pregabaline geregistreerd voor een 
angststoornis, en wel gegeneraliseerde angststoornis. In de 
Nederlandse richtlijnen52,53 worden geen anti-epileptica 
genoemd als behandelmogelijkheid van angststoornissen. De 
registratie van pregabaline voor gegeneraliseerde 
angststoornis dateert echter van na het verschijnen van deze 
richtlijnen. 
In een overzicht over anti-epileptica bij angststoornissen51 
komt pregabaline naar voren als middel met het sterkste 
bewijs voor werkzaamheid bij angststoornissen, met name bij 
gegeneraliseerde angststoornis, maar ook bij sociale fobie. 
Pregabaline in hoge dosering60 en gabapentine55 zijn bij sociale 
fobie in een gecontroleerd onderzoek werkzamer gebleken 
dan placebo. Verder is een anxiolytisch effect van gabapentine 
in een aantal andere gecontroleerde studies ten opzichte van 
placebo naar voren gekomen66.  Het betreft echter geen 
specifieke studies bij gegeneraliseerde angststoornis. In een 
studie kwam een preoperatief anxiolytisch effect van 1200 mg 
gabapentine naar voren67. In een kleine studie bij 
paniekstoornis was er geen significant verschil ten opzichte 
van placebo. In een studie was 15 mg oxazepam postoperatief 
werkzamer in het verlichten van preoperatieve angst dan 1200 
mg gabapentine65.  
 
Het is aannemelijk dat door hun aangrijpingspunt en het 
werkingsmechanisme dat verondersteld wordt een rol te 
spelen bij angststoornissen gabapentine en pregabaline 
toepasbaar zijn bij angststoornissen24. Het 
werkingsmechanisme van gabapentine en pregabaline is 
vermindering van de neuronale gevoeligheid door remming 
van de N-type en PQ-type spanningsafhankelijke 
calciumkanalen (via binding aan een auxiliaire subeenheid (α

2
-

δ) van op centrale neuronen). Verder verminderen beide de 
afgifte van verschillende neurotransmitters, zoals glutamaat, 
norepinefrine en substance-P. Levetiracetam moduleert de N-
type spanningsafhankelijke calciumkanalen en kaliumstromen 
en heeft verder nog andere veronderstelde 
werkingsmechanismen (een interactie met het synaptische 
vesikeleiwit 2A). Zonisamide werkt behalve op 
spanningsgevoelige calciumkanalen ook op de 
spanningsgevoelige natriumkanalen. 
 
Conclusie. In een aantal studies bij angst was gabapentine 
werkzamer dan placebo.  Mede omdat het aangrijpingspunt 
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van gabapentine en pregabaline vergelijkbaar is, mag 
aannemelijk worden geacht dat gabapentine hoewel het niet is 
geregistreerd voor gegeneraliseerde angststoornis, ook een 
vergelijkbare werking heeft bij angststoornissen. 
 

Conclusie Omdat anti-epileptica historisch breder en ‘off label’ worden 
toegepast bij zowel bij epilepsie als neuropathische pijn en 
angststoornissen zou er in principe gesproken kunnen worden 
van een gelijksoortig indicatiegebied. In tegenstelling tot met 
andere recenter geïntroduceerde anti-epileptica zijn er echter 
met levetiracetam en zonisamide geen gecontroleerde 
onderzoeken uitgevoerd waarin werkzaamheid bij 
neuropathische pijn naar voren komt. Daarnaast zijn in 
richtlijnen gabapentine en pregabaline wel als 
behandelmogelijkheid bij polyneuropathie opgenomen, maar 
worden levetiracetam en zonisamide niet genoemd. De CFH 
concludeert daarom dat levetiracetam en zonisamide een 
gelijksoortig indicatiegebied hebben gericht op epilepsie. 
Daarnaast hebben gabapentine en pregabaline een 
gelijksoortig indicatiegebied gericht op neuropathische pijn en 
gegeneraliseerde angststoornis. 

Toedieningsweg 

Gelijke 

toedieningsweg 

Voor de anti-epileptica gabapentine, levetiracetam, 
pregabaline en zonisamide gaat het om orale 
toedieningsvormen. Concluderend is er sprake van een gelijke 
toedieningsweg. 

