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Onderwerp 

CFH-rapport 11/25: rasagiline (Azilect®) 
 
 
Geachte mevrouw Schippers, 
 
In uw brief van 7 september 2010 heeft u het College voor zorgverzekeringen (CVZ) 
verzocht een herbeoordeling uit te voeren over het geneesmiddel rasagiline (Azilect®). 
De Commissie Farmaceutisch Hulp (CFH) van het CVZ heeft de inhoudelijke beoordeling 
inmiddels afgerond. De overwegingen hierbij treft u aan in het CFH-herbeoordelings 
rapport 11/25: rasagiline (Azilect®) dat als bijlage is toegevoegd.  
 
Rasagiline is bestemd voor de behandeling van de ziekte van Parkinson. Het betreft 
zowel de toepassing als monotherapie als het gebruik als aanvullende therapie (met 
levodopa) bij patiënten met fluctuaties aan het einde van de dosering. Rasagiline is 
beschikbaar als tablet 1 mg. 
 
Bij de GVS-beoordeling in 2006 (CFH-rapport 06/10) bleek rasagiline onderling 
vervangbaar met selegiline. Op basis daarvan hebt u besloten om rasagiline op te nemen 
op bijlage 1A in een cluster met selegiline. De fabrikant was het niet eens met dit 
oordeel van de CFH en heeft dit aan de rechter voorgelegd. Een commissie van 
deskundigen, ingesteld door de rechtbank, oordeelde eveneens dat de klinische effecten 
van rasagiline en selegiline vergelijkbaar lijken (31 maart 2008). 
 
De fabrikant heeft in het voorliggende verzoek tot herbeoordeling voorgesteld om 
rasagiline te plaatsen op bijlage 1B, omdat nieuwe gegevens zouden aantonen dat 
vroege start van rasagiline als monotherapie de progressie gedurende een langdurige 
periode afremt en dat rasagiline in tegenstelling tot selegiline een ziektemodificerend 
effect heeft. 
 
De CFH is van oordeel dat met de nieuwe gegevens een invloed op de ziekteprogressie 
door toepassing van rasagiline onvoldoende is aangetoond. Zowel voor rasagiline als 
selegiline zijn er studies met aanwijzingen voor een effect op ziekteprogressie maar dit 
effect is nog niet onomstotelijk vastgesteld. Daarom is de conclusie dat er tussen 
rasagiline en selegiline geen klinisch relevant verschil in eigenschappen is aangetoond.  
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Concluderend is het CVZ van oordeel dat de plaatsing van rasagiline op bijlage 1A 
gehandhaafd kan blijven.  
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
dr. A. Boer 
Lid Raad van Bestuur 
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Samenvatting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Commissie Farmaceutische Hulp heeft een herbeoordeling 
uitgevoerd voor rasagiline (Azilect®). Rasagiline is bestemd 
voor de behandeling van de ziekte van Parkinson. Het betreft 
zowel de toepassing als monotherapie als het gebruik als 
aanvullende therapie (met levodopa) bij patiënten met 
fluctuaties aan het einde van de dosering. 
 
De CFH heeft rasagiline eerder beoordeeld in april 2006 (CFH-
rapport 06/10: rasagiline (Azilect®), april 2006). De commissie 
concludeerde toen dat er geen sprake is van klinisch relevante 
verschillen in eigenschappen tussen rasagiline en selegiline. 
Dit resulteerde in de uitspraak dat beide middelen onderling 
vervangbaar zijn, en samen in één cluster op bijlage 1A kon 
worden geplaatst.  
 
De fabrikant was het niet met het oordeel van de CFH eens en 
heeft dit aan de rechter voorgelegd. De rechtbank te Haarlem 
heeft februari 2007 een commissie van deskundigen ingesteld. 
Deze concludeerde 31 maart 2008 in een deskundigenrapport 
dat de klinische effecten van selegiline en rasagiline op 
verbetering vergelijkbaar lijken, zowel bij monotherapie als bij 
aanvullende therapie (met levodopa). 
 
De CFH heeft zich in deze herbeoordeling op nieuwe gegevens 
gericht. Het gaat daarbij uitsluitend om gegevens over 
rasagiline als monotherapie in het begin van de behandeling. 
De CFH meent dat de nieuwe gegevens bevestigen dat een 
invloed van rasagiline en selegiline op de ziekteprogressie 
onvoldoende is aangetoond. Daarom is de conclusie dat er 
tussen rasagiline en selegiline geen klinisch relevant verschil 
in eigenschappen is aangetoond.  
De commissie blijft dan ook bij haar oordeel dat rasagiline 
onderling vervangbaar is met selegiline en het op 1A 
geclusterd kan blijven met selegiline. 
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1. Achtergrond 

Verzoek minister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eerder oordeel CFH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CFH-advies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deskundigen 
rapport 

In de brief van 7 september 2010 verzoekt de minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport het College voor 
zorgverzekeringen een herbeoordeling uit te voeren over 
rasagiline (Azilect®). Hiertoe heeft de fabrikant Teva een 
dossier ingediend voor herbeoordeling van de therapeutische 
waarde van rasagiline (Azilect®). Teva meent dat rasagiline 
(Azilect®) niet onderling vervangbaar is met selegiline en dat 
er sprake is van een klinisch relevant verschil in 
eigenschappen.  
 
