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Onderwerp 

CFH-rapport 10/09: indacaterol (Onbrez®) 
 
 
Geachte heer Klink, 
 
In uw brief van 12 januari 2010 heeft u het College voor zorgverzekeringen (CVZ) 
verzocht een beoordeling uit te voeren over de vraag of het middel indacaterol 
(Onbrez®) onderling vervangbaar is met een middel dat is opgenomen in het verzekerde 
pakket. De Commissie Farmaceutisch Hulp (CFH) van het CVZ heeft de inhoudelijke 
beoordeling inmiddels afgerond. De overwegingen hierbij treft u aan in het CFH-rapport 
10/09 dat als bijlage is toegevoegd. Op basis van dit oordeel van de CFH heeft het CVZ 
zijn advies over opname van indacaterol (Onbrez®) in het verzekerde pakket vastgesteld. 
 
Indacaterol is een selectief langwerkend β2-sympathicomimeticum. Het is geregistreerd 
voor de onderhoudsbehandeling van luchtwegobstructies bij volwassenen met chronisch 
obstructieve longziekte (COPD). Het is beschikbaar als 150 microg inhalatiepoeder in 
harde capsules. De therapeutische waarde is gelijk aan die van de overige langwerkende 
β2-sympathicomimetica formoterol en salmeterol. 
 
Indacaterol is als onderling vervangbaar beoordeeld met formoterol en salmeterol die 
reeds zijn opgenomen in het GVS op bijlage 1A in cluster 0R03ACCIDC. Indacaterol kan 
worden geplaatst in dit cluster met een standaarddosering van 150 microg.   
 
 
 
 
 
Hoogachtend, 
dr. P.C. Hermans 
Voorzitter Raad van Bestuur 
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1. Inleiding 

 In de brief van 12 januari 2010 verzoekt de minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport het College voor 
zorgverzekeringen een inhoudelijke toetsing uit te voeren over 
indacaterol (Onbrez®). 
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2. Indacaterol (Onbrez®) 

Samenstelling Indacaterol 150 of 300 µg inhalatiepoeder in harde capsules 
Geregistreerde 
indicatie 

“Onderhoudsbehandeling van luchtwegobstructies bij 
volwassenen met chronisch obstructieve longziekte (COPD)” 

2.a.1. Voorstel fabrikant 

 Opname op bijlage 1A. 

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 reeds in het GVS opgenomen 
geneesmiddelen. 
Onderzocht wordt of indacaterol onderling vervangbaar is met 
de twee langwerkende β2-sympathicomimetica, formoterol en 
salmeterol, die zijn opgenomen in het GVS op bijlage 1A in 
cluster 0R03ACCIDC.  
De vergelijking met deze langwerkende β2-
sympathicomimetica is beschreven in het 
Farmacotherapeutisch rapport over indacaterol. 

2.a.3. Beoordeling critera onderlinge vervangbaarheid 

Gelijksoortig 
indicatiegebied 

Indacaterol:  
Onderhoudsbehandeling van luchtwegobstructies bij 
volwassenen met chronisch obstructieve longziekte (COPD). 
Formoterol:  
- Onderhoudsbehandeling van patiënten met bronchiaal astma, 
die niet voldoende reageren op behandeling met 
corticosteroïden per inhalatie en zo nodig kortwerkende 
bronchodilatoren. 
- Profylaxe van bronchospasmen die geïnduceerd worden door 
koude lucht of inspanning. 
- Onderhoudsbehandeling van bronchoconstrictie bij patiënten 
met chronische luchtwegaandoeningen (COPD), waaronder 
chronische bronchitis en emfyseem.  
Salmeterol: 
- Regelmatige symptomatische aanvullende behandeling van 
reversibele luchtwegobstructie bij patiënten met astma, 
waaronder patiënten met nachtelijk astma die met 
inhalatiecorticosteroïden in overeenstemming met de huidige 
behandelrichtlijnen de astma niet onder controle hebben. 
- Behandeling van chronische obstructieve longziekte (COPD). 
- Voorkoming van inspanningsastma. 
 
Indacaterol is alleen voor COPD geregistreerd, terwijl 
formoterol en salmeterol ook zijn geregistreerd voor astma die 
onvoldoende reageert op de gebruikelijke behandeling. Omdat 
deze vorm van astma voorkomt bij een kleine groep patiënten, 
is COPD de vaker voorkomende indicatie (hoofdindicatie). 
 
Conclusie: er is een gelijksoortig indicatiegebied. 
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Gelijke 
toedieningsweg 

De middelen worden per inhalatie ingenomen. 
 
Conclusie: er is een gelijke toedieningsweg. 
 

