
 

 

 

 

Zorginstituut Nederland 
Pakket 
 

Eekholt 4 
1112 XH  Diemen 
Postbus 320 
1110 AH  Diemen 
www.zorginstituutnederland.nl 
info@zinl.nl 
 

T +31 (0)20 797 89 59 
 

Contactpersoon 
mw. J.E. de Boer 
T +31 (0)20 797 85 23 

 
 
 
 

Onze referentie 
2016023882 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

0530.2016023882

> Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen 

 
 
 
Aan de minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 
Postbus 20350 
2500 EJ DEN HAAG 
 
 
 

 

 
Datum 29 februari 2016 
Betreft GVS rapport 16/02 ketoconazol (Ketoconazole HRA®) 
 
 
 
Geachte mevrouw Schippers, 
 
In de brief van 13 oktober 2015 (CIBG-15-1049) heeft u Zorginstituut Nederland 
(ZIN) verzocht om een inhoudelijke toetsing uit te voeren over de vraag of 
ketoconazol (Ketoconazole HRA®) onderling vervangbaar is met een middel dat is 
opgenomen in het GVS. Het Zorginstituut heeft, daarbij geadviseerd door de 
Wetenschappelijke Adviesraad (WAR), deze beoordeling inmiddels afgerond. De 
overwegingen hierbij treft u aan in het GVS-rapport dat als bijlage is toegevoegd. 
 
Ketoconazol is een imidazoolderivaat en is geregistreerd voor de behandeling van 
endogeen syndroom van Cushing bij volwassenen en adolescenten ouder dan 12 
jaar. Het is beschikbaar in een tablet 200 mg. 
 
Ketoconazol kan bij patiënten ouder dan 12 jaar met endogeen syndroom van 
Cushing de cortisolspiegels normaliseren en de klinische symptomen verbeteren. 
Ketoconazol heeft bij de behandeling van endogeen syndroom van Cushing in 
vergelijking met metyrapon een gelijke therapeutische waarde. Tevens heeft 
ketoconazol bij de ziekte van Cushing voor patiënten bij wie een operatie niet 
mogelijk is of niet geslaagd is een therapeutisch gelijke waarde in vergelijking 
met metyrapon en pasireotide. 
 
Toets onderlinge vervangbaarheid 
Op basis van de geldende criteria is ketoconazol onderling vervangbaar met 
metyrapon capsule 250 mg (Metapirone®). Metyrapon is momenteel opgenomen 
op bijlage 1B in het GVS.  
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Ketoconazol (Ketoconazole HRA®) kan samen met metyrapon (Metapirone®) in 
een nieuw te vormen cluster worden geplaatst op bijlage 1A in het GVS. Als 
standaarddosis kan voor ketoconazol 600 mg en voor metyrapon 1600 mg worden 
gehanteerd. 
 
Hoogachtend,  
 
 
 
 
Arnold Moerkamp  
Voorzitter Raad van Bestuur 
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1 Inleiding 

In de brief van 13 oktober 2015 verzoekt de minister van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport Zorginstituut Nederland een inhoudelijke toetsing uit te voeren over het 
geneesmiddel ketoconazol (Ketoconazole HRA®). 

1.1 Ketoconazol (Ketoconazole HRA®) 
 
Samenstelling 
Elke tablet van Ketoconazole HRA® bevat 200 mg ketoconazol. Elke verpakking 
bevat 60 tabletten.1 
 
Geregistreerde indicatie 
Ketoconazole HRA® is geregistreerd voor de behandeling van endogeen syndroom 
van Cushing bij volwassenen en adolescenten ouder dan 12 jaar.1 
 
Dosering 
De aanbevolen startdosis bij volwassenen en adolescenten is 400-600 mg/dag, oraal 
in te nemen in twee of drie afzonderlijke doses. Deze dosis mag worden opgehoogd, 
met 200 mg/dag elke 7 tot 28 dagen, tot max. 800-1200 mg/dag in twee of drie 
afzonderlijke doses. De gebruikelijke onderhoudsdosering is 600-800 mg/dag.1 

1.2 Voorstel fabrikant opname GVS 
Opname op bijlage 1B van de Regeling zorgverzekering. 
 
 
 
 
Deze tekst is door de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) vastgesteld in 
de vergadering van 22 februari 2016. 
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2 Beoordeling onderlinge vervangbaarheid 

Om de plaats van een geneesmiddel in het GVS te kunnen vaststellen, wordt eerst 
beoordeeld of het onderling vervangbaar is met reeds in het GVS opgenomen 
geneesmiddelen. Vervolgens wordt beoordeeld wat de therapeutische waarde van 
ketoconazol is ten opzichte van de standaard- of de gebruikelijke behandeling. 
 
In principe vindt clustering plaats op stofnaam. Ketoconazol is in de vorm van een 
shampoo (hydrogel) en crème (crème, hydrofiel) opgenomen in het GVS, maar 
komen gezien de lokale werking niet in aanmerking voor toetsing van de onderlinge 
vervangbaarheid met ketoconazoltabletten. 
 
Voor toetsing van de onderlinge vervangbaarheid komen vervolgens de overige 
middelen die voorgeschreven worden bij endogeen cushingsyndroom in 
aanmerking: metyrapon (capsule), pasireotide (subcutane injectie) en cabergoline 
(tablet).  
 
Pasireotide s.c. injectie wordt echter niet meegenomen bij de toets naar de 
onderlinge vervangbaarheid, omdat al eerder is vastgesteld dat het vanwege de 
subcutane toediening niet in aanmerking komt voor clustering met ketoconazol, 
metyrapon en cabergoline, omdat die oraal worden toegediend (CFH-rapport 12/14 
pasireotide [Signifor]). 
  
Metyrapon is momenteel opgenomen op bijlage 1B in het GVS (Metopirone®, 
capsule 250 mg). Cabergoline wordt off-label toegepast bij de ziekte van Cushing en 
is opgenomen in cluster 0G02CBAO in het GVS (Dostinex® (0,5 mg), Cabergoline 
Sandoz® (0,5 mg) en Parlodel® (2,5 mg), tabletten). 
  
Voor de beoordeling van de onderlinge vervangbaarheid wordt ketoconazol daarom 
alleen vergeleken met metyrapon en cabergoline om de onderlinge vervangbaarheid 
te bepalen. 

2.1 Beoordeling criteria onderlinge vervangbaarheid 

2.1.1 Gelijksoortig indicatiegebied 
Zowel ketoconazol als metyrapon zijn geregistreerd voor de behandeling van 
endogeen syndroom van Cushing. Metyrapon is in tegenstelling tot ketoconazol ook 
geregistreerd als een diagnostische test voor ACTH-insufficiëntie en bij de 
differentiële diagnose van ACTH-afhankelijk cushingsyndroom, maar heeft in de 
richtlijnen geen plaats hierbij.2  
 
Cabergoline wordt off-label voorgeschreven aan patiënten met de ziekte van 
Cushing, maar is enkel geregistreerd voor  
• het voorkómen of onderdrukken van lactatie post partum indien er een 

dringende reden bestaat en algemene verpleegkundige maatregelen niet 
aangewezen zijn.  

• Hyperprolactinemie, idiopathisch of veroorzaakt door een prolactine-
afscheidend micro- of macro-adenoom van de hypofyse of door het lege 
sellasyndroom.  

 
Conclusie: Het indicatiegebied van ketoconazol en metyrapon is gelijksoortig. Het 
indicatiegebied van cabergoline is niet gelijksoortig. 
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2.1.2 Gelijke toedieningsweg 
Zowel ketoconazoltabletten, metyraponcapsules als cabergolinetabletten zijn 
geregistreerd voor orale toediening. 
 
Conclusie: Er is sprake van gelijke toedieningsweg. 

2.1.3 Bestemd voor dezelfde leeftijdscategorie 
Ketoconazol is geregistreerd voor volwassenen en adolescenten ouder dan 12 jaar.  
Metyrapon en cabergoline zijn niet voor een specifieke leeftijdscategorie 
geregistreerd. Er is geen sprake van een toedieningsvorm specifiek voor kinderen. 

 
Conclusie: Ketoconazol, metyrapon en cabergoline zijn bestemd voor dezelfde 
leeftijdscategorie. 

2.1.4 Klinische relevante verschillen in eigenschappen 
De weging van het criterium klinisch relevante verschillen in eigenschappen berust 
met name op een beoordeling van de gunstige en ongunstige effecten van 
ketoconazol ten opzichte van metyrapon en cabergoline. Verschillen in de 
toepasbaarheid en het gebruiksgemak worden wel in de weging meegenomen, maar 
hebben alleen een doorslaggevende rol indien dit tot een klinisch relevante 
verandering in (on)gunstige effecten leidt. 
 
