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Onderwerp  

CFH-rapport 12/17: glycopyrronium (Seebri®) 
 
 
 
Geachte mevrouw Schippers, 
 
In de brief van 12 november 2012 heeft u het College voor zorgverzekeringen (CVZ) 
verzocht om een inhoudelijke toetsing uit te voeren met betrekking tot glycopyrronium 
(Seebri®). De Commissie Farmaceutische Hulp (CFH) heeft deze beoordeling inmiddels 
afgerond. De overwegingen hierbij treft u aan in het CFH-rapport dat als bijlage is 
toegevoegd.  
 
Glycopyrronium is beschikbaar in de vorm van capsules, die 50 µg werkzame stof 
bevatten en dient éénmaal daags te worden toegediend. Het is geregistreerd voor  
“bronchodilatatoire onderhoudstherapie ter verlichting van symptomen bij volwassen 
patiënten met chronisch obstructieve longziekte (COPD)”. 
 
Bij de behandeling van COPD heeft glycopyrronium een therapeutische gelijkwaarde ten 
opzichte van tiotropium (de standaardbehandeling). De gunstige en ongunstige effecten 
zijn vergelijkbaar en ook zijn er geen relevante verschillen met betrekking tot de 
toepasbaarheid en gebruiksgemak. 
 
Glycopyrronium kan als onderling vervangbaar worden beschouwd met tiotropium.  
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Op grond van bovenstaande overwegingen kan glycopyrronium met een 
standaarddosering van 50 µg op bijlage 1A worden geplaatst in een nieuw te vormen 
cluster met tiotropium. De DDD van tiotropium is 18 µg. Dit is tevens de 
standaarddosering. 
 
 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
dr. A. Boer 
Lid Raad van Bestuur 
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Farmacotherapeutisch rapport glycopyrronium (Seebri®) bij de indicatie 
'COPD’ 
 
 
Geneesmiddel. Glycopyrroniumbromide 63 µg inhalatiepoeder in harde capsule (equivalent aan 50 

µg glycopyrronium).  

Geregistreerde indicatie. “Bronchodilatatoire onderhoudstherapie ter verlichting van symptomen 

bij volwassen patiënten met chronisch obstructieve longziekte (COPD)”. 

Dosering. 50 µg glycopyrronium 1 dd, met Seebri Breezhaler inhalator. Elke afgeleverde dosis (de 

dosis die het mondstuk van de inhalator verlaat) bevat 55 µg glycopyrroniumbromide (equivalent 

aan 44 µg glycopyrronium). 

Werkingsmechanisme. Glycopyrronium is een langwerkende muscarinereceptorantagonist 

(anticholinergicum) met een meer dan 4-maal grotere selectiviteit voor de humane M3-receptoren 

dan voor de humane M2-receptor. Bij inhalatie werkt glycopyrronium als een bronchodilator door 

de bronchusvernauwende werking van acetylcholine op de gladde spiercellen van de luchtwegen te 

blokkeren.  

 

Samenvatting therapeutische waarde  

Gunstige effecten. Glycopyrronium heeft bij patiënten met matige of ernstige COPD na 12, 26 en 

52 weken behandelen een vergelijkbaar effect op de FEV1 als tiotropium. Ook was er geen 

statistisch significant verschil op de uitkomstmaten: symptoomscore volgens de ziekte-specifiek 

“St. George’s Respiratory Questionnaire” en het aantal matige of ernstige exacerbatie. 

Ongunstige effecten. De bijwerkingen van glycopyrronium komen overeen met die van 

tiotropium. 

Ervaring. De ervaring met glycopyrronium is beperkt en die met tiotropium is ruim. 

Toepasbaarheid. Glycopyrronium is even breed toepasbaar als tiotropium. 

Gebruiksgemak. Glycopyrronium wordt net als tiotropium eenmaal daags per inhalatie 

ingenomen. 