Bestemd voor 
dezelfde 
leeftijdscategorie 

Indacaterol is geregistreerd voor volwassenen. Het Europees 
Geneesmiddelenagentschap (EMEA) heeft afgezien van de 
verplichting om onderzoeksresultaten met het middel bij alle 
subgroepen van de kinderpopulatie bij COPD in te dienen. 
Formoterol is voor gebruik bij volwassenen en kinderen vanaf 
6 jaar. Salmeterol is voor gebruik bij volwassenen en kinderen 
vanaf 4 jaar. Geen van de genoemde middelen is dus bestemd 
voor een specifieke leeftijdscategorie. 
 
Conclusie: de middelen zijn bestemd voor dezelfde 
leeftijdscategorie. 
 

Klinische relevante 
verschillen in 
eigenschappen 

Op basis van de beschikbare publicaties heeft indacaterol bij 
patiënten met matig-ernstige of ernstige COPD na 3 maanden 
gebruik een vergelijkbaar effect op de FEV1 en de symptomen 
als formoterol en salmeterol. Er is onvoldoende gerapporteerd 
over de resultaten van indacaterol in de aanbevolen dosering 
na een relevante follow-upduur van ≥ 6 maanden. 
De bijwerkingen van indacaterol, de toepasbaarheid en het 
gebruiksgemak komen overeen met die van de vergeleken 
behandelingen. De ervaring is beperkter dan die met de 
vergeleken behandelingen. 
 
Conclusie: er zijn geen klinisch relevante verschillen in 
eigenschappen. 

 

2.a.4. Conclusie onderlinge vervangbaarheid 

 Ondanks de beperkte beschikbare gegevens wordt indacaterol 
beschouwd als onderling vervangbaar met formoterol en met 
salmeterol. 

 

2.a.5. Standaarddosis 

 Er is geen DDD vastgesteld. De aanbevolen dosering is 150 µg 
1 dd. Dit is tevens de standaarddosering.  

 

2.a.6. Conclusie plaats in het GVS 

 Indacaterol komt in aanmerking voor opname op bijlage 1A 
van de Regeling Zorgverzekering. 
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3. Conclusie 

 Indacaterol is onderling vervangbaar met formoterol en met 
salmeterol. Het middel komt in aanmerking voor opname op 
bijlage 1A, in een cluster met de genoemde middelen (cluster 
0R03ACCIDC ). De standaarddosering van indacaterol is 150 
µg 1 dd. 

 
 
 

De Voorzitter van de Commissie 
Farmaceutische Hulp 
 
 
 
 
Prof. dr. J.H.M. Schellens 
 

De Secretaris van de Commissie 
Farmaceutische Hulp 
 
 
 
 
Dr. M. van der Graaff 
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Farmacotherapeutisch rapport 
 
indacaterol (Onbrez®) bij de indicatie 'COPD’ 
 
 
 
Geneesmiddel. Indacaterol 150 µg inhalatiepoeder in harde capsules 

 

Geregistreerde indicatie. “Onderhoudsbehandeling van luchtwegobstructies bij volwassenen met 

chronisch obstructieve longziekte (COPD)” 

 

Dosering. 150 µg 1 dd, met Onbrez Breezhaler inhalator. Maximale dosering: 300 µg 1 dd. 

 

Werkingsmechanisme. Bij inhalatie werkt indacaterol als een bronchodilatator. Indacaterol is een 

partiële agonist van ß2-adrenerge receptoren. Dergelijke agonisten stimuleren het enzym 

intracellulaire adenylcyclase, dat de omzetting van ATP naar cyclisch AMP katalyseert. 

Toegenomen spiegels van cyclisch AMP veroorzaken relaxatie van bronchiale gladde spieren. 

 

Samenvatting therapeutische waarde 

 

Gunstige effecten. Op basis van de beschikbare onderzoeken heeft indacaterol bij patiënten met 

matig-ernstige of ernstige COPD na 3 maanden gebruik een vergelijkbaar effect op de FEV1 en de 

symptomen als formoterol en salmeterol. Er is onvoldoende gerapporteerd over de resultaten van 

indacaterol in de aanbevolen dosering na een relevante follow-upduur van ≥ 6 maanden. 

 

Ongunstige effecten. De bijwerkingen van indacaterol komen overeen met die van de vergeleken 

behandelingen. 

 

Ervaring. De ervaring met indacaterol is beperkter dan die met de vergeleken behandelingen. 

 

Toepasbaarheid. De toepasbaarheid van indacaterol is even breed als die van de vergeleken 

behandelingen. 