Leeftijdscategorie 

Bestemd voor 

dezelfde 

leeftijdscategorie 

De anti-epileptica gabapentine, levetiracetam, pregabaline en 
zonisamide zijn alle vier bij volwassenen geregistreerd. 
Gabapentine en levetiracetam zijn voor epilepsie ook bij 
kinderen geregistreerd. Omdat het hier overlappende 
leeftijdscategorieën betreft, staat dit het bestaan van of de 
vorming van een cluster voor volwassenen niet in de weg. 
Concluderend zijn de vier anti-epileptica bestemd voor 
dezelfde leeftijdscategorie.   
 

Klinisch relevante verschillen in eigenschappen 

Effectiviteit/werkzaamheid 

Epilepsie Partiële epilepsie.  
Er zijn bij epilepsie geen direct vergelijkende onderzoeken 
tussen deze anti-epileptica gepubliceerd. Afgegaan is op de 
beoordeling van deze indicatie in eerdere rapporten2,3,4. Hieruit 
blijkt dat in een indirecte vergelijking de werkzaamheid van 
levetiracetam, pregabaline en zonisamide als adjuvante 
behandeling van refractaire partiële epilepsie vergelijkbaar 
lijken met die van de andere anti-epileptica voor secundaire 
behandeling, zoals gabapentine. 
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Nieuwe gegevens ten opzichte van vorige beoordelingen zijn 
dat de werkzaamheid van pregabaline is aangetoond bij 
partiële epilepsie als monotherapie, als adjuvans bij juveniele 
myoklonische epilepsie en als adjuvans bij idiopathische 
gegeneraliseerde epilepsie.  Bij deze indicaties zijn geen direct 
vergelijkende onderzoeken met gabapentine, levetiracetam of 
zonisamide beschikbaar. 
Partiële epilepsie, monotherapie. De werkzaamheid van 
levetiracetam als monotherapie is aangetoond in een 
dubbelblind "noninferiority"-onderzoek bij 576 patiënten van 
16 jaar en ouder met nieuw of recent gediagnosticeerde 
epilepsie7, 15. De patiënten hadden ofwel niet-geprovoceerde 
partiële aanvallen ofwel alleen gegeneraliseerde tonisch-
klonische aanvallen. In dit onderzoek was levetiracetam niet 
inferieur aan carbamazepine gemeten op het percentage 
patiënten dat gedurende tenminste zes maanden aanvalsvrij 
was. 1000 – 3000 mg levetiracetam per dag werd vergeleken 
met 400 – 1200 mg carbamazepine-CR per dag. De 
behandelduur was, afhankelijk van de respons, maximaal 121 
weken. Bij 73,0% van de met levetiracetam behandelde 
patiënten en 72,8% van de met carbamazepine-CR behandelde 
patiënten werd een periode van zes maanden vrij van 
aanvallen bereikt; het gecorrigeerde absolute verschil tussen 
de behandelingen was 0,2% (95% CI: -7,8 8,2). Meer dan de 
helft van de proefpersonen bleef 12 maanden vrij van 
aanvallen (respectievelijk 56,6% en 58,5% van de personen die 
levetiracetam en carbamazepine-CR kregen). 
 
Adjuvans bij juveniele myoklonische epilepsie. Bij de 
behandeling van juveniele myoklonische epilepsie is 
valproïnezuur het middel van eerste keuze. Het maakt 80-90% 
van de patiënten met juveniele myoklonische epilepsie 
aanvalsvrij. Bij onvoldoende werkzaamheid van valproïnezuur 
of als het niet wordt verdragen zijn lamotrigine of een 
benzodiazepine alternatieven. In een dubbelblind, 
placebogecontroleerd onderzoek met een duur van 16 weken 
was 3000 mg levetiracetam per dag, verdeeld over twee doses 
werkzamer dan placebo. De meeste patiënten hadden 
juveniele myoklonische epilepsie. Bij 58,3% van de patiënten 
die werden behandeld met levetiracetam en bij 23,3% van de 
patiënten die placebo kregen, nam het aantal dagen met 
myoklonische aanvallen per week af met 50% of meer. Bij 
voortgezette langetermijnbehandeling was 28,6% van de 
patiënten gedurende tenminste zes maanden vrij van 
myoklonische aanvallen en was 21,0% gedurende tenminste 
één jaar vrij van myoklonische aanvallen. 
 