Eindconclusie. Bij de behandeling van COPD heeft glycopyrronium een gelijke therapeutische 

waarde als tiotropium. 
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1. Aandoening 
 
Ontstaanswijze.  
Chronisch obstructieve longziekte (‘chronic obstructive pulmonary disease’, COPD) is een 
chronisch progressieve aandoening, die gekarakteriseerd wordt door een luchtwegobstructie die 
niet volledig omkeerbaar is. Deze obstructie is geassocieerd met een abnormale ontstekingsreactie 
van de longen op schadelijke deeltjes of gassen. De luchtwegobstructie wordt gekenmerkt door 
een combinatie van een ontsteking van de kleine en grote luchtwegen (obstructieve bronchiolitis) 
en parenchymschade (emfyseem).1 Roken is verreweg de belangrijkste risicofactor. Andere 
risicofactoren zijn: beroepen of hobby's met blootstelling aan kleine deeltjes en (zelden) een 
familiair voorkomend enzymtekort (α1-antitrypsine).2 
 
Symptomen.  
Patiënten met COPD hebben last van hoesten en/of opgeven van sputum en kortademigheid, 
aanvankelijk bij inspanning, later ook in rust. COPD is een chronisch invaliderende aandoening. De 
aandoening is deels irreversibel en doorgaans progressief. De eerste symptomen doen zich 
meestal voor na het 40ste levensjaar.2 
 
Prevalentie/incidentie. 
Op 1 januari 2007 waren er ~276.100 mensen met COPD in Nederland (prevalentie). In 2007 
kwamen er ongeveer 47.600 nieuwe patiënten met COPD bij (incidentie). Dit brengt het totaal 
aantal mensen met gediagnosticeerde COPD op 323.600 (95%-BI: 247.900 - 430.200) in 2007.3 
 
Ernst. 
De ernst van COPD wordt uitgedrukt in het volume lucht dat na maximale inademing in 1 seconde 
kan worden uitgeademd (forced expiratory 1-second volume, FEV1; tabel 1).4 De FEV1-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) NHG standaard5 
stadium ernst FEV1 (in % van voorspelde waarde)a Frequentieverdeling 
I licht > 80 28% 
II matig ernstig 50-79 54% 
III ernstig 30-49 15% 
IV zeer ernstig < 30 (of < 50 bij longfalen)   3% 
FEV1 = geforceerde expiratoire 1-secondevolume 
 
a 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. 
 
De ernst van de COPD wordt ook bepaald door de ernst van de dyspneu en andere klachten 
(hoesten, 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.5  
Patiënten met COPD hebben een verminderde kwaliteit van leven op zowel fysiek, 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.  
COPD bekort de levensverwachting bij mannen met gemiddeld 8 jaar en bij vrouwen met 
gemiddelde 10,5 jaar.6  
 
Behandeling.  
Doel van de behandeling is het op korte termijn verbeteren van het welzijn van de patiënt door 
vermindering van de klachten, verbetering van de longfunctie en het inspanningsvermogen, 
voorkomen van exacerbaties en het op lange termijn voorkomen of vertragen van een eventuele 
versnelde achteruitgang van de longfunctie, complicaties en invaliditeit.2  De belangrijkste niet-
medicamenteuze stap bij COPD is stoppen met roken. 
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Medicamenteuze behandeling zijn volgens de NHG-standaard COPD5: 
Kortwerkende luchtwegverwijders 
- een anticholinergicum (ipratropium) 
- een β

2
-sympathicomimeticum (salbutamol, terbutaline) 

Langwerkende luchtwegverwijder 
- anticholinergicum (tiotropium) 
- β

2
-sympathicomimeticum (salmeterol of formoterol) 

Inhalatiecorticosteroïden 
- beclometason, budesonide, fluticason (alleen fluticason is geregistreerd voor de indicatie COPD) 
 