 

Gebruiksgemak. Het gebruiksgemak van indacaterol is even groot als dat van de vergeleken 

behandelingen. 

 

Eindconclusie. Bij de behandeling van COPD heeft indacaterol een gelijke therapeutische waarde 

als formoterol en salmeterol. 
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1. Aandoening1-3 
 
Symptomen. Patiënten met chronisch obstructieve longziekte (COPD) hebben last van 
kortademigheid en daarmee een verminderde inspanningstolerantie, van hoesten en het opgeven 
van slijm. COPD is een chronisch invaliderende aandoening. De aandoening is deels irreversibel en 
doorgaans progressief. De eerste symptomen doen zich meestal voor na het 45e levensjaar. 
Ontstaanswijze. COPD is het gevolg van een chronisch ontstekingsproces in de luchtwegen en het 
longparenchym. Roken is de belangrijkste risicofactor; de meeste COPD-patiënten (85%) hebben 
jarenlang gerookt. De gevoeligheid voor de gevolgen van roken is deels genetisch bepaald. Andere 
risicofactoren zijn: chronische blootstelling van de longen aan fijnstof, een laag geboortegewicht 
en vroeggeboorte, en een aangeboren tekort aan het enzym alfa-1-antitrypsine. 
Prevalentie/incidentie. De incidentie van COPD in de huisartsenpraktijk is 0,2% per jaar (0,1% 
voor 40-44-jarigen; 1% voor 80-84-jarigen). De prevalentie is 2% (0,8% voor 40-44-jarigen; 12% voor 
80-84-jarigen). De man-vrouwratio is 1:1 bij 40-44-jarigen en 3:1 bij 80-84-jarigen. Bij 10-15% van 
de rokers wordt COPD gediagnosticeerd. 
Ernst. De ernst van COPD wordt uitgedrukt in het volume lucht dat na maximale inademing in 1 
seconde kan worden uitgeademd (geforceerde expiratoire 1-secondevolume; FEV1; tabel 1). De 
FEV1 neemt bij rokers met COPD af met 60 ml/jaar, terwijl een afname met 30 ml/jaar vanaf de 
leeftijd van 30 jaar fysiologisch is. De FEV1-waarde wordt gemeten in liter, maar in de praktijk 
weergegeven als percentage van de voorspelde waarde, na correctie voor leeftijd, lengte, geslacht 
en ras. 
 
Tabel 1. Indeling van de ernst van chronisch obstructieve longziekte (COPD)4 
stadium ernst FEV1 (in % van voorspelde waarde)* 
I licht > 80 
II matig ernstig 50-79 
III ernstig 30-49 
IV zeer ernstig < 30 (of < 50 bij longfalen) 
 
FEV1 = geforceerde expiratoire 1-secondevolume. 
*FEV1-waarden na gebruik van een luchtwegverwijder. In alle stadia geldt dat na behandeling met een 
bronchusverwijder de ratio tussen FEV1 en geforceerde vitale capaciteit (FVC) < 0,7 is. 
 
Klinische maten zijn de ernst van de dyspnoe, het hoesten en het slijm opgeven; de ernst en de 
frequentie van exacerbaties; de beperkingen van het inspanningsvermogen; de kwaliteit van leven; 
en de aanwezigheid van comorbiditeit. Bij 10% van de patiënten met COPD ontstaan metabole en 
systemische veranderingen (gestoorde eiwitbalans, afgenomen spiermassa), die leiden tot een 
verminderde voedingstoestand. 
COPD bekort de levensverwachting met 8,5 jaar. Patiënten met COPD hebben een verminderde 
kwaliteit van leven op zowel fysiek als sociaal en emotioneel terrein. Ze ondervinden met name 
problemen bij fysiek inspannende activiteiten als traplopen en boodschappen dragen, maar ook bij 
dagelijkse activiteiten als wassen, aankleden en eten en bij deelname aan het sociale leven. 
Behandeling. De belangrijkste niet-medicamenteuze stap bij COPD is stoppen met roken. 
Medicamenteuze, symptomatische behandeling bestaat uit kortwerkende luchtwegverwijders: 
anticholinergicum (ipratropium) en/of β2-sympathicomimeticum (salbutamol, terbutaline). 
Bij aanhoudende COPD-klachten kan worden overgegaan op een onderhoudsbehandeling met 
langwerkende luchtwegverwijders: anticholinergicum (tiotropium) en/of β2-sympathicomimeticum 
(salmeterol of formoterol). Beide soorten middelen verbeteren de longfunctie en verminderen het 
aantal exacerbaties. Tiotropium vermindert bovendien de dyspnoe. Er is een lichte voorkeur voor 
dit middel bij patiënten met ernstige of zeer ernstige COPD (stadium III-IV) of met cardiale 
comorbiditeit. Er zijn onvoldoende gegevens om een voorkeur uit te spreken bij lichte of matig 
ernstige COPD (stadium I-II). Patiënten met ≥ 2 exacerbaties per jaar kunnen baat hebben bij 
inhalatiecorticosteroïden (beclometason, budesonide, fluticason; alleen fluticason is geregistreerd 
voor de indicatie COPD). In geval van COPD stadium III-IV, ≥ 2 exacerbaties in het voorgaande jaar 
en afname van de kwaliteit van leven, kan een combinatie worden voorgeschreven van een 
langwerkende luchtwegverwijder en een inhalatiecorticosteroïd.1-3 
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2. Beoordelingsmethode 
 