Gunstige effecten 
Op basis van retrospectieve studiegegevens zijn er sterke aanwijzingen dat 
ketoconazol en metyrapon de cortisolspiegels bij patiënten met endogeen 
cushingsyndroom kunnen doen dalen. Door verschillen in studieopzet, 
patiëntenpopulatie en uitkomstmaten is het moeilijk om harde uitspraken te doen. 
Er is geen bewijs of aanwijzing dat de gunstige effecten van ketoconazol en 
metyrapon van elkaar verschillen bij de behandeling van endogeen 
cushingsyndromom. 
 
Al eerder is vastgesteld (GVS rapport pasireotide (Signifor®) dat het bewijs voor 
cabergoline off-label  slechts is gebaseerd op enkele, kleine retrospectieve studies. 
Na deze beoordeling zijn geen nieuwe studies met cabergoline gepubliceerd, terwijl 
voor ketoconazol en metyrapon nieuwe gegevens beschikbaar zijn gekomen, 
waardoor de conclusie blijft dat de gunstige effecten van cabergoline bij de ziekte 
van Cushing slecht zijn onderbouwd. 
 
Conclusie: Bij patiënten met endogeen syndroom van Cushing komen de gunstige 
effecten van ketoconazol overeen met die van metyrapon. De gunstige effecten van 
cabergoline zijn slecht onderbouwd.  
 
Ongunstige effecten 
De meest voorkomende bijwerkingen van ketoconazol zijn stijging van de 
leverenzymwaarden, bijnierschorsinsufficiëntie, maagdarmklachten, huiduitslag en 
jeuk. Ernstige bijwerkingen zijn hepatotoxiciteit en QT-verlenging.1 
 
Vaak gemelde bijwerkingen van metyrapon zijn hypotensie, misselijkheid, braken, 
hoofdpijn, duizeligheid en sedatie. Bijnierschorsinsufficiëntie treedt zelden op.3 
Ernstige bijwerkingen zijn beenmergfalen en hypertensie. Over de ernstige 
bijwerkingen is echter nog onduidelijkheid omdat met de beschikbare gegevens de 
frequentie van deze bijwerkingen niet kan worden bepaald. Bovendien kan 
metyrapon in hoge doseringen bij vrouwen leiden tot hirsutisme, een voor vrouwen 
vervelende bijwerking. Deze bijwerking treedt overigens zelden op. 
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Vaak voorkomende bijwerkingen van cabergoline zijn hartklepaandoeningen, 
depressie, hoofdpijn, duizeligheid, paresthesie, vermoeidheid, slaperigheid, lage 
bloeddruk, palpitaties en pijn op de borst. 

Conclusie: De ongunstige effecten van ketoconazol, metyrapon en cabergoline 
verschillen van elkaar. Verschillen in ongunstige effecten leiden niet tot een 
duidelijke voorkeur voor één van de drie middelen. 
 
Conclusie: Er zijn geen klinisch relevante verschillen in eigenschappen tussen 
ketoconazol en metyrapon. Tussen ketoconazol en cabergoline bestaat er wel een 
klinisch relevant verschil in eigenschappen, omdat de gunstige effecten van 
cabergoline off-label slecht zijn onderbouwd.  

2.2 Conclusie onderlinge vervangbaarheid 
Ketoconazol (Ketoconazole HRA®) is onderling vervangbaar met metyrapon 
(Metopirone®) dat is opgenomen op bijlage 1B in het GVS. Ketoconazol 
(Ketoconazole HRA®) is onderling niet vervangbaar met cabergoline.  

2.3 Standaarddosis 
Er is geen DDD vastgesteld voor oraal in te nemen ketoconazol bij de behandeling 
van endogeen Cushingsyndroom. Volgens de registratietekst is de gebruikelijke 
onderhoudsdosering bij de behandeling van endogeen cushingsyndroom 600-800 
mg/dag. Uit twee retrospectieve studies van ketoconazol blijkt dat de gemiddelde 
onderhoudsdosering bij een behandelduur van ten minste 6 maanden rond de 600 
mg per dag ligt.4,5 Als standaarddosis kan dan 600 mg worden gehanteerd.  
 
Voor metyrapon is eveneens geen DDD vastgesteld. Volgens de registratietekst 
varieert de gebruikelijke onderhoudsdosering tussen de 500 en 6000 mg/dag. Uit 
een grote retrospectieve studie blijkt dat bij een behandelduur van ten minste 6 
maanden de gemiddelde onderhoudsdosering bij patiënten met endogeen 
cushingsyndroom 1600 mg metyrapon per dag is.6 Als standaarddosis kan daarom 
1600 mg worden gehanteerd. 

2.4 Conclusie plaatsing op lijst 1A  
Ketoconazol (Ketoconazole HRA®) kan samen met metyrapon in een nieuw te 
vormen cluster op bijlage 1A in het GVS worden geplaatst. 
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3 Conclusie plaatsing in GVS 

Ketoconazol (Ketoconazole HRA®) kan samen met metyrapon (Metopirone®) in een 
nieuw te vormen cluster op bijlage 1A in het GVS worden geplaatst. Er is geen DDD 
vastgesteld. Als standaarddosis kan voor ketoconazol 600 mg worden gehanteerd, 
voor metyrapon 1600 mg. 
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Samenvatting 

In dit farmacotherapeutisch rapport beschrijft Zorginstituut Nederland de 
inhoudelijke beoordeling van de therapeutische waarde van ketoconazol bij de 
behandeling van endogeen syndroom van Cushing bij volwassenen en adolescenten 
ouder dan 12 jaar. Ketoconazol is daarbij vergeleken met metyrapon en pasireotide 
op de criteria gunstige effecten, ongunstige effecten, ervaring, toepasbaarheid en 
gebruiksgemak. Het Zorginstituut heeft zich hierbij laten adviseren door haar 
Wetenschappelijke Adviesraad (WAR). 
 
Zorginstituut Nederland is tot de eindconclusie gekomen dat bij de behandeling van 
het endogeen syndroom van Cushing ketoconazol een gelijke therapeutische waarde 
heeft ten opzichte van metyrapon. Bovendien concludeert Zorginstituut Nederland 
dat ketoconazol een therapeutische gelijke waarde heeft in vergelijking met 
pasireotide en metyrapon bij patiënten met de ziekte van Cushing voor wie een 
operatie niet mogelijk is of bij wie een operatie niet geslaagd is. 
 
De beoordeling van de criteria voor onderlinge vervangbaarheid, met daarin het 
advies van Zorginstituut Nederland aan de minister van VWS ten aanzien van 
opname in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS), is beschreven in het 
GVS-rapport van ketoconazol. 
 
 
 
De bespreking van dit farmacotherapeutisch rapport is door de Wetenschappelijke 
Adviesraad van Zorginstituut Nederland afgerond in haar vergadering van 22 
februari 2016 en de gegevens zullen worden verwerkt in het Farmacotherapeutisch 
Kompas. 
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1 Inleiding  

1.1 Achtergrond  

1.1.1 Pathofysiologie aandoening 
Het klinische beeld van het syndroom van Cushing wordt veroorzaakt door een 
langdurige blootstelling aan verhoogde cortisolbloedspiegels.1,2 Er wordt een 
onderscheid gemaakt tussen endogeen en exogeen syndroom van Cushing.2 

Endogeen syndroom van Cushing 
Endogeen cushingsyndroom ontstaat doordat de bijnieren overmatig het hormoon 
cortisol produceren. De oorzaak kan ACTH afhankelijk of ACTH onafhankelijk zijn. 
 