Licht COPD: Bij COPD wordt in eerste instantie begonnen met kortwerkende luchtwegverwijders. 
Bij onvoldoende effect (aanhoudende klachten van dyspneu) kan overgegaan worden op een 
combinatie van deze middelen. 
Matig ernstig COPD: Bij onvoldoende respons (aanhoudende klachten van dyspneu, exacerbaties) 
bij patiënten met (matig) ernstig COPD (GOLD II-IV) kan worden overgestapt op een langwerkende 
luchtwegverwijder. Bij patiënten met stabiel matig ernstig COPD die inhalatiecorticosteroïden 
gebruiken wordt overwogen de inhalatiecorticosteroïden te staken en het verdere beleid te laten 
afhangen van het al dan niet optreden van exacerbaties of een geleidelijke toename van de 
luchtwegklachten in de twee aansluitende maanden. 
Ernstig COPD: Bij patiënten met ernstige COPD (GOLD III/IV) of met cardiale comorbiditeit is er een 
lichte voorkeur voor tiotropium vanwege verschillen in werkzaamheid en een iets gunstiger 
bijwerkingenprofiel in vergelijking met langwerkende β

2
-sympathicomimetica. Zo nodig kunnen 

beide soorten langwerkende middelen gecombineerd worden. 
Bij patiënten met frequente exacerbaties (twee of meer per jaar) kan een proefbehandeling met 
inhalatiecorticosteroïden worden overwogen. Bij een afname van het aantal exacerbaties wordt de 
behandeling voortgezet. Als de exacerbaties niet afnemen, wordt de behandeling gestaakt. 
 
 
2. Beoordelingsmethode 
 
2a Keuze vergelijkende behandeling 
Glycopyrronium is een langwerkend anticholinergicum en heeft dezelfde plaats in de behandeling 
als tiotropium dat het enige beschikbare langwerkende anticholinergicum op dit moment is. Voor 
het bepalen van de therapeutische waarde van glycopyrronium, wordt glycopyrronium daarom 
vergeleken met tiotropium.  
 
2b Verantwoording literatuuronderzoek 
Bij de beoordeling werd gebruik gemaakt van de 1B-tekst van het registratiedossier, de EPAR en 
van onderzoeken die gepubliceerd zijn in peer reviewed tijdschriften. Een literatuuronderzoek 
werd uitgevoerd in de bestanden van Medline, Embase en Cochrane op 22 oktober 2012. De 
volgende zoektermen werden gebruikt: glycopyrronium COPD, tiotropium COPD. 
Er werden geen relevante trials gevonden die niet in het dossier aanwezig waren. 
Tabellen 1-3 geven weer welke van de gevonden studies en andere bronnen zijn gebruikt. 
 
Tabel 1. Klinische studies die zijn betrokken in de beoordeling 

patiënten 1e auteur 
en jaar 
van 
publicatie 
[ref] 

onderzoeksopzet  
(level of 
evidence) 

aan-
tal 

kenmerken 
interventie en 
controle 

fol-
low- 
up-
duur 

belang-
rijkste 
uitkomst- 
maat 

stat. 
ana- 
lyse 
(ITT/ 
PP) 

Kans op bias  

Kerwin, 
20127 

Gerandomiseerd, 
dubbelblind, 
fase 3, klinisch 
onderzoek (A2) 
GLOW2 

1066 matige-
ernstige COPD; 
lft. ≥ 40 j.; 
(ex)roker ≥ 10 
pakjaren 

- glycopyrronium 
- tiotropium 
- placebo 

52 
wk 

FEV1 mITT - tiotropium = 
open-label 
arm 

D’Urzo, 
20118 

Gerandomiseerd, 
dubbelblind, 
fase 3, klinisch 
onderzoek (A2) 
GLOW1  

822 matige-
ernstige COPD; 
lft. ≥ 40 j.; 
(ex)roker ≥ 10 
pakjaren 

- glycopyrronium 
- placebo 

26 
wk 

FEV1 mITT -  

FEV1 = geforceerde expiratoire 1-secondevolume; mITT = modified intention to treat; pakjaren = aantal jaren dat ten minste 
20 sigaretten per dag wordt gerookt 
 
mITT= alle patiënten die tenminste 1 dosis hadden gehad. 
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Tabel 2. Klinische studies die niet zijn betrokken in de beoordeling 
1e auteur en jaar van publicatie [ref] reden van verwerpen 
Beeh, 20129 kortdurende (3 wk) en kleine studie (n=108) waarin glycopyrronium werd 

vergeleken met placebo (GLOW3) 