2a Keuze vergelijkende behandeling 
Indacaterol is een langwerkende luchtwegverwijder. Omdat het middel in de groep van 
langwerkende β2-sympathicomimetica hoort, vergelijken we het in dit rapport met de andere 
middelen in deze groep, te weten formoterol en salmeterol. 
 
2b Verantwoording literatuuronderzoek 
Bij de beoordeling wordt gebruik gemaakt van de 1B-tekst van het registratiedossier, de EPAR en 
van onderzoeken die gepubliceerd zijn in – bij voorkeur – peer-reviewed tijdschriften. 
Een literatuuronderzoek werd uitgevoerd in de bestanden van Medline, Embase en Cochrane op 18 
februari 2010. De volgende zoektermen werden gebruikt: COPD, formoterol, indacaterol, 
salmeterol. 
Er werden geen relevante trials gevonden die niet in het dossier aanwezig waren. Het dossier dat 
de fabrikant had aangeleverd, bevatte rapportages over 2 trials. Deze waren beide niet 
gepubliceerd in een peer-reviewed tijdschrift. Trial B2334 (indacaterol versus formoterol) was wel 
gepubliceerd in het beoordelingsrapport van de EMEA5 en het clinical study report,6 en van trial 
B2336 (indacaterol versus salmeterol) waren gegevens beschikbaar in een clinical study report 
(tabel 2).7 Aanvullend werden in dit rapport resultaten op de primaire uitkomstmaten overgenomen 
uit de 1B-tekst over indacaterol.8 
 
 
Tabel 2. Klinische studies die zijn betrokken in de beoordeling 
 indacaterol versus formoterol 5 6 indacaterol versus salmeterol 7 
onderzoeksopzet (level 
of evidence) 

RCT (A2) met randomisatie na stratificatie 
voor rookstatus 

RCT (A2) 

patiënten:   
  aantal na 

randomisatie 
1732 1002 

  ernst van COPD matig-ernstig (stadium II-III) matig-ernstig (stadium II-III) 
  geslacht: % man 80 75 
  mediane leeftijd in 

jaren (uitersten) 
64 (41-90) 64 (41-89) 

  % huidige roker 41 46 
interventie en controle indacaterol 300 µg 1 dd 

indacaterol 600 µg 1 dd 
formoterol 12 µg 2 dd 
placebo 

indacaterol 150 µg 1 dd 
salmeterol 50 µg 2 dd 
placebo 

belangrijkste 
uitkomstmaten 

  

  primair FEV1-dalwaarde na 12 weken* FEV1-dalwaarde na 12 weken 
  secundair SGRQ-score na 12 weken† 

% ‘slechte’ dagen’ over 52 weken‡ 
SGRQ-score na 12 weken 
% ‘slechte’ dagen’ over 26 weken 

statistische analyse ‘modified intention to treat’-analyse 
(gegevens uit een van de deelnemende 
landen werden geëxcludeerd want 
bleken onbetrouwbaar) 

‘intention to treat’-analyse met ‘last 
observation carried forward’ 

kans op bias uitval: 26%; meer in placebogroep dan in 
groepen met actieve behandeling 

uitval: 16%; meer in placebogroep dan in 
groepen met actieve behandeling 

 
*FEV1-dalwaarde. Een verschil van 0,12 l werd beschouwd als klinisch relevant. 
†SGRQ = St. George’s Respiratory Questionnaire, een vragenlijst naar ziekte-gerelateerde kwaliteit van leven, bevat 
50 items en is ingedeeld in drie categorieën: symptomen (frequentie en ernst), activiteiten (beperkingen door 
dyspnoe) en impact op het dagelijkse leven van de zieke. De score varieert van 0 tot 100. Een scoreverschil van ≥ 4 
eenheden werd beschouwd als klinisch relevant. 
‡Een ‘slechte dag’ was gedefinieerd als een dag met een score ≥ 2 (matige of ernstig) voor ≥ 2 van 5 symptomen: 
hoesten, wheeze, sputumproductie, sputumkleur, kortademigheid; bijgehouden in patiëntendagboek. Een verschil 
van 8% werd beschouwd als klinisch relevant. 
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3. Therapeutische waarde 
 
De therapeutische waarde van indacaterol is beoordeeld op de criteria gunstige effecten, 
ongunstige effecten, ervaring, toepasbaarheid en gebruiksgemak. 
 