De Commissie Farmaceutische Hulp heeft een eerdere 
(=eerste) beoordeling van rasagiline uitgebracht in april 2006 
(CFH-rapport 06/10: rasagiline (Azilect®), april 2006). De 
commissie concludeerde toen dat rasagiline noch als 
monotherapie noch als aanvullende therapie een 
therapeutische meerwaarde heeft boven selegiline. Het oordeel 
was voorts dat er geen sprake is van klinisch relevante 
verschillen in eigenschappen tussen beide middelen. Dit 
resulteerde in de uitspraak dat rasagiline onderling 
vervangbaar is met selegiline. Rasagiline kon samen met 
selegiline in cluster 0N04BDAO V op bijlage 1A worden 
geplaatst.  
In het Farmacotherapeutisch rapport en het CFH-advies, dat is 
gepubliceerd in het Farmacotherapeutisch Kompas, adviseert 
de commissie richting voorschrijvers de volgende plaats in de 
behandeling: “Er is onvoldoende bewijs voor neuroprotectieve 
eigenschappen van MAO-B remmers bij gebruik aan het begin 
van de behandeling. Toepassing van MAO-B remmers (als 
rasagiline en selegiline) als monotherapie in het vroege 
stadium heeft slechts een beperkt effect. In een later stadium 
van de ziekte kunnen MAO-B remmers bij optreden van 
motorische complicaties aan de bestaande medicatie worden 
toegevoegd. Het effect van toevoeging van rasagiline bij 
parkinsonpatiënten met motorische fluctuaties tijdens 
levodopa-behandeling lijkt vergelijkbaar met dat van 
entacapon. De ervaring met rasagiline is beperkt.” 
 
De fabrikant was het niet met het oordeel van de CFH eens, en 
meende dat er wel sprake was van een klinisch relevant 
verschil in eigenschappen tussen rasagiline en selegiline. Dit 
spitste zich in de discussie toen toe op het gebruik in een later 
stadium van de ziekte van Parkinson als bij aanvullende 
therapie met levodopa  Zij eiste om opname op bijlage 1B. De 
fabrikant heeft dit geschil aan de rechtbank voorgelegd. De 
rechtbank te Haarlem heeft op 16 februari 2007 een 
commissie van deskundigen ingesteld die 31 maart 2008 een 
deskundigen rapport getiteld ‘Een vergelijking van rasagiline 
en selegiline’ heeft uitgebracht. Hierin wordt geconcludeerd: 
“Klinisch achten wij relevante verschillen niet eenduidig 
bewezen. De klinische effecten op verbetering lijken 
vergelijkbaar, zowel bij monotherapie als bij adjunct-therapie 
met levodopa.” En verderop: “Over de klinische relevantie van 
de effecten van selegiline en rasagiline kunnen wij geen 
uitspraak doen, onderzoek hiernaar komt pas geleidelijk op 
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gang. Voor zover dit onderwerp is bestudeerd wordt de 
klinische relevantie van MAO-B-remmers slechts marginaal 
geacht.” 
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2. Motivatie herbeoordeling 

Claim van de 
fabrikant 
 
 
 
 
Argumentatie 
 
 
 
 
 
Nieuwe aspecten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oude argumenten 
en discussiepunten 
 
 
 
 
 
 

 

Stap 1 = toetsing 

onderlinge 

vervangbaarheid 

 

 

Stap 2 = toetsing 

therapeutische 

waarde 
 
 
 

 

Centrale vraag 
 

De claim van de fabrikant is dat rasagiline opgenomen moet 
worden op bijlage 1B. De argumentatie is dat nieuwe gegevens 
over rasagiline, die in de vorige beoordeling niet aan de orde 
zijn geweest, aantonen dat bij de ziekte van Parkinson vroege 
start van rasagiline als monotherapie de progressie gedurende 
een langdurige periode afremt en dat het een 
ziektemodificerend effect heeft. In een indirecte vergelijking 
tracht de fabrikant aan te tonen dat er tussen rasagiline en 
selegiline een verschil is in ziektemodificerend effect. Doordat 
op dit punt rasagiline zich onderscheidt van selegiline, is er 
sprake van een klinisch relevant verschil in eigenschappen.  
 
De fabrikant baseert zijn claim op nieuwe aspecten en 
gegevens van rasagiline die tijdens de eerste beoordeling nog 
niet voorhanden waren. Het gaat daarbij uitsluitend om 
gegevens over rasagiline als monotherapie in het begin van de 
behandeling: 

• De publicatie van de ADAGIO studie met een effect op 
de ziekteprogressie. 

• Vervolggegevens van de TEMPO studie 
Andere nieuwe aspecten, die door de fabrikant wel niet als 
argument zijn gebruikt, maar wel in deze herbeoordeling aan 
de orde komen, zijn:  

• Nieuwe Nederlandse richtlijn 
• Nieuwe studiegegevens over selegiline 

De SPC en de EPAR van rasagiline zijn verder op het punt van 
vermeldingen over neuroprotectie/ effect op de 
ziekteprogressie niet aangepast.  
Daarnaast gebruikt de fabrikant net als in het vorige dossier 
de oude studiegegevens van selegiline om de indirecte 
vergelijking te maken. De CFH benadrukt dat deze 
herbeoordeling geen herhaling mag zijn van de eerste 
beoordeling en richt zich met name op de nieuwe gegevens. 
Wel zal de CFH opnieuw ingaan op de discussie over de 
indirecte vergelijking. 
 