 
Tabel 3. Andere bronnen die zijn gebruikt in de beoordeling 
titel [ref] uitgevende instantie 
Assessment report for Seebri®, 201210 EMA, Londen 
Richtlijn medicamenteuze therapie van COPD2 Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO, Utrecht 
NHG-Standaard COPD (Tweede herziening)5 Nederlands Huisartsen Genootschap, Utrecht 
 
 
3. Therapeutische waarde 
 
De therapeutische waarde van glycopyrronium is beoordeeld op de criteria gunstige effecten, 
ongunstige effecten, ervaring, toepasbaarheid en gebruiksgemak. 
 
3a Gunstige effecten 
 
Uitkomstmaten  
De EMA beveelt de FEV1 aan als primaire uitkomstmaat aan in onderzoek naar symptomatische 
behandeling van patiënten met COPD. De pre-dosis FEV1 heeft hierbij de voorkeur. Van belang is 
niet alleen de gemiddelde waarde gedurende een bepaalde behandelperiode, maar ook het beloop 
van de waarden in de tijd. Naast de FEV1 moeten de resultaten van een secundaire uitkomstmaat 
beschikbaar zijn. De EMA beveelt als secundaire uitkomstmaat een patiënt gerelateerde of 
symptoom gerelateerde uitkomstmaat aan. Bij matige tot ernstige COPD gaat het om het aantal 
exacerbaties of symptomen zoals kortademigheid bij inspanning, de gezondheidsstatus 
beoordeeld door een ziekte-specifieke vragenlijst zoals St. George’s Respiratory Questionnaire 
(SGRQ) of het bepalen van de inspanningstolerantie.  
Voor bronchodilatators kan een studie tussen de 6 en 12 weken acceptabel zijn. Echter, om te 
kunnen concluderen dat een geneesmiddel een effect heeft op de frequentie van exacerbaties, zijn 
resultaten nodig van een klinisch onderzoek met een follow-up duur van meer dan 12 weken.11 
 
Evidentie.  
 
Studie GLOW27 
Opzet: In een dubbelblind, multicenter, gerandomiseerd fase III onderzoek (GLOW2) werd de 
effectiviteit van glycopyrronium vergeleken met tiotropium en placebo bij patiënten met matige of 
ernstige COPD. De tiotropium-arm kon niet geblindeerd worden en was daarom open-label. 
 
Tabel 4. Gunstige effecten van glycopyrronium en tiotropium en placebo, na 52 weken behandeling7,10 
 glycopyrronium 

50 µg via 
Seebri 
Breezhaler® 
inhalator 
 
(n = 513) 

tiotropium 
18 µg via 
Handihaler® 
inhalator 
 
 
(n= 245) 

placebo 
 
 
 
 
 
(n=253) 

glycopyrronium 
vs tiotropium 
 
gemiddeld 
verschil in 
behandeleffect of 
HR (95% BI)  

glycopyrronium 
vs placebo 
 
gemiddeld 
verschil in 
behandeleffect of 
HR (95% BI) 

primaire uitkomstmaat (na 12 weken) 
Pre-dosis FEV1 (liter; 
gemiddelde ± SE) 
    uitgangswaarde 
    na 12 weken behandelen 

 
 
1,35 
1,47 ± 0,01 

 
 
1,32 
1,46 ± 0,02 

 
 
1,39 
1,37 ± 0,02 

 
 
 
0,014  
(-0,019 tot 0,046) 

 
 
 
0,097  
(0,065 tot 0,130) 

 
secundaire uitkomstmaten (na 52 weken) 
SGRQ; symptoomscore 
    uitgangswaarde 
    na 52 weken behandelen 

 
50,33 
40,85 ± 0,85 

 
51,70 
41,32 ± 1,02 

 
50,44 
44,16 ± 1,04 

 
 
-0,48  
(-2,45 tot 1,49) 

 
 
-3,32  
(-5,29 tot -1,35) 

matige of ernstige COPD 
exacerbaties (aantal patiënten) 