Adjuvans bij idiopathische gegeneraliseerde epilepsie. Een 24 
weken durend, dubbelblind onderzoek vond plaats onder 
volwassenen, adolescenten en een beperkt aantal kinderen. Zij 
hadden idiopathische gegeneraliseerde epilepsie met primaire 
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gegeneraliseerde tonisch-klonische aanvallen in verschillende 
syndromen (juveniele myoklonische epilepsie, juveniele 
epilepsie met absences, kinderepilepsie met absences of 
epilepsie met Grand Mal aanvallen bij ontwaken). Hierbij was 
levetiracetam (3000 mg per dag en bij kinderen 60 
mg/kg/dag, beide verdeeld over 2 doses) werkzamer dan 
placebo. Bij 72,2% van de patiënten die werden behandeld met 
levetiracetam en bij 45,2% van de patiënten die placebo 
kregen, nam de frequentie van primaire gegeneraliseerde 
tonisch-klonische aanvallen per week af met 50% of meer. Bij 
voortgezette langetermijnbehandeling was 47,4% van de 
patiënten gedurende tenminste zes maanden en 31,5% 
gedurende tenminste 1 jaar vrij van tonisch-klonische 
aanvallen. 
 

Neuropathische 

pijn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In geen enkel onderzoek zijn verschillende anti-epileptica 
direct met elkaar vergeleken. In een systematische review35, 36 

van de behandeling van pijnlijke diabetische neuropathie blijkt 
dat de werkzaamheid van medicatie beperkt is. Ook komt 
daaruit naar voren dat die van de tricyclische antidepressiva 
aanmerkelijk groter is dan die van de anti-epileptica. De 
werkzaamheid van de traditionele anti-epileptica lijkt daarbij 
op basis van indirecte vergelijking zelfs iets groter dan die van 
de recenter geïntroduceerde anti-epileptica. De gepoolde 
oddsratio van het behandeleffect (gemeten als 50% 
pijnreductie) van de tricyclische antidepressiva is 22,24 (5,83-
84,75), en dat voor stoppen met de behandeling vanwege 
bijwerkingen 2,32 (0,59-9,69). De gepoolde oddsratio van de 
traditionele anti-epileptica carbamazepine, lamotrigine, en 
natriumvalproaat is 5,33 (BI 1,77-16,2) en dat voor stoppen 
met de behandeling vanwege bijwerkingen 1,51 (0,33-9,96). 
De gepoolde oddsratio voor de recenter geïntroduceerde anti-
epileptica gabapentine, oxcarbazepine en pregabaline is resp. 
3,25 (2,27-4,66) en voor staken vanwege bijwerkingen 2,98 
(1,75-5,07).   
Pregabaline is bij perifere neuropathische pijn niet zo breed 
onderzocht als gabapentine. Zo is het niet onderzocht bij 
neuropathische pijn door het carpaletunnelsyndroom en door 
mononeuritis, twee veel voorkomende oorzaken van 
neuropathische pijn. Het is in kortdurende onderzoeken 
onderzocht bij matige tot ernstige pijn bij diabetische 
neuropathie en bij postherpetische neuralgie. Bij 20–50% 
(35%)van de patiënten gaf het dosisafhankelijk een verbetering 
van de pijnscore met 50% of meer, vergeleken met 10–30% 
(18%) bij placebo. Extrapolatie van de aangetoonde werking 
naar andere indicatiegebieden met perifere neuropathische 
pijn moet met voorzichtigheid gebeuren, omdat tot nu toe de 
meeste middelen die werkzaam zijn bij diabetische 
polyneuropathie, niet werkzaam zijn gebleken bij 
neuropathische pijn bij een hiv-infectie. In indirecte 
vergelijking lijkt de werkzaamheid in deze twee 
neuropathische pijnmodellen vergelijkbaar met die van andere 
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Centrale 

neuropathische pijn 

anti-epileptica die hierbij zijn onderzocht, zoals 
carbamazepine en gabapentine. In een Cochrane review waarin 
15 studies waren meegenomen48 was de NNT voor verbetering 
voor gabapentine bij chronische neuropathische pijn 4,4 (95% 
BI 3,5-5,7); 42% verbeterde in de gabapentinegroep vergeleken 
met 19% op placebo. De NNT voor verbetering bij diabetische 
neuropathie was 2,9 (95% BI 2,2-4,3) en bij postherpetische 
neuralgie 3,9 (95% BI 3-5,7). In de richtlijn ‘Polyneuropathie’ 
van de NVvN32 is bij pijnlijke-, al dan niet diabetische- 
polyneuropathie de NNT voor pregabaline 3 en die voor 
gabapentine 4. 
 