Bij deze herbeoordeling worden in eerste instantie de 
vastgestelde GVS criteria voor onderlinge vervangbaarheid 
toegepast en getoetst (=stap 1). Pas ná ontclustering, nl bij het 
oordeel dat rasagiline niet meer onderling vervangbaar is met 
selegiline, komt de toetsing van de therapeutische waarde 
(meerwaarde, minderwaarde, gelijkwaardigheid) aan bod 
(=stap 2). Omdat de eerste drie criteria voor onderlinge 
vervangbaarheid, nl gelijksoortig indicatiegebied en 
toedieningsweg en voor dezelfde leeftijdscategorie, niet ter 
discussie worden gesteld, wordt de toetsing van onderlinge 
vervangbaarheid, die (als stap 1) eerst moet worden 
uitgevoerd, beperkt tot een oordeel over een klinisch relevant 
verschil in eigenschappen, die zich bij de gehele 
patiëntenpopulatie kan voordoen.  
De centrale vraag is daarmee tweeledig. Ten eerste of op 
grond van de nieuwe gegevens er tussen rasagiline en 
selegiline wel een voor de praktijk klinisch relevant verschil in 
eigenschappen (werkzaamheid/effectiviteit, bijwerkingen of 
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kwaliteit van leven) is aangetoond. Ten tweede of dit verschil 
wel opgaat voor de hele patiëntenpopulatie. Voor het gebruik 
als adjuvans zijn immers geen nieuwe gegevens beschikbaar, 
dus daar blijft het oordeel van de eerste beoordeling dat er 
geen klinisch relevant verschil in eigenschappen is 
aangetoond. Bij de eerste beoordeling beargumenteerde de 
fabrikant dat het gebruik als adjuvans bij levodopa de 
hoofdindicatie is.  
 

 
 

3. Uitgangspunten herbeoordeling 

Werkwijze 
 
 
 
 
 
 
Vergelijking met 
selegiline  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitkomst-
parameters  
 
 
 
Ziekte van 
Parkinson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invloed 
ziekteprogressie 

In deze herbeoordeling richt de CFH zich op de 
eigenschappen en de therapeutische waarde van rasagiline 
(Azilect®) als monotherapie. Hierbij wordt alleen ingegaan op 
de nieuwe gegevens na de eerste beoordeling in 2006. Verder 
wordt gebruik gemaakt van het deskundigenrapport uit 2008. 
Voor de nieuwe gegevens zie de opsomming onder 2. 
 

Voor de toetsing op onderlinge vervangbaarheid is rasagiline 
vergeleken met selegiline.  
 

Hieronder geven we aan hoe in deze herbeoordeling van de 
nieuwe gegevens de werkzaamheid bij het beginstadium van 
de ziekte van Parkinson is gedefinieerd. Specifiek is gezocht in 
de  recente richtlijnen van EMA en in de Nederlands 
multidisciplinaire richtlijn naar de eisen voor een 
ziektemodificerend effect. 
 
Werkzaamheid/effectiviteit:  
Voor het meten van de verbetering van de motorische 
symptomen wordt als eindparameter vaak gebruik gemaakt 
van de Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS). Ook 
de subschalen UPDRS II, -op algemene dagelijkse bezigheden 
(ADL) -gedurende 'on' en 'off' perioden-, en de UPDRS III, -op 
motorisch functioneren gedurende de 'on' periode-, zijn 
geaccepteerde en gevalideerde schalen.  
De richtlijnen van de EMA, 2008 eisen voor het meten van 
symptoomverbetering in een vroeg stadium van de ziekte 
voordat met levodopa is begonnen: driearmig dubbelblind 
placebogecontroleerd onderzoek met een actieve controle en 
een minimale duur van de onderhoudsbehandeling van 6 
maanden met als belangrijkste uitkomstmaat de verbetering 
van de motorische symptomen, bijvoorkeur uitgedrukt als 
percentage responders. De controle met placebo dient om het 
behandeleffect te onderscheiden van spontane fluctuaties. 
Vooral in het beginstadium van de ziekte met lichte 
symptomen kunnen de motorische symptomen erg variëren en 
fluctueren.  
Met betrekking tot een invloed op ziekteprogressie zegt de 
EMA: “The number of trials evaluating products aiming or 
delay disease progression is increasing although no study 
design can be recommended definitely. For a disease-
modifying claim a two-step procedure is foreseen, first a delay 
in disease progression should be shown, second an effect on 
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the underlying pathological process should be established.” De 
specifieke eisen van de EMA voor de studies gericht op 
vertraging van de ziekteprogressie bij vroege 
parkinsonpatiënten: dubbelblind placebogecontroleerd 
langdurig onderzoek tot 24 maanden met als belangrijkste 
uitkomstmaat de tijd tot een bepaalde mijlpaal (bij de novo 
patiënten: een vooraf bepaalde relevante verandering in UPDRS 
of de tijd tot inzet van levodopa/dopamineagonisten) of het 
aantal patiënten die de betreffende mijlpaal bereikt. 
Verandering in UPDRS mag via helling (‘slope’)-analyse worden 
bepaald; de helling (van placebo) is afhankelijk van de 
geselecteerde populatie; en voor extrapolatie buiten de 
observatieperiode is een lineaire progressie vereist. Verder is 
voor een claim tot beïnvloeding van de ziekteprogressie alleen 
het aantonen van een vertraging van de ziekteprogressie niet 
voldoende: parallel moet men ook een effect op biomarkers of 
‘neuro-imaging' laten zien dat correleert met betekenisvolle en 
aanhoudende veranderingen in klinische functie.  
De nieuwe multidisciplinaire Nederlandse richtlijn 
Parkinson, 2010 wijdt een apart hoofdstuk (p.106-111) aan 
Neuroprotectie/afremming van ziekteprogressie. Hierin wordt 
ingegaan op de beperkingen en de voor- en nadelen van de 
diverse meetmethoden die worden gehanteerd. Met betrekking 
tot klinische scores is de conclusie dat mogelijk een 
symptomatisch effect wordt gemeten in plaats van een 
neuroprotectief effect, tenzij is geëvalueerd na een adequate 
‘washout’ van het middel, om zo de ‘off’-status goed vast te 
kunnen leggen, hetgeen iets over de progressie van de ziekte 
kan zeggen. Dit geldt ook voor het ‘delayed start’ design 
(zoals in de TEMPO studie), waarmee men een eventuele 
modificerende invloed van een middel op het ziektebeloop wil 
aantonen of uitsluiten. Het idee achter dit design is dat door in 
de controlegroep het actieve middel (na 6 of 9 maanden) later 
te geven een effect op het ziektebeloop en het symptomatisch 
effect gescheiden kan worden.  
 