ACTH afhankelijke oorzaken (80-90%) 
1. De meest voorkomende vorm van endogeen cushingsyndroom is de ziekte van 
Cushing, oftewel een tumor in de hypofyse die overmatig ACTH afgeeft (65-80%); 
2. In circa 10-20% van de gevallen leidt overproductie van ACTH door tumoren 
buiten de hypofyse tot endogeen cushingsyndroom (met name kleincellig 
ongedifferentieerd longcarcinoom); 
3. Zeldzaam is ectopische CRH productie (<1%).1,2 
  
ACTH onafhankelijke oorzaken (10-20%) 
Een cortisol-producerend adenoom of carcinoom van de bijnierschors kan op een 
ACTH onafhankelijke manier leiden tot overmatige cortisolproductie.1,2 

Exogeen syndroom van Cushing 
Bij exogeen syndroom van Cushing ligt de oorzaak van de aandoening buiten het 
lichaam. Deze meest voorkomende vorm van het syndroom van Cushing kan 
ontstaan door langdurig gebruik van corticosteroïden.2 

1.1.2 Symptomen 
De verschijnselen van het syndroom van Cushing worden veroorzaakt door een 
toegenomen concentratie van glucocorticoïden in de bloedbaan. De klinische 
presentatie van het syndroom varieert per patiënt. Klachten die kunnen ontstaan 
zijn: vollemaansgelaat, buffalo hump, gewichtstoename, verlies van spierkracht, 
gevoelig voor blauwe plekken, paarse striae, abnormale verdeling van het 
lichaamsvet, dunner wordende huid, hirsutisme, acne, verhoogde bloeddruk, 
hypokaliëmie, onregelmatige menstruatie of wegblijven van de menstruatie, 
gestoorde libido, impotentie bij mannen, stemmingsveranderingen, depressie, 
slapeloosheid, psychosen, osteoporose en gestoorde glucosetolerantie.1,2 
 
Bij kinderen zijn groeivertraging en progressieve gewichtstoename de meest 
belangrijke symptomen van het syndroom van Cushing.2 

1.1.3 Incidentie / Prevalentie 
Ketoconazole HRA® is geïndiceerd voor de behandeling van endogeen syndroom 
van Cushing bij volwassenen en adolescenten ouder dan 12 jaar.3 Endogeen 
cushingsyndroom is een zeldzame aandoening met een incidentie van 0,7-2,4 per 
miljoen inwoners per jaar.2 Volgens Orphanet komt endogeen cushingsyndroom 
voor bij 1 op de 26.000 Europeanen.4 
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1.1.4 Ernst 
Bij patiënten met het syndroom van Cushing is het risico op sterfte twee tot vijf 
keer zo hoog. Langdurige remissie verbetert de mortaliteitsratio, maar herstelt deze 
niet altijd. De meeste patiënten overlijden aan cardiovasculaire ziekten. Verder 
heeft de langdurige blootstelling aan verhoogde cortisolspiegels een blijvend 
negatief effect op de kwaliteit van leven.5 

1.1.5 Standaardbehandeling / Vergelijkende behandeling 
De behandeling van het syndroom van Cushing is erop gericht om de 
cortisolwaarden of de effecten van cortisol op glucocorticoïd-receptoren te 
normaliseren. De eerstelijnsbehandeling bestaat uit het wegnemen van de 
onderliggende oorzaak middels een chirurgische ingreep.6  
 
Indien een operatie niet mogelijk is of bij onvoldoende resultaat van een operatie is 
een tweede operatie (indien de operatie niet gelukt was), bilaterale adrenalectomie, 
radiotherapie of medicamenteuze therapie aangewezen. Per patiënt moet worden 
bekeken welke therapie het meest geschikt is.6  
 
Medicamenteuze behandeling  
Medicamenteuze behandeling kan worden ingezet bij patiënten met het syndroom 
van Cushing voor wie een operatie (nog) niet mogelijk is of bij wie een operatie niet 
geslaagd was. Daarnaast wordt radiotherapie vaak gecombineerd met 
medicamenteuze behandeling, omdat het effect van radiotherapie maanden tot 
jaren op zich kan laten wachten.6 Tevens is het gebruikelijk om ongeveer drie tot 
vier maanden voorafgaand aan een transsfenoïdale of bijnieroperatie een 
cortisolsynthese-remmer te geven ter bestrijding van de effecten van 
hypercortisolisme.7 Echter, door het ontbreken van studiegegevens, is het onbekend 
of een dergelijke voorbehandeling ook werkelijk leidt tot minder complicaties.6,8  
 
Ketoconazol (Nizoral, off-label) en metyrapon worden beiden ingezet voor de 
behandeling van patiënten met elke vorm van endogeen cushingsyndroom.3,9 
Pasireotide daarentegen is alleen geregistreerd voor de behandeling van volwassen 
patiënten met de ziekte van Cushing voor wie een operatie niet mogelijk is of bij wie 
een operatie niet geslaagd is.10 Twee andere geneesmiddelen die worden 
voorgeschreven bij de ziekte van Cushing zijn cabergoline (off-label) en mitotaan 
(off-label). Cabergoline wordt in de meeste gevallen alleen gebruikt als rescue-
therapie, bijvoorbeeld bij tumoren die in vitro gevoelig blijken. Het middel is over 
het algemeen niet effectief bij cushingsyndroom veroorzaakt door ACTH 
onafhankelijke oorzaken. Ook de rol van cabergoline bij de behandeling van 
endogeen syndroom van Cushing veroorzaakt door ectopische ACTH productie is 
niet duidelijk.6 Mitotaan is een weesgeneesmiddel dat geregistreerd is voor 
bijnierschorscarcinoom. Omdat het meestal weken tot maanden duurt voordat het 
middel aanslaat en de bijwerkingen aanzienlijk zijn (voornamelijk digestief en 
neurologisch), wordt dit middel bij de behandeling van de ziekte van Cushing slechts 
in een aantal centra gebruikt.11  
 
Ketoconazol en metyrapon zijn beiden cortisolsynthese-remmers. Ketoconazol remt 
de cortisolsynthese doordat het primair de activiteit van 17α-hydroxylase in de 
bijnierschors remt.3 Metyrapon daarentegen remt de 11-β-hydroxylatiereactie.9 
Pasireotide en cabergoline kennen een ander werkingsmechanisme. Beiden 
moduleren de afgifte van ACTH door de hypofyse en kunnen de tumorgroei 
remmen. Mitotaan heeft een cytotoxische en/of inhiberende werking op de 
bijnierschors. Bovendien verhoogt mitotaan de productie van cortisol-binding 
globulin (CBG), wat cortisol inactief maakt.6 
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1.1.6 Ketoconazol (Ketoconazole HRA®) voor oraal gebruik 

1.1.6.1 Geregistreerde indicatie 
Voor de behandeling van endogeen syndroom van Cushing bij volwassenen en 
adolescenten ouder dan 12 jaar.3 

1.1.6.2 Dosering 
Elke tablet van Ketoconazole HRA® bevat 200 mg ketoconazol. De aanbevolen 
startdosis bij volwassenen en adolescenten is 400-600 mg/dag, oraal in te nemen in 
twee of drie afzonderlijke doses. Deze dosis mag worden opgehoogd, met 200 
mg/dag elke 7 tot 28 dagen, tot max. 800-1200 mg/dag in twee of drie 
afzonderlijke doses. De gebruikelijke onderhoudsdosering is 600-800 mg/dag. Bij 
bijnierschorsinsufficiëntie en afhankelijk van de ernst van de bijwerking de dosering 
met minimaal 200 mg per dag verminderen of de behandeling tijdelijk staken en/of 
tijdelijk corticosteroïden toevoegen totdat de bijwerking is verdwenen. Daarna kan 
de behandeling eventueel worden hervat met een lagere dosis.3  
 
Bij patiënten met een ‘block-and-replace’-behandeling dient er bij een 
dosisverhoging van 200 mg/dag gelijktijdig een substitutietherapie met 
corticosteroïden te worden toegevoegd. Op momenten van stress kunnen deze 
patiënten de dosis van hun substitutietherapie met glucocorticoïden aanpassen.3  

1.1.6.3 Werkingsmechanisme 
Ketoconazol is een imidazoolderivaat en een krachtige remmer van cortisolsynthese 
omdat het enkele cytochroom-P450-enzymen in de bijnieren remt. Primair remt 
deze steroïdogeneseremmer de activiteit van 17α-hydroxylase. Daarnaast remt 
ketoconazol stappen van 11-hydroxylatie en bij hogere doseringen het P450scc-
enzym (cholesterol side-chain cleavage enzyme), waardoor naast de synthese van 
cortisol ook de synthese van aldosteron geremd wordt.3 
 
Omdat ketoconazol in de bijnieren en Leydig-cellen ook de activiteit van C12-20-
lyase remt, is ketoconazol tevens een krachtige remmer van de androgeensynthese. 
Daarnaast kan ketoconazol behalve een remmend effect op de bijnieren ook een 
rechtstreeks effect hebben op corticotrofische tumorcellen bij patiënten met de 
ziekte van Cushing.3 

1.1.6.4 Bijzonderheden 
Ketoconazol remt de synthese van ergosterol wat resulteert in de accumulatie van 
C-14 methylsterolen en permeabiliteitsveranderingen in de membranen van 
schimmels. In 1980 werd oraal ketoconazol (Nizoral) in verschillende landen in de 
Europese Unie geregistreerd als antimycoticum. Na een herbeoordeling oordeelde de 
CHMP dat de ernstige bijwerkingen (gastrointestinale klachten en hepototoxiciteit) 
niet langer opwogen tegen de effecten van dit middel als behandeling bij 
schimmelinfecties. De handelsvergunning is daarom sinds 2013 geschorst.7 
Ketoconazolcrème en -shampoo voor de topicale behandeling van schimmelinfecties 
zijn nog wel opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem.12 
 
Omdat Nizoral langere tijd ook off-label is gebruikt voor het syndroom van Cushing, 
startte HRA-Pharma een nieuw registratietraject maar dan als weesgeneesmiddel 
voor deze indicatie. Via een versnelde procedure is in 2014 een handelsvergunning 
verleend aan Ketoconazole HRA® voor de behandeling van endogeen syndroom van 
Cushing bij volwassenen en adolescenten ouder dan 12 jaar.3,7 

1.2 Vraagstellingen literatuuronderzoek 
Ketoconazol en metyrapon worden beiden breed ingezet in de behandeling van 
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endogeen cushingsyndroom: als prechirurgische behandeling, voor wie niet in 
aanmerking komt voor een operatie, bij wie een operatie mislukt is of voor wie in 
afwachting is van effectiviteit van de radiotherapie. De focus van dit rapport ligt 
daarom op de vergelijking tussen ketoconazol en metyrapon. 
 