3a Gunstige effecten 
 
Uitkomstmaten 
De EMEA beveelt de volgende primaire uitkomstmaten aan in onderzoek naar symptomatische 
behandeling van patiënten met COPD: FEV1 en een symptomenscore zoals de St. George’s 
Respiratory Questionnaire (SGRQ; zie de voetnoot in tabel 2).9 Van belang is niet alleen de 
gemiddelde waarde gedurende een bepaalde behandelperiode, maar ook het beloop van de 
waarden in de tijd. Zowel de FEV1-waarde als de symptomenscore is nodig omdat de longfunctie 
en de ziektelast maar matig met elkaar overeenkomen. Secundaire uitkomstmaten kunnen zijn: 
longfunctie (anders dan de FEV1), O2-saturatie, CO2-retentie, inspanningstolerantie, 
symptoomschalen, frequentie van exacerbaties en kwaliteit van leven (anders dan de SGRQ), 
afhankelijk van de claim in de 1B-tekst. 
Om te kunnen concluderen dat een middel COPD symptomatisch verbetert, zijn de resultaten 
nodig van een trial met een duur van tenminste 6 maanden.9 
 
Studies 
Zowel de studie naar indacaterol versus formoterol als die naar indacaterol versus salmeterol 
betrof patiënten met matig-ernstig COPD (stadium II-III), een leeftijd van ≥ 40 jaar en een 
rookgeschiedenis van ≥ 20 pakjesjaren.5-7 
Om blindering te bereiken bij de verschillende inhalatoren en verschillende 
toedieningsfrequenties, gebruikten de patiënten ’s ochtends 2 verschillende inhalatoren (de ene 
met indacaterol of placebo en de andere met de te vergelijken actieve stof of placebo) en ’s avonds 
1 inhalator (met de te vergelijken stof of placebo). 
De resultaten van de onderzoeksarm met indacaterol 600 µg 1 dd zijn in dit rapport niet 
opgenomen, omdat de maximale dosis 300 µg 1 dd is.8 
Van secundaire uitkomstmaten zijn de resultaten niet overgenomen indien in de 
onderzoeksrapportage alleen p-waarden en een conclusie als “beter” werden gerapporteerd, 
zonder de feitelijke data. 
 
Resultaten 
 
Tabel 3. Effectiviteit van indacaterol en vergeleken behandelingen bij patiënten met COPD5-8 

indacaterol versus formoterol  indacaterol versus salmeterol  
indacaterol 
300 µg 1 dd 
(n = 389) 

formoterol 
12 µg 2 dd 
(n = 379) 

placebo 
(n = 371) 

 indacaterol 
150 µg 1 dd 
(n = 330) 

salmeterol 
50 µg 2 dd 
(n = 333) 

placebo 
(n = 
335) 

gemiddelde FEV1-dalwaarde in 
liter 

       

op t = 0 1,33 1,35 1,37  1.34 1,35 1,32 
op t = 12 weken 1,48 1,38  1,31  1,45 1,39 1,28 
verschil na 12 weken:*        
tussen indacaterol en actieve 
comparator 

0,10†    0,06†   

tussen actieve middel en 
placebo 

0,17†‡ 0,07†   0,17†‡§ 0,11†  

 
SGRQ 

 
(n = 330) 

 
(n = 318) 

 
(n = 294) 

  
(n = 299) 

 
(n = 292) 

 
(n = 274 

% patiënten met klinisch 
relevant scoreverschil van ≥ 4 
punten, na 6 maanden, t.o.v. 
de uitgangswaarde 