 

 
 

4. Overwegingen klinisch relevant verschil in eigenschappen 

4.a. Nieuwe onderzoeken/gegevens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hieronder bespreken we de nieuwe gegevens die de fabrikant 
heeft ingebracht :  

• het artikel van Olanow, 2009 (de ADAGIO studie) met 
het primaire doel een ziektemodificerend effect te 
onderzoeken.  

• Het artikel van Hauser, 2009 over het open label 
vervolg van de TEMPO studie met aanwijzingen voor 
minder ziekteprogressie.  

• Het artikel van Biglan, 2006 over de kwaliteit van 
leven meting bij de TEMPO studie 

Verder de nieuwe gegevens over selegiline: 
• Het artikel van Palhagen, 2006  
• Cochrane review: Caslake et al, 2009. 
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ADAGIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitkomst ADAGIO 
 
 
 
 
 
Studiebezwaren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Olanow, 2009 onderzochten in de ADAGIO studie, een fase 3 
gerandomiseerde, placebogecontroleerde, dubbelblinde studie 
met ‘delayed start’ design  bij 1176 patiënten (gemiddelde 
leeftijd 62 jaar; 61% man) met vroege onbehandelde (de novo) 
ziekte van Parkinson (Hoehn en Yahr stadium 1,5; de 
gemiddelde ziekteduur vanaf de diagnose was 4,5 maanden; 
de gemiddelde totale UPDRS-score 20,4). Rasagiline in een 
dosering van 1 en 2 mg/dag werd vergeleken met een  
controlegroep waarin met rasagiline 1 en 2 mg  pas na een 36 
weken durende placebobehandeling is gestart. Het primaire 
eindpunt was 3-ledig:  

1. de geschatte verandering op totale UPDRS-score/week 
(de helling) in week 12-36; de eis was een geringere 
snelheid van verslechtering in de vroege-start-groep 
vergeleken met de vertraagde-start-groep; hieruit zou 
een verschil in ziekteprogressie kunnen worden 
afgeleid,  

2. de geschatte verandering in totale UPDRS-score 
tussen baseline en week 72; de eis was een geringere 
verslechtering in de vroege-start-groep vergeleken 
met de vertraagde-start-groep,  

3. de geschatte verandering in totale UPDRS-score/week 
(de helling) in week 48-72; de eis was noninferiority 
in snelheid van verslechtering in de vroege-start-
groep vergeleken met de vertraagde-start-groep; de 
van te voren vastgestelde noninferiority marge was 
0,15 UPDRS punten/week.  

  
De uitkomst. Zie tabel 1 en 2. 1 mg rasagiline voldeed wel aan 
alle primaire eindpunteisen, maar 2 mg niet: er was voor 2 mg 
rasagiline bij de vroege-start-groep vergeleken met de 
vertraagde-start-groep geen statistisch significant verschil in 
verandering in totale UPDRS-score tussen baseline en week 72. 
Discussie.  

• In deze studie wordt niet voldaan aan de eis van de 
EMA en de Nederlandse richtlijnen dat een adequate 
‘washout’ periode van rasagiline is gehanteerd. De 
mogelijkheid dat een symptomatisch effect wordt 
gemeten in plaats van een effect op de progressie van 
de ziekte blijft daarmee aanwezig.  

• Verder blijkt uit figuur 3 van de publicatie dat ook 
voor 1 mg rasagiline er tussen week 12 en 36 en 
tussen week 48-72 op de helling geen sprake is van 
een lineair effect.  

Dat in deze studie voor 1 mg rasagiline geen afdoende bewijs 
voor een invloed op de ziekteprogressie wordt gegeven, blijkt 
verder ook uit de overwegingen die de auteurs van de ADAGIO 
studie te berde brengen: 

• de negatieve uitkomst van 2 mg rasagiline kan niet 
worden verklaard;  

• het is onduidelijk of een verschil van 1,7 punten  voor 
1 mg rasagiline op de UPDRS een klinisch relevant 
verschil is. 

• niet uitgesloten kan worden dat het verschil tussen de 
vroege-start 1 mg rasagiline groep vergeleken met de 
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TEMPO studie 
Hauser, 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studiebezwaren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biglan, 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palhagen 
 
 
 
 

vertraagde-start-groep een gevolg kan zijn van een 
effect van vroege behandeling. 