172 (33%) 80 (30%) 
 

107 (40%) 1,09  
(0,83 tot 1,42) 

0,66 
(0,52 tot 0,85) 

FEV1 = forced expiratory 1-second volume; HR = hazard ratio; SE = standaardfout;  SGRQ = St. George’s Respiratory 
Questionnaire 
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Resultaten: In totaal werden 1066 patiënten gerandomiseerd. Bij aanvang van de studie was de 
gemiddelde leeftijd 64 jaar, was 64% man, was 88% Kaukasisch, rookte 45% van de patiënten en 
was de gemiddelde BMI 28 kg/m2. De uitgangswaarden lijken goed verdeeld over de studie-armen. 
Er was geen statistisch significant verschil tussen glycopyrronium op de uitkomstmaten: pre-dosis 
FEV1, symptoomscore volgens de SGRQ en het aantal matige of ernstige exacerbatie (tabel 4). 
Glycopyrronium was statistisch significant beter dan placebo op de uitkomstmaten: pre-dosis 
FEV1, SGRQ en het aantal matige of ernstige exacerbatie (tabel 4). De pre-dosis FEV1 waarde na 12 
weken behandelen kwam overeen met die na 26 en 52 weken behandelen. 
 
Studie GLOW18 
Opzet: In een dubbelblind, multicenter, gerandomiseerd fase III onderzoek (GLOW1) werd de 
effectiviteit van glycopyrronium vergeleken met placebo bij patiënten met matige of ernstige 
COPD.  
Resultaten: In totaal werden 822 patiënten gerandomiseerd. Bij aanvang van de studie was de 
gemiddelde leeftijd 64 jaar, was 82% man, was 63% Kaukasisch, rookte 33% van de patiënten en 
was de gemiddelde BMI 26 kg/m2. De uitgangswaarden lijken goed verdeeld over de studie-armen. 
Glycopyrronium was statistisch significant beter dan placebo op de uitkomstmaten: pre-dosis FEV1 
na 12 weken behandelen (0,108 L ± 0,014; p<0,001), symptoomscore volgens de SGRQ na 26 
weken behandelen (-2,81; p=0,004) en het aantal matige of ernstige exacerbatie na 26 weken 
behandelen (HR=0,69; p=0,02). De pre-dosis FEV1 resultaten na 12 weken behandelen kwam 
overeen met die na 26 weken behandelen. 
 
Discussie.  
Een verandering in pre-dosis FEV1 van ten minste 100-140 ml wordt door de American Thoracic 
Society/European Respiratory Society (ATS/ERS) beschouwd als klinisch relevant.12 Gedurende de 
behandeling met glycopyrronium t.o.v. placebo werd dit verschil gehaald. De verandering in FEV1 
met tiotropium t.o.v. placebo was gemiddeld 83 ml. De grenswaarde werd echter wel gehaald in 
een systemische review van Kramer et al.13 (gemiddelde verschil t.o.v. placebo = 113,1 tot 124,7 
ml). 
 
Bij de SGRQ wordt een afname in symptoomscore van 4 beschouwd als een licht klinisch relevante 
verandering.14,15 In de GLOW2 studie behaalde 54% van de patiënten in de glycopyrronium-arm en 
59% in de tiotropium-arm een afname van de symptoomscore van ≥ 4 na 52 weken behandelen.7 
 
Er zijn aanwijzingen dat een dosering van glycopyrronium tweemaal daags 25 µg effectiever is dan 
eenmaal daags 50 µg.10 Daarom heeft de EMA geëist dat een postregistratie klinisch onderzoek 
wordt opgezet waarin de optimale doseringsschema voor glycopyrronium wordt bestudeerd. 
 
Conclusie.  
Glycopyrronium heeft bij patiënten met matige of ernstige COPD na 12, 26 en 52 weken 
behandelen een vergelijkbaar effect op de FEV1 als tiotropium. Ook was er geen statistisch 
significant verschil op de uitkomstmaten: symptoomscore volgens de ziekte-specifiek “St. George’s 
Respiratory Questionnaire” en het aantal matige of ernstige exacerbatie. 
 