In 2012 concludeerde het Zorginstituut dat pasireotide bij volwassenen met de 
ziekte van Cushing voor wie een operatie niet mogelijk is of bij wie een operatie niet 
geslaagd is een therapeutische meerwaarde heeft ten opzichte van ketoconazol off-
label, metyrapon en cabergoline off-label.13 Het bewijs van pasireotide was namelijk 
afkomstig uit een fase III studie, terwijl effectiviteitsgegevens van ketoconazol off-
label, metyrapon en cabergoline off-label alleen verkregen waren uit kleine 
retrospectieve studies. Omdat in 2014 en 2015 een grote retrospectieve studie van 
respectievelijk ketoconazol off-label en metyrapon verschenen is, is er voor gekozen 
om opnieuw de therapeutische waarde van ketoconazol bij patiënten met de ziekte 
van Cushing voor wie een operatie niet mogelijk is of bij wie een operatie niet 
geslaagd is te toetsen ten opzichte van pasireotide en metyrapon. Omdat 
cabergoline een vergelijkbaar toepassingsgebied kent als pasireotide en er in de 
tussentijd geen nieuwe studies van cabergoline en pasireotide zijn gepubliceerd, is 
cabergoline in deze vergelijking buiten beschouwing gelaten. Net als in het 
farmacotherapeutisch rapport van pasireotide is ervoor gekozen om het 
weesgeneesmiddel mitotaan – dat vanwege aanzienlijke bijwerkingen in 28% van de 
gevallen tot staken van de behandeling leidt en slechts door enkele centra off-label 
bij de ziekte van Cushing voorgeschreven wordt6,11 – niet in de review op te nemen. 

1.2.1 Vraagstellingen 
1. Wat is de therapeutische waarde van ketoconazol (Ketoconazole HRA®) 
vergeleken met metyrapon bij patiënten met endogeen cushingsyndroom? 
 
2. Wat is de therapeutische waarde van ketoconazol (Ketoconazole HRA®) 
vergeleken met pasireotide of metyrapon bij patiënten met de ziekte van Cushing 
voor wie een operatie niet mogelijk is of bij wie een operatie niet geslaagd is? 

1.2.2 Patiëntenpopulaties 
1. Patiënten met endogeen cushingsyndroom. 
 
2. Patiënten met de ziekte van Cushing voor wie een operatie niet mogelijk is of bij 
wie een operatie niet is geslaagd. 

1.2.3 Interventie 
Oraal ketoconazol, tabletten. 

1.2.4 Behandelingen waarmee wordt vergeleken 
1. Metyrapon (voor onderbouwing zie hoofdstuk 1.2 Vraagstellingen en 
literatuuronderzoek). 
 
2. Pasireotide of metyrapon (voor onderbouwing zie hoofdstuk 1.2 Vraagstellingen 
en literatuuronderzoek). 

1.2.5 Relevante uitkomstmaten 
De eerste relevante uitkomstmaat bij endogeen syndroom van Cushing bestaat uit 
de normalisatie van vrij cortisol in de urine (nmol/24h of μg/24h (nmol/24h = 
μg/24h x 2,759)) en/of de cortisolspiegel in het plasma (nmol/L of μg/dL (nmol/L = 
μg/dL x 0,0157)). Volgens de EMA zijn beide methoden valide om de effectiviteit 
van de behandeling te monitoren. Vrij cortisol in de urine heeft als voordeel dat 
cortisol over 24 uur bepaald kan worden. Twee belangrijke nadelen daarvan zijn de 
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afhankelijkheid van de nierfunctie en het ongemak voor de patiënt om 24 uur lang 
urine te verzamelen.7 Over het algemeen worden patiënten waarbij cortisolspiegels 
gedurende de behandeling binnen de normaalwaarden vallen geclassificeerd als 
‘responders’, terwijl patiënten waarbij de cortisolwaarden ten minste met 50% dalen 
(maar niet normaliseren) geclassificeerd worden als ‘partiële responders’. In de 
EPAR van pasireotide gaf de EMA aan dat een verlaging van de cortisolspiegels van 
ten minste 50% ten opzichte van de uitgangswaarde al een aanwijzing geeft dat de 
behandeling effectief is.14   
 
Een andere parameter die de EMA minstens even relevant acht, is de klinische 
respons. De meest frequent gerapporteerde klinische responsen zijn verbeteringen 
van hypertensie, diabetes mellitus en hypokaliëmie.7  

1.2.6 Relevante follow-up duur 
In Nederland is het gebruikelijk om ongeveer drie tot vier maanden voorafgaand 
aan een operatie een cortisolsynthese-remmer te geven ter bestrijding van de 
effecten van hypercortisolisme (prechirurgische behandeling). Dit rapport hanteert 
voor deze groep patiënten daarom een follow-up duur van minimaal drie maanden. 
  
Daarnaast wordt ketoconazol gegeven aan patiënten met het endogeen syndroom 
van Cushing voor wie een operatie niet mogelijk is, bij wie een operatie niet 
geslaagd was of voor wie in afwachting is van het effect van radiotherapie. Omdat 
deze behandelingen langdurig zijn, hanteert dit rapport voor deze therapeutische 
toepassingen een follow-up duur van minimaal zes maanden. 

1.2.7 Vereiste methodologische studiekenmerken 
Gerandomiseerd en dubbel-geblindeerd onderzoek met controlegroepen met placebo 
of de standaard medicamenteuze behandelingen pasireotide en metyrapon zijn 
gewenst om de therapeutische (meer)waarde van ketoconazol bij endogeen 
cushingsyndroom te bepalen. Omdat het om zeldzame aandoeningen gaat, is ZIN 
zich ervan bewust dat gerandomiseerd gecontroleerd en geblindeerd onderzoek niet 
altijd haalbaar is. 
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2 Zoekstrategie & selectie van geschikte studies  

2.1 Zoekstrategie 
Bij de beoordeling werd gebruik gemaakt van de Samenvatting van de 
productkenmerken (SmPC)3 van het registratiedossier en de European Public 
Assessment Report (EPAR)7 van de European Medicines Agency (EMA). Tevens is op 
14 oktober 2015 een literatuursearch verricht in Medline en de Cochrane Library.  
 
Medline: ((“ketoconazole”[MeSH Terms] OR “ketoconazole”[All Fields]) OR 
(“pasireotide”[Supplementary Concept] OR “pasireotide”[All Fields]) OR 
(“metyrapone”[MeSH Terms] OR “metyrapone”[All Fields]) OR (“cabergoline”[MeSH 
Terms] OR “cabergoline”[All Fields])) AND ((“cushing syndrome”[MeSH Terms] OR 
(“cushing”[All Fields] AND “syndrome” [All Fields]) OR “cushing syndrome”[All 
Fields] OR “hypercortisolism” [All Fields] OR “adrenocortical hyperfunctine”[MeSH 
Terms] OR (“adrenocortical”[All Fields] AND “hyperfunction” [All Fields]) OR 
“adrenocortical hyperfunction” [All Fields]) OR cushing*[All Fields]) AND ((Clinical 
Trial[ptyp] OR Clinical Trial, Phase III[ptyp] OR Clinical Trial, Phase IV[ptyp] OR 
Comparative Study[ptyp] OR Controlled Clinical Trial[ptyp] OR Meta-Analysis[ptyp] 
OR Multicenter Study[ptyp] OR Observational Study[ptyp] OR Randomized 
Controlled Trial[ptyp]) AND “humans”[MeSH Terms]) 
 
Cochrane Library: (ketoconazole OR metyrapone OR pasireotide OR cabergoline) 
AND cushing 

2.2 Databases & websites 
De literatuursearch is doorgevoerd in Medline en de Cochrane Library tot en met 
14/10/2015. 
 
De websites van de volgende organisaties zijn gescreend betreffende uitgebrachte 
standpunten omtrent endogeen syndroom van Cushing bij volwassenen en 
adolescenten ouder dan 12 jaar: NICE, Scottish Medicines Consortium, IQWiG, 
EuNetHTA. 
 