 
Voor de gegevens van de TEMPO-studie; zie het FT rapport uit 
2006. Ook de open label vervolgstudie van TEMPO (Hauser, 
2009) is bij de eerste beoordeling al aan de orde geweest, nl  
in een nog niet gepubliceerde vorm. Ook toen is door de 
fabrikant naar voren gebracht dat na een vervolgduur tot 6,5 
jaar (gemiddeld 3,5 jaar) tussen de initiële rasagiline- (vroege 
start)  en de initiële placebogroep (vertraagde-start) er nog een 
blijvend verschil in totale UPDRS was ten opzichte van de 
baseline van gemiddeld 2,5 punten (p=0,0206). Dit ondanks 
het feit dat patiënten in de open vervolgfase naast rasagiline 
met alle andere geregistreerde parkinsonmiddelen konden 
worden behandeld. Met welk middel is gecombineerd, is niet 
aangegeven. Uit de discussie bij de open vervolgstudie komt 
naar voren dat: 

• ongeveer 50% zich uit de studie terugtrok, 
waarschijnlijk betrof dit patiënten met een snellere 
ziekteprogressie.  

• De oorspronkelijke ITTpopulatie van TEMPO bedroeg 
404 patiënten, 177 patiënten gebruikten nog 
rasagiline toen de database werd afgesloten. In beide 
populaties werd een statistisch significant verschil in 
het voordeel van de initiële rasagiline groep gezien. 
Hoewel niet statistisch significant verschillend, werd 
in de initiële rasagiline groep numeriek wel meer 
levodopa gebruikt dan in de vertraagde-start-groep.  

• Het geconstateerde voordeel zou kunnen wijzen op 
een invloed op de ziekteprogressie. Er zijn echter 
kanttekeningen bij het model: parkinsonprogressie is 
mogelijk niet lineair; slechte generaliseerbaarheid 
vanwege selectie van patiënten met langzamere 
ziekteprogressie; de gevonden verschillen in UPDRS 
zijn niet klinisch significant. 

 
Biglan, 2006 beschrijft de kwaliteit van leven meting (QOL) in 
de TEMPO studie. Deze gegevens waren bij de eerste 
beoordeling niet gepubliceerd en zijn toen niet in de 
beoordeling meegenomen. In deze studie blijkt dat de QOL, 
gemeten op de Parkinson’s Disease Quality of Life (PDQUALIF), 
na 6 maanden wel statistisch significant (zie tabel 1) beter was 
dan in de placebogroep, maar dat er na 12 maanden geen 
statistisch significant verschil meer was tussen de vroege-start- 
en de vertraagde-start-groep.  De conclusie is dat de QOL 
verbetering toegeschreven moet worden aan symptomatische 
effecten van rasagiline en dat daarbij de effecten van 
rasagiline op de motorische functie niet een doorslaggevend 
effect hebben op de QOL. 
 
De studie van Palhagen, 2006 is een 7 jaar durend, 
dubbelblind, gerandomiseerd, placebogecontroleerd 
onderzoek.  De studie bestaat uit 3 delen: In de 1e fase is 
selegiline (10 mg/dag) bij onbehandelde de novo patiënten 
(uitgangsscore UPDRS 23,6 in de selegiline groep en 20,6 in de 
placebogroep) vergeleken met placebo totdat behandeling met 
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Indirecte 
vergelijking 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

levodopa nodig was. Dit eindpunt werd gemiddeld na 12,7 
maanden in de selegilinegroep en 8,9 maanden in de 
placebogroep bereikt; de UPDRS score bedroeg op dat moment 
in de selegiline arm 31,5 resp. 31,8 in de placebogroep. 
Daarna was er een ‘wash-out’ fase van 2 maanden zonder 
selegiline/placebo, met een snelle verslechtering van de UPDRS 
totaal score met 4 resp 3 punten. De progressie gemeten op 
UPDRS scores was na de ‘wash-out’ fase statistisch significant 
trager in de selegilinegroep ( met 11,3 punten) dan in de 
placebogroep ( met 14,2 punten). In de 3e fase zijn beide 
armen voortgezet en is de combinatie van levodopa/selegiline 
vergeleken met levodopa/placebo. De actieve behandelarm 
kreeg in de 1e en de 3e fase selegiline10 mg/dag. Omdat in de 
1e fase in de selegilinegroep de progressie van symptomen en 
de tijd tot starten met levodopa significant was vertraagd ten 
opzichte van placebo, werd in de placebo-arm eerder 
begonnen met levodopa en was de  combinatiefase voor de 
placebo-arm dus relatief langer. Na 7 jaar (waarin ongeveer 5 
jaar combinatiebehandeling) was het gemiddelde verschil 
tussen de arm waarin was gestart met selegiline ten opzichte 
van de arm waarin was gestart met placebo in UPDRS totaal 
score ongeveer 10 punten, ondanks het feit dat in de 
placebogroep significant hogere doseringen levodopa zijn 
gebruikt. Ook in deze studie trokken veel patiënten zich uit de 
studie terug; minder dan 40% kon in de 3e fase worden 
vervolgd. Toch concluderen de auteurs dat deze resultaten 
nieuwe aanwijzingen zijn dat selegiline de ziekteprogressie op 
lange termijn vertraagt.  
Het Cochrane review van Caslake et al, 2009 bespreekt de 
uitkomsten van 2 studie waarin een vroege inzet van selegiline 
wordt vergeleken met een vroege inzet van dopamine-
agonisten en levodopa. Het trekt geen conclusies over een al 
dan niet aanwezig zijn van een invloed op de ziekteprogressie. 
Evenmin wordt er een vergelijking gemaakt met de vroege 
inzet van rasagiline. 
 