3b Ongunstige effecten 
 
Evidentie.  
Vaak voorkomende ongunstige effecten met glycopyrronium zijn droge mond, nasofaryngitis, 
hoofdpijn, urineweginfecties, slapeloosheid en gastro-enteritis.16 Droge mond werd hoofdzakelijk 
gerapporteerd tijdens de eerste vier weken van de behandeling met glycopyrronium met een 
gemiddelde duur van vier weken bij de meeste patiënten.16 In 40% van de patiënten die zes 
maanden behandeld werden, hielden de symptomen gedurende de gehele behandelperiode aan.16 
Verder werd atriumfibrilleren vaker gemeld door patiënten in de glycopyrronium-arm dan in de 
placebo-arm. 
In de GLOW2 studie7 kwamen anticholinerge bijwerkingen (droge mond, obstipatie, urineretentie) 
met lage (<3%) of zeer lage frequentie voor. Het percentage van patiënten met ongunstige effecten 
lijkt vergelijkbaar tussen glycopyrronium, tiotropium en placebo. Het percentage patiënten met 
droge mond was vergelijk tussen glycopyrronium (2,2%) en tiotropium (1,5%) in deze direct 
vergelijkende studie. In totaal stopten 40 patiënten (34%) in de glycopyrronium-arm, 18 patiënten 
(29%) in de tiotropium-arm en 29 patiënten (38%) in de placebo-arm vanwege ongunstige effecten 
gerelateerd aan de behandeling. Verder overleden 7 patiënten tijdens (of net na) de behandeling 
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met glycopyrronium en 2 tijdens (of net na) de behandeling met tiotropium. Echter, er waren geen 
aanwijzingen dat deze gebeurtenissen gerelateerd waren aan de behandeling.16 

 
Discussie.  
Op basis van de gevalideerde ECGs was er geen verschil in de frequentie van atriumfibrilleren 
tussen de patiënten die behandeld werden met glycopyrronium versus placebo.10 

 

De droge mond die wordt waargenomen bij de behandeling met anticholinergica, zou op de lange 
termijn kunnen samengaan met cariës.17 
 
Conclusie.  
De bijwerkingen van glycopyrronium komen overeen met die van tiotropium. 
 
3c1 Ervaring 
 
Tabel 5. Ervaring met glycopyrronium en vergeleken behandelingen* 
 glycopyrronium tiotropium 
beperkt: < 3 jaar op de markt of < 100.000 voorschriften (niet-chronische 
indicatie)/20.000 patiëntjaren (chronische medicatie) 

x (2012)  

voldoende: ≥ 3 jaar op de markt, en > 100.000 voorschriften/20.000 patiëntjaren   
ruim: > 10 jaar op de markt  X (2001) 
 
*Bron: CFH-criteria voor beoordeling therapeutische waarde; www.fk.cvz.nl. 
 
Conclusie.  
De ervaring met glycopyrronium is beperkt en die met tiotropium is ruim. 
 
3c2 Toepasbaarheid16,17 
Specifieke groepen: De plasmaconcentratie van glycopyrronium en tiotropium kunnen stijgen bij 
verminderde nierfunctie. Bij patiënten met ernstige nierinsufficiëntie glycopyrronium en tiotropium 
alleen gebruiken als de verwachte voordelen opwegen tegen het mogelijke risico. Deze overweging 
dient ook gemaakt te worden voor de start van de behandeling met tiotropium bij patiënten met 
matige nierinsufficiëntie. 
 
Interacties: Gelijktijdig gebruik van glycopyrronium of tiotropium met andere geneesmiddelen die 
anticholinergica bevatten, is niet onderzocht en wordt daarom niet aanbevolen. 
 