De websites van de volgende organisaties zijn gescreend betreffende richtlijnen voor 
endogeen syndroom van Cushing: CBO, Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), 
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), Endocrine Society. 

2.3 Selectiecriteria 
In- en exclusie van de gevonden literatuur gebeurde op basis van abstracts. Indien 
artikelen niet op basis van het abstract konden worden geëxcludeerd zijn de gehele 
artikelen bekeken.  
 
De volgende in- en exclusiecriteria zijn gebruikt bij de selectie van artikelen: 
 
Inclusie 

1) Richtlijnen van vakverenigingen; 
2) Klinisch onderzoek met als uitkomstmaat afname in vrij cortisol in de urine 

of cortisolspiegel in het plasma en een follow-up duur van minimaal drie 
maanden (tenzij behandeling eerder gestaakt is vanwege bijwerkingen). 
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Exclusie 
1) Congresbijdragen (abstracts); 
2) Beschouwende artikelen (‘state of the art’, niet-systematische reviews); 
3) Case reports en studies waarin minder dan 35 patiënten zijn opgenomen; 
4) Dose-response studies. 
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3 Resultaten 

3.1 Resultaten literatuursearch  
De EPAR7 en SmPC3 zijn bij voorbaat geïncludeerd. Gescreende websites leverden 
een richtlijn van de Endocrine Society6 op. De literatuursearches in Medline en de 
Cochrane Library leverden na ontdubbeling in totaal 97 hits op, waarvan vier 
voldeden aan de primaire inclusiecriteria. Tevens werden in totaal twee studies 
geselecteerd die niet via de literatuursearch omhoog kwamen, maar die wel in de 
EPAR (1 studie) of richtlijn van de Endocrine Society (1 studie) genoemd werden.  
 
De kenmerken van de zes geselecteerde studies zijn weergegeven in bijlage 1. Drie 
geëxcludeerde studies zijn weergegeven in bijlage 2. De geïncludeerde richtlijn en 
overige bronnen zijn weergegeven in bijlage 3. 

3.2 Gunstige effecten 

3.2.1 Evidentie 
Ketoconazol Castinetti et al., 201415 
De effectiviteit van ketoconazol bij de ziekte van Cushing is onderzocht in een 
multicenter, retrospectieve studie (N=200). Bij aanvang van de 
ketoconazolbehandeling had 67% hypertensie, 22% hypokaliëmie en 32% diabetes 
mellitus (van 26 patiënten was deze informatie niet beschikbaar). Patiënten kregen 
ketoconazol als prechirurgische behandeling (n=40), primaire behandeling 
(vanwege contra-indicatie of weigering van een operatie, n=32) of secundaire 
behandeling (omdat een eerdere operatie niet succesvol was of na radiotherapie, 
n=128). De behandelduur varieerde van 0,03 tot 135 maanden. 51 patiënten 
werden langer dan 24 maanden behandeld met ketoconazol. 
 
Vrij cortisol in de urine normaliseerde bij 49% van de patiënten, ongeacht de 
behandelstrategie (prechirurgisch, primair of secundair). Bij behandeling langer dan 
24 maanden, normaliseerde vrij cortisol in de urine in 65% van de gevallen. 
Daarnaast vertoonden patiënten verbeteringen van de hypertensie, diabetes en 
hypokaliëmie. De resultaten van deze studie zijn beschreven in tabel 1. 
 
Ketoconazol Castinetti et al., 200816 
In deze retrospectieve studie werd bij 38 patiënten met de ziekte van Cushing de 
effectiviteit van ketoconazol bestudeerd (per protocol 33 patiënten). De 
behandelduur varieerde van 1 tot 36 maanden. 
 
Bij 51% van de patiënten normaliseerde vrij cortisol in de urine (n=17). Bij de 49% 
waarbij de cortisolwaarden niet normaliseerden (n=16), was deze bij 31% in eerste 
instantie wel voor een periode variërend van 3 maanden tot 3 jaar genormaliseerd 
(n=5). Bovendien namen de cortisolwaarden in 50% van de patiënten in de groep 
‘niet genormaliseerden’ significant af (n=8). In beide groepen leidde 
ketoconazolbehandeling tot verbetering in klinische symptomen (bloeddruk en 
diabetes). De resultaten staan in tabel 1. 
 
Ketoconazol Moncet et al., 200717 
In deze retrospectieve studie werden 54 patiënten met endogeen cushingsyndroom 
behandeld met ketoconazol. Patiënten kregen ketoconazol als prechirurgische 
behandeling (n=27), als primaire behandeling (vanwege contra-indicatie of 
weigering van een operatie, n=11) of als secundaire behandeling (na een gefaalde 
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operatie of na radiotherapie, n=16). De behandelduur varieerde van 15 dagen tot 
13 jaar. 24 patiënten werden langer dan 24 maanden met ketoconazol behandeld. 
 
Bij 85% van de patiënten normaliseerde vrij cortisol in de urine of daalde deze met 
minstens 50%. Ook traden verbeteringen op van de hypertensie en diabetes. De 
resultaten van deze studie zijn te vinden in tabel 1. 
 
Metyrapon Daniel et al., 201518 
In deze retrospectieve, multicenter studie werd bij 195 patiënten met endogeen 
cushingsyndroom de effectiviteit van metyrapon onderzocht. Metyrapon werd 
gegeven als monotherapie (n=164), prechirurgische behandeling (n=124) en als 
secundaire behandeling (na een gefaalde operatie of na radiotherapie, n=21). De 
follow-up duur varieerde van 3 dagen tot 11,6 jaar. 38 patiënten werden langer dan 
6 maanden behandeld.  
 
Van alle 164 patiënten die metyrapon als monotherapie kregen, bereikten 43 tot 
76% normaalwaarden van cortisol (afhankelijk van de methode die gebruikt was om 
cortisol te bepalen). Bij de prechirurgisch en secundair behandelde patiënten 
normaliseerden cortisolwaarden bij respectievelijk 35 tot 72% en 76 tot 94%. 
Wanneer patiënten langer dan zes maanden behandeld werden, normaliseerden de 
cortisolwaarden in 64 tot 94% van de gevallen. Ook verbeterden de kaliumwaarden 
onder invloed van metyrapon. De resultaten van deze studie zijn weergegeven in 
tabel 2. 
 
Pasireotide Colao et al., 201219 en Pivonello et al., 201420 
In een multicenter, gerandomiseerde fase III studie werd de effectiviteit van 
pasireotide (600 μg 2dd versus 900 μg 2dd) onderzocht bij patiënten met de ziekte 
van Cushing voor wie een operatie niet mogelijk was of bij wie een operatie niet 
geslaagd was (N=162). Na drie maanden werd de dosering verhoogd met stappen 
van 300 μg 2dd (max. 1200 μg 2dd) als de concentratie van vrij cortisol in de urine 
≥ tweemaal boven de normaalwaarde lag of als de concentratie hoger of gelijk was 
aan de uitgangswaarde. Indien nodig, kon de dosering worden verlaagd met 
stappen van 300 μg 2dd. Na zes maanden begon de open-label fase van de studie. 
De studie duurde in totaal 12 maanden. Behalve de concentratie van vrij cortisol in 
de urine, komen de uitgangswaarden tussen beide groepen goed overeen (1156 
nmol/24h in de pasireotide 600 μg 2dd-arm (n=82) en 782 ng/24h in de pasireotide 
900 μg 2dd-arm (n=80)). 
 
Na zes maanden behandelen, was het percentage responders 15% in de 600 μg 
2dd-arm (95% BI: 7-22%) en 26% in de 900 μg 2dd-arm (95% BI: 17-36%). Na 
twaalf maanden lag dit percentage op 13% in de 600 μg 2dd-arm (95% BI: 6-21%) 
en op 25% in de 900 μg 2dd-arm (95% BI: 16-35%). Na combinatie van de 
resultaten van de 600 μg 2dd-arm en 900 μg 2dd-arm was er na 12 maanden 
behandelen een verbetering in klinische symptomen (bloeddruk, cholesterol, 
lichaamsgewicht en kwaliteit van leven). De resultaten van deze studie zijn 
weergegeven in tabel 3. 
 