De registratie van pregabaline bij centrale neuropathische pijn 
is gebaseerd op een positieve studie-uitkomst ten opzichte van 
placebo bij patiënten met pijn door ruggenmergletsel. Het 
effect op de pijnrespons van pregabaline bij deze vorm van 
centrale neuropathische pijn is geringer dan in de studies met 
perifere neuropathische pijn, maar het verschil ten opzichte 
van placebo is vergelijkbaar. 21,7% van de patiënten had een 
verbetering van de pijnscore met 50% of meer, ten opzichte 
van 7,5% voor de patiënten op placebo5. Pregabaline is niet 
onderzocht bij andere vormen van centrale pijn, zoals bij 
multiple sclerose of na een beroerte. Ook gabapentine is in 
onderzoek werkzaam gebleken bij neuropathische pijn door 
ruggenmergletsel. Gegevens om een indirecte vergelijking te 
maken tussen pregabaline en gabapentine ontbreken. In de 
Nederlandse richtlijnen ontbreekt een richtlijnonderdeel 
specifiek gericht op de behandeling van centrale 
neuropathische pijn. In de Europese EPNS richtlijn33 is er wel 
een apart deel gewijd aan centrale neuropathische pijn. De 
EPNS richtlijn stelt dat er weinig onderzoek is bij centrale 
neuropathische pijn en baseert de aanbevelingen op de 
uitgangspunten voor perifere neuropathische pijn. Op een 
lager bewijsniveau (niveau B) dan bij de perifere 
neuropathische pijn worden naast amitriptyline, zowel 
gabapentine en pregabaline aanbevolen als 
eerstelijnsbehandeling.  
 

Gegeneraliseerde 

angststoornis 

In de Nederlandse richtlijnen worden geen anti-epileptica 
genoemd als behandelmogelijkheid van angststoornissen. 
Volgens de NHG-standaard Angststoornissen52 hebben, in de 
eerste lijn, SSRI's (paroxetine) en serotonerge tricyclische 
antidepressiva (alleen imipramine is onderzocht) de voorkeur, 
en is de effectiviteit van beide vergelijkbaar. Als een 
behandeling met paroxetine of imipramine niet effectief is, 
kan venlafaxine of buspiron worden gegeven. Aanbevolen 
wordt minimaal een half jaar tot een jaar door te behandelen. 
De Multidisciplinaire richtlijn Angststoornissen53 geeft de 
voorkeur aan SSRI's en eventueel buspiron. Bij beide duurt het 
enkele weken voordat de anxiolytische werking intreedt. 
Pregabaline is bij gegeneraliseerde angststoornis onderzocht 
in zes gecontroleerde studies van 4 tot 6 weken, in een studie 
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met ouderen van 8 weken en in een langetermijn terugval 
preventiestudie met een dubbelblinde terugval preventie fase 
van 6 maanden. In gecontroleerde klinische studies (van 4 tot 
8 weken), vertoonden 52% van de met pregabaline behandelde 
patiënten en 38% van de patiënten op placebo een verbetering 
van minstens 50% in de Hamilton Anxiety Rating Scale (HAM-A) 
totale score van baseline tot eindpunt. 
Resultaten uit direct vergelijkend onderzoek bij 
gegeneraliseerde angststoornis laten zien dat de 
werkzaamheid van pregabaline vergelijkbaar lijkt met die van 
een benzodiazepine (alprazolam58, lorazepam61, 62) en 
venlafaxine56: in deze onderzoeken waren zowel pregabaline, 
venlafaxine als de benzodiazepinen significant werkzamer dan 
placebo. 