55 51 40  53 49 38 

 
SGRQ: zie tabel 2. 
*Berekend met kleinste-kwadratenmethode. 
†P < 0,05. 
‡Klinisch relevant verschil want ≥ 0,12 l. 
§Verschil tussen indacaterol en placebo gold voor alle subgroepen op basis van leeftijd, geslacht, 
rookvoorgeschiedenis, COPD-ernst en gebruik van inhalatiecorticosteroïden bij aanvang van de studie. 
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Evidentie. 
De FEV1-waarden na gebruik van een luchtwegverwijder, op basis waarvan de ernst wordt bepaald, 
zijn niet vermeld. 
FEV1-dalwaarde. Na 12 weken was het effect van indacaterol op de FEV1-dalwaarde statistisch 
significant, maar niet klinisch relevant beter dan dat van de vergeleken, actieve behandelingen 
(tabel 3).5-7 Indacaterol werkte statistisch significant en klinisch relevant beter dan placebo. 
Formoterol en salmeterol werkten beide statistisch significant, maar niet klinisch relevant beter 
dan placebo. Het verschil in FEV1-dalwaarde tussen indacaterol en placebo was 0,13 liter op dag 2 
en 0,18 liter op week 26 (beide: p < 0,05).7 Het 24-uur bronchodilaterend effect van indacaterol 
werd gehandhaafd gedurende een behandelingsperiode van een jaar.8 
SGRQ-score. Na 12 weken was de SGRQ-score met indacaterol 2,1 punt beter dan de score met 
salmeterol en 6,3 punt beter dan de score met placebo (de scores op t = 0 en t = 12 weken zijn 
niet vermeld); beide verschillen zijn statistisch significant, maar alleen het verschil met placebo is 
klinisch relevant.7 Na 6 maanden was er bij ruim de helft van de patiënten een klinisch relevant 
scoreverschil ten opzichte van de uitgangswaarde (zie tabel 3); scores en p-waarden zijn in de 
studierapportages niet vermeld.8 
Percentage ‘slechte’ dagen. Na 26 weken was er tussen indacaterol en placebo een niet 
statistisch significant verschil van 4%.7 De percentages per onderzoeksgroep zijn niet 
gerapporteerd. 
 
Extrapolatie. 
- De onderzochte patiënten hadden matig-ernstige of ernstige COPD (stadium II en III). De 
resultaten gelden dus niet voor patiënten met licht of zeer ernstig COPD (stadium I en IV). 
- Indacaterol is in een van de 2 studies gebruikt in een hoge dosering van 300 µg/dag, terwijl 150 
µg/dag de aanbevolen dosering is. 
- De meeste resultaten op de belangrijkste uitkomstmaten FEV1-waarde, de SGRQ-score en het 
percentage ‘slechte dagen’ zijn niet of te summier beschreven. 
- De FEV1 en de SGRQ-score zijn beschreven na slechts 12 weken (de EMEA beveelt ≥ 26 weken 
aan), hoewel er in de 1B-tekst iets wordt opgemerkt over het resultaat na 12 resp. 6 maanden. 
- Van beide studies zijn de uitkomsten voor rokers en ex-rokers niet apart weergegeven. 
 
Conclusie 
Op basis van de beschikbare onderzoeken heeft indacaterol bij patiënten met matig-ernstige of 
ernstige COPD na 3 maanden gebruik een vergelijkbaar effect op de FEV1 en de symptomen als 
formoterol en salmeterol. Er is onvoldoende gerapporteerd over de resultaten van indacaterol in de 
aanbevolen dosering na een relevante follow-upduur van ≥ 6 maanden. 
 
 
3b Ongunstige effecten 
 
Tabel 4. Gemelde bijwerkingen van indacaterol en vergeleken behandelingen; bron: 1B-teksten 
 indacaterol formoterol salmeterol 
meest 
frequent 
(1-10%)  

nasofaryngitis, bovenste 
luchtweginfectie, sinusitis; 
diabetes mellitus, 
hyperglykemie; hoofdpijn; 
ischemische hartziekte; hoest, 
faryngolaryngeale pijn, rinorroe, 
congestie van de luchtwegen; 
spierspasme; perifeer oedeem 