In totaal stopte 25% van de patiënten binnen 12 maanden met de behandeling 
vanwege onvoldoende effectiviteit (23% in de 600 μg 2dd-arm en 28% in de 900 μg 
2dd-arm).
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Tabel 1: Gunstige effecten van ketoconazol bij patiënten met endogeen syndroom van Cushing 
 ketoconazol studies15-17 
 Castinetti et al., 201415 

 
ziekte van Cushing 
(n=200) 

Castinetti et al., 200816 
 
ziekte van Cushing 
(n=38) 

Moncet et al., 200717 
 
endogeen cushingsyndroom 
(n=54) 

Cortisol-waarde 

• Prechirurgisch  

• Primaire en secundaire 

behandeling 

• Primaire behandeling 

• Secundaire behandeling 

• >24 maanden 

behandeling 

• ‘Genormaliseerden’ 

• ‘Niet genormaliseerden’ 

Voor behandelen    

6,9±10,4 keer ULN  

3,3±2,14 keer ULN   

 

 

 

Niet genoemd    

Na behandelen 

2,5±6,4 keer ULN 

1,8±1,6 keer ULN  

 

 

 

1,5±1,3 keer ULN     

p 

0,028 

<0,0001 

 

 

 

n.v.t. 

Voor behandelen   

 

 

 

 

 

 

 

1560 nmol/24 uur   

2409 nmol/24 uur   

Na behandelen 

 

 

 

 

 

 

 

Niet genoemd 

Niet genoemd 

p 

 

 

 

 

 

 

 

n.v.t. 

n.v.t. 

Voor behandelen     

570 μg/24 uur 

 

 

314 μg/24 uur 

230 μg/24 uur 

(mediaan) 

 

 
 

Na behandelen 

80 μg/24 uur 

 

 

72 μg/24 uur 

66 μg/24 uur 

(mediaan) 

p 

<0,001 

 

 

<0,001 

<0,001 

% patiënten dat cortisol 
normaalwaarde bereikt 
• Prechirurgisch  

• Primaire en secundaire 

behandeling 

• >24 maanden 

behandeling 

• ‘Genormaliseerden’ 

• ‘Niet genormaliseerden’ 

 

 

49% 

49%  

 

65% 
 

 
 
 
 
 
 
 

100% (51% van alle patiënten, n=17) 

0% (49% van alle patiënten, n=16) 

 

% patiënten dat cortisol 
normaalwaarde bereikt 
en/of meer dan 50% 
daling laat zien 
• Pre-chirurgisch  

• Primaire en secundaire 

behandeling 

• >24 maanden 

behandeling 

 
 
 
 
(36%+49%=) 85% 

(23%+49%=) 72% 

 

(24%+65%=) 89% 

 85% 
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Verbetering in klinische 
symptomen 
• Prechirurgisch  

• Primaire behandeling en 

secundaire behandeling 

 
42% van de patiënten 

55% van de patiënten 
 

Verbetering van de 
hypertensie 
• Prechirurgisch  

• Primaire en secundaire 

behandeling 

• ‘Genormaliseerden’ 

• ‘Niet genormaliseerden’ 

 

 
50% van de patiëntena 

40% van de patiënten 
 

 

 

 

 

 
100% van de patiëntenb 

31% van de patiënten (bij 5 van de 8 waarbij vrij cortisol in 

de urine significant afnam uit de groep van 16 die niet 

normaliseerden (3 patiënten in deze groep hadden een 

normale bloeddruk bij aanvang van de studie)) 

80% van de patiënten (enkel ketoconazol of verlaging 
van de dagelijkse dosis antihypertensie medicatie was 
voldoende om de bloeddruk te normaliseren) 

Verbetering van de 
diabetes 
• Prechirurgisch  

• Primaire en secundaire 

behandeling 

• ‘Genormaliseerden’ 

• ‘Niet genormaliseerden’ 

 

 
50% van de patiëntenc 

59% van de patiënten 

 

 

 

 

 
100% van de diabetespatiënten (n=5)d 

n.v.t. in deze groep zaten geen diabetespatiënten 

73% van de diabetespatiënten (enkel dieet en 
ketoconazol was voldoende om glucose-waarden te 
normaliseren) 

Verbetering van de 
hypokaliëmie 
• Prechirurgisch  

• Primaire en secundaire 

behandeling 

 
 
38% van de patiëntene 

38% van de patiënten 

  

genormaliseerd: indien cortisolspiegels binnen de normaalwaarden vallen; niet genormaliseerd: indien cortisolspiegels niet binnen de normaalwaarden vallen; primaire behandeling: indien een operatie niet mogelijk 

is; secundaire behandeling: indien een operatie mislukt is of indien de patiënt wacht op effectiviteit van de radiotherapie; ULN: upper limit of normal. 

                                                                 
a Verbetering van de hypertensie werd gedefinieerd als een verlaging van ten minste 10 mmHg op de systolische en/of diastolische bloeddruk. 
b Verbetering van de hypertensie werd gedefinieerd als het percentage patiënten waarbij de bloeddruk normaliseerde. 
c Verbetering van de diabetes werd gedefinieerd als een verlaging van de insulinedosis >10% van de totale dosis en/of afname van antidiabeticagebruik en/of een verbetering van HbA1 >0,5% zonder dat toevoeging van andere 
antidiabetica nodig was. 
d Verbetering van de diabetes werd gedefinieerd als normalisatie van de bloedglucosewaarden en geglycosyleerd hemoglobine (HbA 1c). 
e Hoe hypokaliëmieverbetering gedefinieerd werd, is niet in het artikel genoemd. 
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 Tabel 2: Gunstige effecten van metyrapon bij patiënten met endogeen syndroom van Cushing 

 metyrapon studie 
 Daniel et al., 201518 

 
endogeen cushingsyndroom 
N=195, n=164 kreeg metyrapon als monotherapie 

% patiënten dat cortisol- normaalwaarde bereikt 
• Alle patiënten de metyrapon als monotherapie kregen 

(n=164) 

• Prechirurgisch (n=124) 

• Secundaire behandeling (n=21) 

• >6 maanden behandelen 

 

43%-76% (afhankelijk van de methode om cortisol te bepalen) 

 

35%-72% (afhankelijk van de methode om cortisol te bepalen) 

76%-94% (afhankelijk van de methode om cortisol te bepalen) 

64%-94% (afhankelijk van de methode om cortisol te bepalen) 

Verbetering van de klinische symptomen 
• Kaliumwaarden 

Voor behandelen    
3,68 nmol/lf 

Na behandelen 

3,90 nmol/l 

p 

0,003 

95% BI: 95% betrouwbaarheidsinterval; secundaire behandeling: na een gefaalde operatie of na radiotherapie. 

                                                                 
f Kaliumnormaalwaarde = 3,5 tot 5 mmol/l). 
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Tabel 3: Gunstige effecten van pasireotide bij patiënten met de ziekte van Cushing 
 pasireotide studies19,20 
 Colao et al., 201219 en Pivonello et al., 201420 

 
ziekte van Cushing (operatie niet mogelijk of niet geslaagd)  
N=162  
600 μg 2dd (n=82) versus 900 μg 2dd (n=80) 

Cortisol-waarde 

• Baselinewaarde 

600 μg 2dd 

1156 nmol/24 uur 
900 μg 2dd 

782 nmol/24 uur 
p 

 

% patiënten dat cortisol- normaalwaarde bereikt 
• Na 3 maanden 

• Na 3 maanden (inclusief patiënten waarbij dosis verhoogd 

werd) 

• Na 6 maanden 

• Na 12 maanden 

 

16% (95% BI: 8, 24%) 

16% (95% BI: 8, 24%) (35% had dosis 

verhoogd) 

15% (95% BI: 7, 22%) 

13% (95% BI: 6, 21%) 

 

28% (95% BI: 18, 37%)  

29% (95% BI: 19, 39%) (20% had dosis 

verhoogd) 

26% (95% BI: 17, 36%) 

25% (95% BI: 16, 35%) 

 

 

 

 

In 900 μg 2dd groep was ondergrens van het 95% BI > 15%* 

Verbetering van de klinische symptomen na 12 
maanden (600 μg 2dd en 900 μg 2dd gecombineerd) 
• Systolische bloeddruk 

• Diastolische bloeddruk 

• LDL cholesterol 

• Lichaamsgewicht 

 

 

-6,1 mmHg  

-3,7 mmHg 

-15 mg/dl 

-6,7 kg (95% BI: -8,0, -5,4 kg) 

 

 

0,03 

0,03 

<0,001 

<0,001 

Verandering in score op vragenlijsten 
(600 μg 2dd en 900 μg 2dd gecombineerd) 
• Kwaliteit van leven 

 

 

11,1 punten 

 

 

<0,001 

95% BI: 95% betrouwbaarheidsinterval; BMI: body mass index; LDL: low-density lipoprotein;  