  
Conclusie 

werkzaamheid   

 

Er zijn bij epilepsie, neuropathische pijn en gegeneraliseerde 
angststoornis geen direct vergelijkende onderzoeken tussen 
deze vier anti-epileptica gepubliceerd. In een indirecte 
vergelijking lijkt de werkzaamheid van levetiracetam als 
adjuvante behandeling van refractaire partiële epilepsie 
vergelijkbaar met die van andere anti-epileptica voor 
secundaire behandeling, zoals gabapentine, lamotrigine, 
topiramaat en vigabatrine. Bij indirecte vergelijking lijkt de 
werkzaamheid van pregabaline bij diabetische polyneuropathie 
en bij postherpetische neuralgie vergelijkbaar met andere anti-
epileptica die hierbij zijn onderzocht, zoals carbamazepine en 
gabapentine. Hierbij lijken de recenter geïntroduceerde 
middelen, zoals gabapentine en pregabaline, minder 
werkzaam dan de traditionele anti-epileptica. Bij 
gegeneraliseerde angststoornis lijkt de werkzaamheid van 
pregabaline vergelijkbaar met die van een benzodiazepine en 
venlafaxine. Bij gegeneraliseerde angststoornis en centrale 
neuropathische pijn ontbreken vergelijkende gegevens van 
pregabaline met gabapentine. Op grond van de beschikbare 
gegevens over werkzaamheid zijn er geen aanwijzingen voor 
een klinisch relevant verschil in werkzaamheid tussen 
gabapentine en pregabaline.  

Bijwerkingen 

Bijwerkingen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregabaline en gabapentine lijken net als levetiracetam in het 
algemeen goed te worden verdragen en geen ernstige 
bijwerkingen te geven, zoals die bij andere anti-epileptica 
kunnen optreden waaronder zonisamide. Uit de Lareb 
Intensive Monitoring naar pregabaline komt duizeligheid naar 
voren als meest frequente bijwerking (bij ong 50%)46. 
Levetiracetam lijkt wel meer psychiatrische bijwerkingen te 
veroorzaken, met name bij mensen met een psychiatrische 
voorgeschiedenis29. Aan de andere kant was er tussen 
pregabaline en levetiracetam in een kortdurend onderzoek21 
naar gebruik als adjuvans bij partiële epilepsie een significant 
verschil in de invloed op de angstscores. Verrassend was dat 
het gebruik van pregabaline een negatieve invloed had op het 
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Ernstige 

bijwerkingen 

geheugen en een trend tot hogere angst- en vijandigheidscore 
terwijl het gebruik van levetiracetam leidde tot een 
vermindering van de angst. 
 
Bij zonisamide zijn in de postmarketingfase na registratie 
ernstige huidreacties gemeld, waaronder gevallen van het 
Stevens-Johnson syndroom. In een herziening van de SPC van 
zonisamide9 wordt in een vet gedrukte omkadering 
gewaarschuwd voor ernstige huiduitslag waaronder gevallen 
van het syndroom van Stevens-Johnson. Deze bijwerking is niet 
opgenomen in de SPC’s van levetiracetam8 en pregabaline6. 
Stevens-Johnson syndroom staat wel vermeld als zelden 
optredende bijwerking in de 1b-tekst van gabapentine11. Bij 
gabapentine ontbreekt echter een vet gedrukte omkadering of 
een andere specifieke waarschuwing voor deze bijwerking. In 
de literatuur is bij gebruik van gabapentine één geval van 
Stevens-Johnson syndroom gemeld22. Uit een vergelijkend 
observationeel onderzoek naar het optreden van huidreacties 
van anti-epileptica bij epilepsie bleek dat huidreacties bij 
levetiracetam en gabapentine significant minder dan 
gemiddeld optraden23.  In dit onderzoek was pregabaline niet 
meegenomen. Zonisamide veroorzaakte in dit onderzoek wel 
meer huidreacties dan gemiddeld, maar dit was niet statistisch 
significant. 

  
Conclusie 

bijwerkingen 

Er is sprake van een klinisch relevant verschil in bijwerkingen 
tussen levetiracetam, pregabaline en gabapentine aan de ene 
kant en zonisamide aan de andere kant.    
 