Waarschuwingen en voorzorgen: Glycopyrronium en tiotropium zijn niet geïndiceerd voor de 
initiële behandeling van acute episoden van bronchospasme, dus als “rescue” therapie. Door de 
anticholinerge werking dienen beide geneesmiddelen met voorzichtigheid te worden gebruikt bij 
patiënten met geslotenhoekglaucoom of urineretentie. Indien tekenen van geslotenhoekglaucoom 
optreden, dan moeten patiënten stoppen met het gebruik en onmiddellijk contact opnemen met 
hun arts. Geneesmiddelen voor inhalatie kunnen inhalatie-geïnduceerde bronchospasmen 
veroorzaken. Als dit voorkomt moet de behandeling met glycopyrronium of tiotropium 
onmiddellijk worden stopgezet en een alternatieve behandeling worden gestart. 
 
Overig: Glycopyrronium en tiotropium alleen gebruiken tijdens de zwangerschap als het verwachte 
voordeel voor de patiënt opweegt tegen het mogelijke risico voor de foetus. Deze overweging 
dient ook gemaakt te worden bij vrouwen die borstvoeding geven. 
 
Conclusie. 
Glycopyrronium is even breed toepasbaar als tiotropium. 
 
3c3 Gebruiksgemak 
 
Tabel 6. Gebruiksgemak van glycopyrronium 
en vergeleken behandeling 
 glycopyrronium tiotropium 
toedieningswijze per inhalatie per inhalatie 
toedieningsfrequentie 1x/dag 1x/dag 

 
Conclusie.  
Glycopyrronium wordt net als tiotropium eenmaal daags per inhalatie ingenomen. 
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3d Eindconclusie therapeutische waarde 
Bij de behandeling van COPD heeft glycopyrronium een gelijke therapeutische waarde als 
tiotropium. 
 
 
4. Claim van de fabrikant en oordeel van de CFH 
 
4a Claim van de fabrikant 
“Glycopyrronium heeft een gelijksoortig indicatiegebied als tiotropium. Beiden worden per 
inhalatie toegediend en zijn geregistreerd voor toediening bij volwassenen. Op basis van een 
direct vergelijkende studie (GLOW2) heeft glycopyrronium bij patiënten met matige tot ernstige 
COPD (GOLD stadia II-III) na 12 weken gebruik een vergelijkbaar effect op de FEV1. Tijdens de 
eerste behandeling treedt het maximale effect van glycopyrronium al na 5 minuten na inhalatie op 
en deze snelle inwerking blijft aanwezig gedurende het hele behandeltraject daarna. Het 
bijwerkingprofiel van glycopyrronium is vergelijkbaar met dat van tiotropium. Glycopyrronium 
veroorzaakt minder droge hoest direct na de toediening en biedt de patiënt daarmee een groter 
gebruiksgemak. 
Glycopyrronium is therapeutisch gelijkwaardig aan tiotropium.” 
 
4b Oordeel CFH over de claim van de fabrikant 
Glycopyrronium is vergelijkbaar met tiotropium m.b.t. gunstige en ongunstige effecten. Op basis 
van deze data heeft glycopyrronium een gelijke therapeutische waarde als tiotropium bij de 
behandeling van COPD. In een direct vergelijkende studie was het percentage patiënten met droge 
mond vergelijkbaar tussen glycopyrronium en tiotropium. 
 
 
5. Literatuur 
Zie pagina 9.  
 
 
Deze tekst is door de Commissie Farmaceutische Hulp vastgesteld in haar vergadering van 26 
november 2012. 
 
De gegevens uit dit farmacotherapeutisch rapport zullen worden verwerkt in hoofdstuk 7/B/30 
van het Farmacotherapeutisch Kompas. 
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Bijlage  
Wijzigingen voor Farmacotherapeutisch kompas 
 
CFH-advies 
Bij de behandeling van patiënten met COPD die bij gebruik van een kortwerkende 
luchtwegverwijder klachten houden, kan worden overgegaan op een langwerkende 
luchtwegverwijder. Hierbij kan gekozen worden uit langwerkende anticholinergica (tiotropium, 
glycopyrronium en aclidinium) en langewerkende ß2-sympathicomimetica (formoterol, indacaterol, 
salmeterol). Op basis van de huidige gegevens kan er geen voorkeur worden aangegeven. 
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