* Volgens de EMA is het effect klinisch relevant wanneer de ondergrens van het 95% BI groter is dan 15%. 
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3.2.2 Discussie 
In het rapport van de EMA staat dat in totaal bij meer dan 800 patiënten de 
effectiviteit van ketoconazol bij endogeen cushingsyndroom onderzocht en 
beschreven is. Het gaat hier om 748 patiënten in 28 studies en 52 patiënten uit case 
reports. Omdat het om een zeldzame aandoening gaat, acht de CHMP dit aantal 
onderzochte patiënten voldoende.7 De EMA concludeert dat ondanks de 
tekortkomingen van de meeste ketoconazolstudies (retrospectieve analyses en een 
gebrek aan uniformiteit tussen studies (bv. ULN15 vs. nmol/24 uur16 of μg/24 uur17 
om vrij cortisol in de urine te bepalen)) de resultaten van deze studies consistent 
zijn.7 
 
Endogeen syndroom van Cushing 
In de studie van Moncet et al. bleek dat 85% van de patiënten met endogeen 
cushingsyndroom die met ketoconazol behandeld werden cortisol-normaalwaarden 
bereikten of een daling van de cortisolspiegel van meer dan 50% lieten zien.17 Het is 
niet bekend bij hoeveel patiënten de cortisolspiegels daadwerkelijk genormaliseerd 
waren. Echter, eerder gaf de EMA in de EPAR van pasireotide aan dat een verlaging 
van de concentratie van vrij cortisol van ten minste 50% ten opzichte van de 
uitgangswaarde een aanwijzing geeft dat de behandeling effectief is.14 
 
Metyrapon zorgt ervoor dat cortisolspiegels normaliseren bij 43 tot 76% van de 
patiënten met endogeen cushingsyndroom (dit percentage is afhankelijk van de 
methode die gebruikt is om cortisolwaarden te bepalen).18  
 
De verschillen in uitkomstmaat maken dat het lastig is om de resultaten van de 
twee retrospectieve studies met elkaar te vergelijken. De vergelijking wordt ook 
bemoeilijkt door verschillen in onderzochte patiënten. Desalniettemin zijn er sterke 
aanwijzingen dat zowel ketoconazol als metyrapon de cortisolspiegels laten dalen bij 
kortdurende (prechirurgisch) en langdurende behandeling. 
 
Daarnaast zijn er sterke aanwijzingen dat ketoconazol en metyrapon klinische 
symptomen van endogeen cushingsyndroom verbeteren.17,18 De uitkomstmaten 
verschillen te veel van elkaar om te beoordelen welk middel het meest effectief is. 
 
Ziekte van Cushing 
49% van de patiënten met de ziekte van Cushing bereikten onder invloed van 
ketoconazol normaalwaarden van cortisol.15 Dit percentage komt overeen met 
percentages die eerder gepubliceerd werden in kleinere retrospectieve ketoconazol-
studies7, waaronder bijvoorbeeld in de studie van Castinetti et al. uit 2008 waarin 
bij 51% van de patiënten met de ziekte van Cushing vrij cortisol in de urine 
normaliseerde.16 
 
Metyrapon normaliseerde cortisolspiegels bij 76 tot 94% van de 31 patiënten 
waarvan er 29 de ziekte van Cushing hadden.18 
 
In de fase 3 studie van pasireotide bereikte minder dan 30% van de patiënten met 
de ziekte van Cushing normaalwaarden van cortisol.19 
 
Door verschillen in studieopzet (retrospectief onderzoek vs. fase 3 onderzoek) en 
omdat de onderzochte patiënten en uitkomstmaten per studie erg van elkaar 
verschillen is vergelijking van de effecten van ketoconazol, metyrapon en 
pasireotide niet goed mogelijk. Wel lijken de effecten uit de retrospectieve studies 
van ketoconazol en metyrapon groter te zijn dan de 30% in de pasireotidestudie. 
Daar staat tegenover dat het evidentieniveau van de pasireotidestudie sterker is. 
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Bij patiënten met de ziekte van Cushing leiden ketoconazol, metyrapon en 
pasireotide alle drie tot verbeteringen in klinische symptomen. Wederom geldt dat 
door verschillen in studieopzet, onderzochte patiënten, en uitkomstmaten niet te 
bepalen is welk middel dit het beste doet.  

3.2.3 Conclusies 
Er is geen bewijs dat de gunstige effecten van ketoconazol en metyrapon van elkaar 
verschillen bij de behandeling van endogeen cushingsyndroom. 
 
Ook is er geen hard bewijs dat de gunstige effecten van ketoconazol verschillen van 
de gunstige effecten van pasireotide en metyrapon bij patiënten met de ziekte van 
Cushing voor wie een operatie niet mogelijk is of bij wie een operatie mislukt was.  

3.3 Ongunstige effecten 

3.3.1 Evidentie 
Ketoconazol 
De veiligheid van ketoconazol (alleen of in combinatie) voor de behandeling van 
endogeen cushingsyndroom is onderzocht bij 698 patiënten die deelnamen in 27 
studies en 52 case studies. Van deze patiënten hadden er 443 de ziekte van 
Cushing, 109 ectopisch ACTH syndroom, 25 bijniertumoren, 3 nodulaire 
bijnierhyperplasie en 1 had het McCune-Albright syndroom. Voor de overige 
patiënten was de oorzaak van cushingsyndroom onbekend. De meest voorkomende 
bijwerking is een toename van leverenzymen in het bloed. Hepatotoxiciteit trad 
voornamelijk op bij starten van de behandeling of na een dosisverhoging. Mogelijk is 
er een verhoogd risico op hepatotoxiciteit bij adolescenten. 193 patiënten werden 
langer dan 6 maanden behandeld. Langdurige behandeling met ketoconazol lijkt het 
risico op hepatotoxiciteit niet te verhogen.7 Ernstige levertoxiciteit, waaronder acuut 
hepatocellulair of cholestatisch letsel of een gemengd toxiciteitspatroon, veroorzaakt 
door behandeling met ketoconazol komt zelden voor (1/15.000).3 De meeste doden 
die optreden tijdens behandeling met ketoconazol, sterven door de onderliggende 
aandoening. Er zijn fatale gevallen gemeld met name wanneer de behandeling werd 
voortgezet ondanks een toename in de leverenzymwaarden.3  
 
De tweede meest relevante bijwerking is bijnierschorsinsufficiëntie veroorzaakt door 
overbehandeling of stress (voornamelijk infecties). Deze bijwerking is niet 
geassocieerd met een specifieke dosis en treedt meestal op tussen 5 tot 90 dagen 
na start van de behandeling. Een ernstige, maar niet veel voorkomende bijwerking 
is QT-verlenging.7 
 
Metyrapon 
Vaak gemelde bijwerkingen van metyrapon zijn hypotensie, misselijkheid, braken, 
hoofdpijn, duizeligheid en sedatie. Bijnierschorsinsufficiëntie treedt zelden op.12 
Ernstige bijwerkingen zijn beenmergfalen en hypertensie. Over de ernstige 
bijwerkingen is echter nog onduidelijkheid omdat met de beschikbare gegevens de 
frequentie van deze bijwerkingen niet kan worden bepaald. Bij hoge doseringen kan 
metyrapon leiden tot hirsutisme. Voor vrouwen is dit een vervelende, maar 
zeldzame bijwerking. 
 
Pasireotide 
De aanwezigheid van galstenen, gastrointestinale problemen, bradycardie, 
verlenging van QT-interval, remming van de hypofysehormonen, (acute) 
pancreatitis en verandering van afgifte van insuline en incretinehormonen zijn 
bekende bijwerkingen bij de behandeling met een somatostatineanaloog. Deze 
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bijwerkingen werden ook gedetecteerd tijdens de behandeling met pasireotide, 
uitgezonderd het effect op de hypofysehormonen (T4 en TSH). Echter, langdurig 
gebruik van pasireotide zou een effect kunnen hebben op hypofysehormonen anders 
dan ACTH.10,13 Verder zou tijdens de behandeling van pasireotide, door een snelle 
onderdrukking van het ACTH, de concentraties circulerend cortisol kunnen afnemen 
en mogelijk leiden tot voorbijgaand hypocortisolisme/hypoadrenalisme.13,14 
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Tabel 4: Frequent voorkomende ongunstige effecten van ketoconazol vergeleken met metyrapon en pasireotide bij endogeen syndroom van Cushing 

 ketoconazol6 metyrapon9 pasireotide10 

zeer vaak voorkomend  verhoogd aantal 
leverenzymen in het bloed 

 hyperglykemie 
maagdarmklachten  
galstenen 
reactie op de injectieplaats 
vermoeidheid 

vaak voorkomend bijnierschorsinsufficiëntie 
maagdarmklachten 
huidreacties (jeuk, uitslag) 

duizeligheid 
hoofdpijn 
sedatie 
hypotensie 
maagdarmklachten 

bijnierschorsinsufficiëntie 
verminderde glucosetolerantie 
hoofdpijn 
hartaandoeningen (QT-verlenging, sinusbradycardie) 
hypotensie 
huidaandoeningen (alopecia, jeuk) 
artralgie, myalgie 
verhoogde leverenzymen, lipase en amylase, verlengde protrombinetijd 
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Tabel 5: Ernstige ongunstige effecten van ketoconazol vergeleken met metyrapon en pasireotide bij patiënten met endogeen syndroom van Cushing 

 ketoconazol metyrapon pasireotide 

zeer ernstig     

ernstig hepatotoxiciteit 
QT-verlenging 

beenmergfalen 
hypertensie 

galstenen 
hyperglykemie 
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3.3.2 Discussie 
Hepatotoxiciteit is verreweg de belangrijkste bijwerking van ketoconazol. Door 
regelmatige controle is hepatotoxiciteit tijdig te signaleren en kan men direct 
maatregelen nemen om blijvende schade te voorkomen. Gezien de ernst van het 
endogeen syndroom van Cushing, is bovengenoemde bijwerking acceptabel, mits de 
leverfuncties van de patiënt, zoals beschreven in de SmPC goed gemonitord worden. 
 