Voor de indirecte vergelijking van rasagiline en selegiline 
wordt verwezen naar het eerste, in 2006 vastgestelde 
Farmacotherapeutisch rapport over rasagiline. Ook voor de 
eerste beoordeling is door de fabrikant een indirecte 
vergelijking gemaakt van rasagiline met de gegevens van 
selegiline uit de DATATOP studie. Voor rasagiline zijn toen de 
nog niet gepubliceerde gegevens van het open label vervolg 
van de TEMPO studie gebruikt. De CFH heeft hierover bij de 
eerste beoordeling opgemerkt: “Een direct vergelijkend 
onderzoek tussen rasagiline en selegiline ontbreekt. In het 
Cochrane review (Macload, 2005) wordt geen indirecte 
vergelijking tussen selegiline of een andere MAO-B-remmer als 
rasagiline gemaakt. Aan de indirecte vergelijking die de 
fabrikant maakt tussen rasagiline vanuit het Clinical Data 
Summary Report (2005) en selegiline als monotherapie kan om 
verschillende redenen geen gewicht worden gegeven:…” 
De fabrikant maakt nu in het dossier een indirecte vergelijking 
tussen de uitkomsten van rasagiline uit de ADAGIO studie en 
voor selegiline opnieuw uit de DATATOP studie. Tegen deze 
indirecte vergelijking heeft de CFH doorslaggevende 
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Oordeel CFH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bezwaren: 
• De studie- opzet van DATATOP en ADAGIO is op 

diverse punten niet vergelijkbaar. ADAGIO is opgezet 
volgens het ‘delayed start design’ met een interval van 
9 maanden en kent geen ‘wash-out’fase. Het DATATOP 
onderzoek is een 4-armige studie van 2 jaar die 
selegiline, tocoferol, placebo en een combinatie van 
tocoferol met selegiline vergelijkt, gevolgd door een  
‘wash-out’ fase van 2 maanden. Omdat bij een interim-
analyse na 12 maanden in de selegiline arm 
aanmerkelijk veel minder patiënten het primaire 
eindpunt (=dusdanige verslechtering dat behandeling 
met levodopa nodig is) bereikten dan in de andere 
armen, is de opzet van de studie tussentijds 
aangepast: patiënten uit andere armen én patiënten 
uit de oorspronkelijke selegiline-arm, die wel het 
eindpunt bereikten én tijdens de wash-out periode erg 
verslechterden, mochten in een open label vervolgfase 
selegiline gebruiken. Voor de indirecte vergelijking 
met ADAGIO maakt de fabrikant gebruik van een 
subpopulatie van de oorspronkelijk geen-selegiline-
bevattende armen in de DATATOP studie: de actieve 
arm met selegiline wordt vergeleken met de later 
ingezette open label fase. Dit betekent dat niet is 
vergeleken met de hele populatie die de eerste 21 
maanden ‘geen selegiline’ heeft gekregen, maar alleen 
met dat deel die na gemiddeld de eerste 21 maanden 
(incl ‘wash-out’fase) nog niet dusdanig was 
verslechterd dat het levodopa nodig had, dus alleen 
met het deel met een al aangetoonde minder snelle 
progressie. Het deel met een snellere progressie was 
immers al op overgegaan op levodopa.  

• Het betreft studies uitgevoerd in een verschillend 
tijdperk en met andere primaire uitkomstparameters. 
De DATATOP studie is gestart in 1987, en heeft als 
primaire uitkomstparameter de tijd tot starten met 
levodopabehandeling.  De ADAGIOstudie is bijna 20 
jaar later uitgevoerd en heeft naast een andere opzet 
ook een andere primaire uitkomstparameter. In de 
studie van Marras, 2009 wordt er op gewezen dat de 
verschillen in inzichten in behandeling van de ziekte 
van Parkinson gecombineerd met de opzet van de 
studie van invloed kan zijn op de gemeten UPDRS 
scores van 2 ogenschijnlijk verder vergelijkbare 
placebogroepen in 2 grote Parkinsonstudies 
(DATATOP en PRECEPT) die met een tijdsinterval van 
15 jaar zijn uitgevoerd.  

• De populaties zijn in beide studies niet vergelijkbaar, 
met name niet in ernst uitgedrukt in UPDRS 
uitgangscores: in de ADAGIO studie bedraagt deze 
20,6 in de rasagiline 1 mg arm en 20,2 in de 
placebogroep, vergeleken met resp. 25,3 en 26,1 in 
de DATATOP studie. De verschillen in uitgangsscores 
zijn daarmee veel groter dan de in de ADAGIOstudie 
geconstateerde behandeleffecten; zie tabel 2. De 
DATATOP populatie had een ziekteduur van 
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gemiddeld 2,1 jaar vanaf eerste symptomen en 1 jaar 
vanaf diagnose; gemiddeld ziektestadium 1,6. De 
ADAGIO-populatie had een ziekteduur van gemiddeld 
4,5 maanden vanaf diagnose; gemiddeld 
ziektestadium 1,5. In de ADAGIOstudie zijn de 
patiënten in een vroeger stadium behandeld.  

• In een subpopulatie van de DATATOPstudie met een 
followup van 5 jaar waren de UPDRS scores in de 
levodopa/selegiline groep significant lager dan in de 
controle arm met alleen levodopa. 