Conclusie klinisch 

relevante 

verschillen in 

eigenschappen 

Op grond van de huidige onderzoeksresultaten kan niet 
worden gesteld dat er tussen gabapentine en pregabaline 
sprake is van een klinisch relevant verschil in eigenschappen. 
Vanwege de bijwerkingen is er voor zonisamide wel sprake van 
een klinisch relevant verschil in eigenschappen met 
levetiracetam, pregabaline en gabapentine.     

 
 

Conclusie 

 De beoordeelde anti-epileptica hebben een gelijke 
toedieningsweg en zijn bestemd voor dezelfde 
leeftijdscategorie.  
Levetiracetam en zonisamide hebben een gelijksoortig 
indicatiegebied gericht op epilepsie. Gabapentine en 
pregabaline hebben een gelijksoortig indicatiegebied gericht 
op neuropathische pijn en angststoornis. 
Op grond van de huidige onderzoeksresultaten kan niet 
worden gesteld dat er tussen gabapentine en pregabaline 
sprake is van een klinisch relevant verschil in eigenschappen. 
Vanwege de bijwerkingen is er voor zonisamide wel sprake van 
een klinisch relevant verschil in eigenschappen met 
levetiracetam, pregabaline en gabapentine.  
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Concluderend is levetiracetam niet onderling vervangbaar met 
gabapentine, pregabaline en zonisamide. Zonisamide is niet 
onderling vervangbaar met gabapentine, pregabaline en 
levetiracetam. Gabapentine en pregabaline zijn wel onderling 
vervangbaar. 
 

Plaatsbepaling 

binnen GVS 

Levetiracetam kan uit het cluster 0N03AXBO worden gehaald 
en worden geplaatst op bijlage 1B. Gabapentine kan eveneens 
uit dit cluster worden gehaald en samen met pregabaline 
worden ondergebracht in een nieuw te vormen cluster op 
bijlage 1A. Zonisamide kan in het huidige cluster opgenomen 
blijven. 
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Bijlage: herbeoordelingsrapport anti-epileptica oktober 2007 
 
 
 
Tabel 1   Geregistreerde indicaties van de betrokken anti-epileptica gabapentine, levetiracetam, 
pregabaline en zonisamide update september 2007 in de meest recente 1B-teksten (peildatum 7 
september 2007) 
 

stofnaam merknaam 1B-tekst laatste revisie 
1B-tekst 

indicaties 
 

gabapentine Neurontin® CBG december 2006 - Monotherapie van partieel beginnende 
aanvallen met of zonder secundaire 
generalisatie bij volwassenen en kinderen 
vanaf 12 jaar. 

-  Adjuvante behandeling van refractaire 
partiële epilepsie met of zonder 
secundair gegeneraliseerde aanvallen bij 
volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar.  

- Perifere neuropathische pijn, zoals 
pijnlijke diabetische neuropathie en 
postherpetische neuralgie, bij 
volwassenen. 

levetiracetam Keppra® EMEA december 2007 - Monotherapie van partieel beginnende 
aanvallen met of zonder secundaire 
generalisatie bij volwassenen en kinderen 
vanaf 16 jaar. 

- Adjuvante therapie voor de behandeling 
van partieel beginnende aanvallen met of 
zonder secundaire generalisatie bij 
volwassenen en kinderen vanaf 4 jaar.  

- Adjuvante therapie voor de behandeling 
van myoklone aanvallen bij juveniele 
myoklonische epilepsie bij volwassen en 
adolescenten vanaf 12 jaar.  

- Adjuvante therapie voor de behandeling 
van gegeneraliseerde tonisch-klonische 
aanvallen bij idiopatische 
gegeneraliseerde epilepsie bij 
volwassenen en adolescenten vanaf 12 
jaar. 

pregabaline Lyrica® EMEA juli 2000 - Adjuvante behandeling van partiële 
epilepsie met of zonder secundair 
gegeneraliseerde aanvallen. 

- Perifere neuropathische pijn 
- Centrale neuropathische pijn 
- Gegeneraliseerde angststoornis. 

zonisamide Zonegran® EMEA jan 2005 - Adjuvante behandeling van partiële 
epilepsie met of zonder secundair 
gegeneraliseerde aanvallen 

 
 