hoofdpijn 
tremor 
hartkloppingen 

hoofdpijn 
tremor 
hartkloppingen 

ernstig paradoxale bronchospasmen, 
atriumfibrillatie 

paradoxale bronchospasmen, 
angio-oedeem 

paradoxale bronchospasmen, 
hartritmestoornissen, 
angio-oedeem 

 
Het fase III-klinisch ontwikkelingsprogramma omvatte 2154 patiënten met COPD: 60% matig-
ernstig (stadium II) en 40% ernstig (stadium III). Bij 627 patiënten was de dosering 150 µg 1 dd 
(aanbevolen), bij 865 patiënten 300 µg 1 dd (maximaal) en bij 679 patiënten 600 µg 1 dd (2 maal 
maximaal). De behandelduur was maximaal 1 jaar.8 
Evidentie. De bijwerkingen die bij indacaterol het vaakst voorkomen, zijn: nasofaryngitis (9%), 
hoest (7%), infectie van de bovenste luchtwegen (6%) en hoofdpijn (5%). Deze zijn doorgaans licht 
of matig en komen minder vaak voor bij voortzetting van de behandeling.8 
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Er zijn meer vaak gemelde bijwerkingen bij indacaterol dan bij formoterol en salmeterol (tabel 4). 
De ernstige bijwerkingen komen overeen. 
Van de gerandomiseerde patiënten in de studie naar indacaterol versus formoterol beëindigde 26% 
hun deelname aan de studie. Het hoogste uitvalpercentage was in de placebogroep, vooral als 
gevolg van intrekken van toestemming, bijwerkingen en onbevredigend therapeutisch effect [geen 
cijfers vermeld]. In de behandelgroepen (indacaterol en formoterol) waren bijwerkingen de 
belangrijkste reden om zich terug te trekken uit de studie. Gedurende de studie overleden 12 
patiënten; bij 1 van hen was er een vermoedelijk verband met het gebruik van indacaterol 300 µg 
1 dd.5 6 
In de studie naar indacaterol versus salmeterol bestonden de vaakst gerapporteerde bijwerkingen 
uit infecties en infestaties. Bijwerkingen die vermoedelijk behandeling-gerelateerd waren, kwamen 
voor in 6% bij indacaterol, 3% bij salmeterol en 2% bij placebo. Deze betroffen 
luchtwegaandoeningen, verlengd QT-interval en spierspasmen. Gedurende de studie overleden 5 
patiënten; bij geen van hen was er een relatie tussen studie-deelname en overlijden.7 
 
Conclusie. De bijwerkingen van indacaterol komen overeen met die van de vergeleken 
behandelingen. 
 
 
3c1 Ervaring 
 
Tabel 5. Ervaring met indacaterol en vergeleken behandelingen* 
 indacaterol formoterol salmeterol 
beperkt: < 3 jaar op de markt of < 100.000 voorschriften (niet-
chronische indicatie)/20.000 patiëntjaren (chronische medicatie) 

[2009]   

voldoende: ≥ 3 jaar op de markt, en > 100.000 voorschriften/20.000 
patiëntjaren 

   

ruim: > 10 jaar op de markt  [1995] [1996] 
 
*Bron: CFH-criteria voor beoordeling therapeutische waarde; www.fk.cvz.nl. 
 
Conclusie. De ervaring met indacaterol is beperkter dan die met de vergeleken behandelingen. 
 
 
3c2 Toepasbaarheid 
Er zijn geen belangrijke verschillen in toepasbaarheid tussen indacaterol en de vergeleken 
behandelingen. Dit betreft contra-indicaties, specifieke groepen en interacties. Voor alle ß2-
adrenerge agonisten geldt dat ze beter niet worden gebruikt door patiënten met cardiovasculaire 
aandoeningen, patiënten met convulsieve aandoeningen of thyreotoxicose, en door patiënten die 
ongewoon gevoelig reageren op deze middelen. Verder kunnen hoge doseringen aan het eind van 
de zwangerschap weeënremming induceren en bij de foetus/neonaat ß-mimetische effecten, zoals 
tachycardie en hypoglykemie. Gelijktijdige toediening van andere sympathicomimetische stoffen 
kan de bijwerkingen versterken. Gelijktijdige hypokaliëmische behandeling kan het mogelijk 
hypokaliëmische effect van ß2-adrenerge agonisten versterken. 
 
Conclusie. De toepasbaarheid van indacaterol is even breed als die van de vergeleken 
behandelingen. 
 
 
3c3 Gebruiksgemak 
 
Tabel 6. Gebruiksgemak van indacaterol en vergeleken behandelingen 
 indacaterol formoterol salmeterol relevant verschil 
toedieningswijze per inhalatie per inhalatie per inhalatie nee 
toedieningsfrequentie 1 dd 1-2 dd 2 dd nee 
 
Alle 3 middelen zijn toe te dienen met een droogpoederinhalator. Formoterol en salmeterol zijn 
daarnaast ook beschikbaar als aërosol. Daardoor kan de arts bij die middelen de toedieningswijze 
beter afstemmen op de eigenschappen (kracht, coördinatie) van de patiënt. 
Indacaterol en formoterol worden gebruikt met een singledose-inhaler, en salmeterol met een 
multidose-inhaler. In een singledose-inhaler moet elke capsule apart worden geplaatst, maar daar 
tegenover staat dat er meer controle over het gebruik is omdat de patiënt aan de lege capsule kan 
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zien dat het medicijn is geïnhaleerd. Voor de inhalatoren die voor de 3 middelen worden gebruikt, 
is een vergelijkbare inspiratoire kracht nodig om de medicatie goed te inhaleren. 
 