 
Ook met behulp van andere studies is het moeilijk om een 
indirecte vergelijking te maken tussen rasagiline en selegiline 
bij de novo patiënten. De TEMPO en ADAGIO studies met 
rasagiline hadden een andere opzet dan de studies met 
selegiline bij de novo patiënten als DATATOP en die van 
Palhagen. In de studies met rasagiline was er de ‘delayed start’ 
opzet en was er geen ‘wash-out’ fase als behandeling met 
levodopa of een dopamine-agonist aangewezen werd geacht. 
De conclusie in de multidisciplinaire Nederlandse richtlijn 
Parkinson, 2010 is dat MAO-B-remmers geen aangetoond 
effect op het ziektebeloop hebben. In dit oordeel zijn wel de 
metanalyses van Ives, 2004, Macleod, 2005 en de 
rasagilinestudies van TEMPO, 2004 (incl. Biglan, 2006) 
meegenomen, maar niet de ADAGIO studie, omdat de Richtlijn- 
commissie de peerreviewed publicatie van de studie wilde 
afwachten.  
De mening over de ADAGIO studie is later in het NTvG (van 
Laar en Bloem, 2010 namens de NVN) gepubliceerd: 

• “De ADAGIO-studie heeft wel bevestigd dat rasagiline een 
duidelijk effect op de symptomen heeft, ook bij zeer licht 
aangedane patiënten met een kort ziektebeloop. Als men 
aan deze patiënten rasagiline 1 mg dd voorschrijft ter 
bestrijding van de symptomen, kan men uitleggen dat de 
ADAGIO-studie aanwijzingen gaf voor een mogelijke 
ziektemodificatie bij deze dosering, maar dat dit nog niet 
wetenschappelijk bewezen is.” 

• “Consequenties voor de praktijk: Rasagiline is een 
bewezen effectief middel bij de ziekte van Parkinson. Het 
voordeel van vroeg starten met rasagiline in de zin van een 
vertraagd ziektebeloop is echter nog niet bewezen, 
vanwege het verschil in resultaten tussen de twee 
doseringen en vanwege de korte studieduur. Momenteel is 
er dus geen indicatie om rasagiline bij elke de novo patient 
met de ziekte van Parkinson voor te schrijven.” 

 
 

Conclusie 
 
 

De ADAGIOstudie geeft geen afdoende bewijs voor een invloed 
op de ziekteprogressie van 1 mg rasagiline. De CFH 
constateert dat zowel voor rasagiline en selegiline er studies 
zijn met aanwijzingen voor een effect op de ziekteprogessie 
maar dat dit effect nog niet onomstotelijk is vastgesteld. Deze 
visie komt overeen met de mening in diverse recente reviews 
over deze kwestie door mede auteurs van de belangrijke 
studies over rasagiline: Olanow CW, Neurology 2009;  Hauser 
RA, Am J Manag Care, 2010. Verder voldoen de studies van 
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geen van de middelen tesamen aan de eisen die door de EMA 
in haar richtlijnen worden genoemd om een effect op de 
ziekteprogressie aan te tonen. 
De CFH blijft bij haar mening dat vanwege het ontbreken van 
een directe vergelijking er geen uitspraak kan worden gedaan 
over kwantitatieve verschillen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.b. Conclusies uit de nieuwe gegevens 
 De CFH meent dat in het ADAGIO onderzoek van Olanow, 

2009 en de aanvullende gegevens over de TEMPO studie een 
invloed van rasagiline op de ziekteprogressie onvoldoende is 
aangetoond. Verder bevestigen de nieuwe langetermijn 
uitkomsten van de studie van Palhagen het eerdere oordeel dat 
ook voor selegiline dat een invloed op de ziekteprogressie niet 
is aangetoond, maar dat het evenmin kan worden uitgesloten. 
Daarom is de conclusie dat er tussen rasagiline en selegiline 
geen klinisch relevant verschil in eigenschappen is 
aangetoond. 
  

 

5. Eindconclusie 

 De commissie blijft bij haar oordeel dat rasagiline onderling 
vervangbaar is met selegiline en het op 1A geclusterd kan 
blijven met selegiline.  
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Tabel 1.: Nieuw onderzoek met rasagiline 
Primair eindpunt Studie, duur Interventie 

(mg/dag) 
N 

geschatte ∆ 
UPDRStotaal/

week 
(helling) 

week 12-36 

geschatte ∆ 
UPDRStotaal 
na 72 weken 

geschatte ∆ 
UPDRStotaal

/week 
(helling) 

week 48-72 
ADAGIO, 
Olanow, 
2009, 
72/36 weken‡ 

rasagiline 1  
rasagiline 2  
placebo +rasagiline 1 
placebo +rasagiline 2 
 

288 
293 
300 
295 
 

0,09 
0,07 
0,14 
0,14 
 

2,8  
3,5  
4,5  
3,1  

0,09 
0,09 
0.09 
0,07 
 

    ∆ 
UPDRStotaal 

 

Vervolg 
TEMPO* 
Gemidd 3,5 
jaar 

rasagiline 1/2  
6 mnd placebo 
+rasagiline 2 
 

198 
108 

 - 
- 
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   ∆ Kwaliteit 
van leven** 
tov placebo 
na 26 weken 

∆ Kwaliteit 
van leven** 
tov delayed 
start na 52 

weken 

 

Biglan, 2006 
26/52 weken 

rasagiline 1  
rasagiline 2  
placebo +rasagiline 2 
placebo +rasagiline 2 

  -2,91  p=0,01 
-2,74  p=0,02 

-0,27 ns) 
1,74 (ns) 

 

ns=niet statistisch significant verschillend                                 - geen waarde bekend 
‡  een 36 weken durende placebogecontroleerde fase (fase I) is  gevolgd door een 36  weken durende actieve behandelfase 
* tijdens de vervolgfase konden beide armen ook met andere Parkinsonmedicatie (levodopa, dopamineagonisten) worden 

behandeld. 

** gemeten op de Parkinson’s Disease Quality of Life (PDQUALIF)  

 

 
Tabel 2.: Nieuw onderzoek met rasagiline  

Studie, duur Interventie 
(mg/dag) 

N UPDRS totaal Verschil 
tov 

‘delayed’ 
groep  

p-waarde 

ADAGIO, 
Olanow, 2009, 
72/36 weken 

rasagiline 1  
rasagiline 2  
placebo +rasagiline 1 
placebo +rasagiline 1 
 

288 
293 
300 
295 
 

2,8 (baseline 20,6)   
3,5 (baseline 20,8)   
4,5 (baseline 20,2)   
3,1 (baseline 19,9) 
 

-1,7 
0,4 

 
 
 

< 0,001 
ns 
 

Vervolg TEMPO rasagiline 1/2  
placebo +rasagiline 2 
 

198 
108 

- (baseline 25,3)   
- (baseline 24,5) 

 

-2,5 0,02 

ns=niet statistisch significant verschillend      - geen waarde bekend 
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Passages uit de notulen van CFH-vergaderingen 
 
Product: rasagiline (Azilect®) 
Aanvraag: 1B 
Besproken op: 27 september 2010 en 24 januari 2011 
 
 
27 september 2010 
 
Agendapunt 7 
Herbeoordeling rasagiline (Azilect®) CFH 76/2026 
Inleiding 
Het betreft de eerste bespreking van de herbeoordeling van Rasagiline. Rasagiline is 
bestemd voor de behandeling van de ziekte van Parkinson. Het betreft zowel de 
toepassing als monotherapie als het gebruik als aanvullende therapie (met levodopa) bij 
patiënten met fluctuaties aan het einde van de dosering. 
Rasagiline is in 2006 door de CFH beoordeeld en is geclusterd met selegiline. 
Vergeleken is met selegiline. De Commissie concludeerde toen dat er geen sprake is van 
klinisch relevante verschillen in eigenschappen tussen beide middelen. De fabrikant was 
het niet eens met het oordeel van de CFH en heeft dit aan de rechter voorgelegd. De 
rechtbank te Haarlem heeft februari 2007 een commissie van deskundigen ingesteld. 
Deze concludeerde 31 maart 2008 in een deskundigenrapport dat de klinische effecten 
van selegiline en rasagiline op verbetering vergelijkbaar lijken. Zowel als monotherapie 
als bij aanvullende therapie. De herbeoordeling vindt plaats op basis van nieuwe 
gegevens. De claim van de fabrikant is opname op bijlage 1B. 
Discussie 
CFH-rapport 
De Commissie is van mening dat de conclusie dient te zijn dat tussen rasagiline en 
selegiline geen klinische relevante verschillen in eigenschappen is aangetoond. De 
conclusie dat voor selegiline de nieuwe langetermijn uitkomsten van de studie van 
Palhagen het eerdere oordeel bevestigen dat een effect op de ziekteprogressie niet is 
aangetoond, maar dat het evenmin kan worden uitgesloten, moet worden weggelaten 
omdat dit niets toevoegt. 
In het rapport wordt symptoomreductie, ziektemodificerend effect en 
ziektebeïnvloedend effect door elkaar gebruikt. De Commissie verzoekt hier 
eenduidigheid in aan te brengen. Tevens is de Commissie van mening dat op basis van 
een studie van acht weken niet kan worden aangetoond dat rasagiline een neurotroop 
effect heeft. 
Besluit 
De Commissie blijft bij haar oordeel dat rasagiline onderling vervangbaar is met 
selegiline en het op 1A geclusterd kan blijven met selegiline. Het advies luidt daarom 
opname op bijlage 1A continueren. 
 
 
24 januari 2011 
 
Agendapunt 13 
Rasagiline (Azilect®;1B; behandeling van de ziekte van Parkinson)CFH 166/10 
 
Inleiding 
In de septembervergadering van 2010 is het dossier van rasagiline besproken en is het 
vastgestelde concept herbeoordelingsrapport aan de fabrikant voorgelegd. De fabrikant 
heeft vervolgens een klokstop genomen en komt nu met zijn reactie. Een belangrijk punt 
in de reactie van de fabrikant is dat deze eist dat de CFH alsnog de mening van de 
beroepsgroep vraagt. Bij de eerste ronde is dat niet gebeurd omdat in de regel bij een 
1A-middel, ook als het een 1B-claim heeft, er geen brede consultatie bij veldpartijen 
wordt uitgezet.  
Wel is er een op eigen initiatief geschreven aanbeveling van de Parkinsonvereniging 
binnen gekomen, waarin een volledige vergoeding van Azilect wordt bepleit. 
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Discussie 
De ADAGIO studie toont niet aan dat er sprake is van een ziektemodificatie. Daarmee 
valt de grondslag voor een aparte plek weg. De Commissie stemt in met de 
beantwoording in de concept brieven en de doorgevoerde wijzigingen in het 
farmacotherapeutisch rapport. Er is discussie of het geheel niet korter kan. De CFH 
stemt in met de reactie naar de Parkinson Vereniging, behoudens enkele redactionele 
punten.  
 
Besluit 
De commissie blijft bij haar oordeel dat rasagiline onderling vervangbaar is met 
selegiline en het op 1A geclusterd kan blijven met selegiline. 
 
 
 