Conclusie. Het gebruiksgemak van indacaterol is even groot als dat van de vergeleken 
behandelingen. 
 
 
3d Eindconclusie therapeutische waarde 
Er zijn minimale gegevens beschikbaar om de effectiviteit van indacaterol in de aanbevolen 
dosering te vergelijken met die van formoterol en salmeterol. In beide studierapportages is de 
primaire uitkomstmaat (FEV1) beschreven na slechts 12 weken in plaats van na een relevante 
periode van ≥ 26 weken. Bovendien is indacaterol in de studie versus formoterol onderzocht in de 
maximale dosering van 300 µg/dag in plaats van de aanbevolen 150 µg/dag. Daarbij zijn 
nauwelijks resultaten op de uitkomstmaten ‘SGRQ-score’ en ‘% slechte dagen’ gerapporteerd. De 
wel gerapporteerde gegevens laten een statistisch significant verschil zien tussen indacaterol en 
formoterol/salmeterol, dat echter niet klinisch relevant is. Tussen indacaterol en placebo is er wel 
een klinisch relevant verschil in FEV1-dalwaarde en SGRQ-score, na 12 weken. 
 
Bij de behandeling van COPD heeft indacaterol een gelijke therapeutische waarde als formoterol en 
salmeterol. 
 
4. Claim van de fabrikant en oordeel van de CFH 
 
4a Claim van de fabrikant 
“Indacaterol is een eenmaal daags langwerkende ß2-agonist ontwikkeld voor de 
onderhoudsbehandeling van luchtwegobstructie bij volwassenen met chronisch obstructieve 
longziekte (COPD). In het kader van het ontwikkelingsprogramma hebben meer dan 6000 
patiënten indacaterol toegediend gekregen en is aangetoond dat i) de werkzaamheid/effectiviteit 
van indacaterol vergelijkbaar is met salmeterol, formoterol en tiotropium en op FEV1 zelfs beter, 
ii) indacaterol een verbetering op secundaire eindpunten, zoals de symptomatische en 
gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven, versus placebo en actieve comparators, laat zien, iii) 
indacaterol een overall veiligheidsprofiel heeft dat overeenkomt met dat van de langwerkende ß2-
sympathicomimetica. Indacaterol heeft vooralsnog een gelijke therapeutische waarde als de ß2-
agonisten en tiotropium.” 
 
4b Oordeel CFH over de claim van de fabrikant 
(i) Het gerapporteerde verschil in FEV1 tussen indacaterol en formoterol resp. salmeterol is klinisch 
niet relevant. De effectiviteit is daarom vergelijkbaar. De gedocumenteerde follow-upduur is te 
kort om over symptomatische verbetering te kunnen spreken. 
(ii) Het gerapporteerde verschil in SGRQ-score tussen indacaterol en salmeterol is klinisch niet 
relevant. Het verschil tussen indacaterol en placebo is klinisch wel relevant. 
(iii) De gerapporteerde bijwerkingen komen overeen met die van formoterol en salmeterol. De 
ervaring met indacaterol is echter beperkter dan die met de vergeleken behandelingen. 
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Deze tekst is door de Commissie Farmaceutische Hulp vastgesteld in haar vergadering van 26 
april 2010. 
 
De gegevens uit dit farmacotherapeutisch rapport zullen worden verwerkt in hoofdstuk 7B10 van 
het Farmacotherapeutisch Kompas. 
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Bijlage  
Wijzigingen voor Farmacotherapeutisch kompas 
 
Kosten 
Apotheekinkoopprijzen (in euro; excl. BTW) 
 indacaterol 

150 µg 1 dd 
formoterol 
12 µg 2 dd 

salmeterol 
50 µg 2 dd 

prijs* 36,60 
per 30 capsules 

24,10 
per 60 doseringen 

31,22 
per 60 doseringen 

kosten per 28 dagen 34,16 22,49 29,14 
 
*Bron: Z-index. Februari 2010. 
 
 
CFH-advies 
In de behandeling van patiënten met COPD die bij gebruik van een kortwerkende 
luchtwegverwijder klachten houden, kan worden overgegaan op een langwerkende 
luchtwegverwijder. De volgende middelen komen dan in aanmerking: het anticholinergicum 
tiotropium en de β2-sympathicomimetica formoterol, indacaterol en salmeterol. Van indacaterol 
zijn minder klinische onderzoeksgegevens beschikbaar, is de ervaring beperkter en het middel is 
alleen te gebruiken als poederinhalator en niet als dosisaërosol. 
 