Daarnaast staat in de SmPC beschreven dat bijnierfunctie goed gemonitord moet 
worden en dat gelijktijdige behandeling met medicijnen die QT-verlenging 
veroorzaken, vermeden dienen te worden. 
 
Metyrapon en pasireotide kennen ook beiden ernstige bijwerkingen. Deze verschillen 
van de bijwerkingen van ketoconazol. Per patiënt moet bekeken worden welke 
behandeling het meest geschikt is. 

3.3.3 Conclusie 
Hepatotoxiciteit is de grootste zorg bij behandeling met ketoconazol. Deze is voor 
de gebruikte dosering (200-1200 mg/dag) voldoende onderzocht. Monitoren van 
leverfunctie, bijnierschorsfunctie en ECG is noodzakelijk. In de context van de ernst 
van de aandoening zijn deze bijwerkingen acceptabel.  
 
De bijwerkingenprofielen van ketoconazol, metyrapon en pasireotide zijn duidelijk 
verschillend van aard. Verschillen in de bijwerkingenprofielen leiden niet tot een 
duidelijke voorkeur voor één van de drie middelen. 

3.4 Ervaring 
Ketoconazoltabletten (Nizoral) werden sinds midden jaren tachtig off-label 
voorgeschreven voor de behandeling van het syndroom van Cushing. De ervaring 
met dit middel is ruim. Omdat Ketoconazole HRA® sinds september 2014 in Europa 
is geregistreerd voor cushingsyndroom, is de ervaring met Ketoconazole HRA® 
hierbij beperkt. Ketoconazol wordt sinds 1983 en 1988 ook als respectievelijk crème 
en shampoo voorgeschreven bij topicale schimmelinfecties. De ervaring met deze 
middelen is ruim.12  
 
De ervaring met metyrapon is ruim. Dit middel is sinds 1961 geregistreerd voor de 
behandeling van endogeen cushingsyndroom.9 De ervaring met pasireotide is 
beperkt, dit middel is sinds 2012 beschikbaar voor de ziekte van Cushing.10 De 
ervaring met ketoconazol, metyrapon, en pasireotide is weergegeven in tabel 6. 

3.4.1 Discussie 
Om aan te tonen dat ketoconazol (Ketoconazole HRA®) gelijkwaardig is aan 
ketoconazol (Nizoral) heeft de fabrikant van Ketoconazole HRA® een 
gerandomiseerde, blinde, two-way crossover, bioequivalentie studie uitgevoerd bij 
gezonde proefpersonen met een washout van 14 dagen. De resultaten van deze 
studie laten zien dat Ketoconazole HRA® vergeleken met Nizoral voldoet aan de 
bioequivalentiecriteria.7 

3.4.2 Conclusie 
De ervaring met ketoconazol en metyrapon is ruim. De ervaring met pasireotide is 
beperkt. 
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Tabel 6: Ervaring met ketoconazol vergeleken met metyrapon en 
pasireotide 

 ketoconazol 
(Nizoral)* 

ketoconazol 
(Ketoconazo
le HRA®) 

ketoconazol 
(crème en 
shampoo) 

metyrapon pasireotide 

beperkt: < 3 jaar op de 
markt of < 100.000 
voorschriften (niet-
chronische 
indicatie)/20.000 
patiëntjaren (chronische 
medicatie) 

 x   x 

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

     

ruim: > 10 jaar op de 
markt 

x  x x  

*Ketoconazol (Nizoral) wordt sinds de midden jaren tachtig off-label voorgeschreven bij cushingsyndroom. 

3.5 Toepasbaarheid 
Contra-indicaties 
Ketoconazol3  
- Acute of chronische leveraandoening en/of indien voorafgaand aan de behandeling 
de waarden van de leverenzymen meer dan twee maal hoger zijn dan de 
bovengrens van de normaalwaarde. 
- Verlengd QTc-interval. 
Metyrapon9 
- Manifeste, primaire bijnierschorsinsufficiëntie. 
Pasireotide10 
- Ernstige leverfunctiestoornis (Child Pugh C). 
 
Specifieke groepen 
Ketoconazol3 
Ketoconazol is gecontra-indiceerd tijdens de zwangerschap en lactatie. 
Metyrapon9 
Gebruik van metyrapon tijdens de zwangerschap en lactatie wordt niet aanbevolen. 
Gegevens over de effectiviteit en bijwerkingen zijn beperkt bij kinderen en ouderen. 
Pasireotide10 
Pasireotide alleen op strikte indicatie gebruiken tijdens de zwangerschap. Gebruik 
van dit geneesmiddel wordt ontraden wanneer borstvoeding gegeven wordt. De 
veiligheid en werkzaamheid bij kinderen is niet vastgesteld. 
 
Interacties 
Ketoconazol3 
Ketoconazol heeft zeer veel interacties. In dit rapport worden alleen de belangrijkste 
groepen genoemd. Verdere informatie over interacties is te vinden in de SmPC van 
ketoconazol.3 
- Gelijktijdige toediening van krachtige enzyminductoren van CYP3A4 kan de 
biologische beschikbaarheid van ketoconazol verminderen. 
- Ketoconazol remt CYP3A4 krachtig, hierdoor kan de blootstelling aan 
geneesmiddelen die worden gemetaboliseerd door dit systeem toenemen.  
- Ketoconazol remt P-gp krachtig, hierdoor kan de blootstelling aan P-gp-substraten 
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verhogen. 
- Gelijktijdig gebruik van ketoconazol en pasireotide wordt niet aanbevolen, 
aangezien de combinatie kan leiden tot QT-verlenging bij patiënten met bekende 
hartritmestoornissen. 
- Ketoconazol remt het borstkankerresistentie-eiwit (BCRP).  
Metyrapon9 
- Het interactievermogen van metyrapon is niet helemaal bekend en daarom is 
voorzichtigheid geboden bij het opstarten en beëindigen van een behandeling met 
andere geneesmiddelen. 
- Kan bij gelijktijdig gebruik de toxiciteit van paracetamol versterken. 
Pasireotide10 
- De biologische beschikbaarheid van ciclosporine kan afnemen. 
- Voorzichtigheid is geboden bij combinaties die het QT-interval beïnvloeden. 
- Bij gelijktijdig gebruik met vitamine K-antagonisten of heparinederivaten 
regelmatig de stollingsparameters controleren. 
 
Waarschuwingen en voorzorgen 
Ketoconazol3 
- Bij alle patiënten dienen regelmatig de leverenzymen te worden gecontroleerd 
vanwege het risico op ernstige levertoxiciteit. 
- De bijnierfunctie dient regelmatig te worden gecontroleerd aangezien er 
bijnierschorsinsufficiëntie kan optreden tijdens de behandeling. 
- Controleren op een effect op het QTc-interval is raadzaam. 
- Zuurneutraliserende geneesmiddelen dienen niet toegediend te worden gedurende 
ten minste 2 uur na de inname van ketoconazole HRA®. 
Metyrapon9 
- Langdurige behandeling met metyrapon kan hypertensie veroorzaken door 
overmatige secretie van desoxycorticosteron. 
Pasireotide10 
- Bloedglucosespiegels dienen regelmatig te worden gecontroleerd, in verband met 
risico op hyperglykemie. 
- Controleer voorafgaande aan en tijdens de behandeling de leverfunctie en 
electrolyten. 
- Zorgvuldige monitoring is aangewezen bij een hartaandoening en/of risicofactoren 
voor bradycardie. 
- Vanwege de toegenomen kans op cholelithiasis is echografisch onderzoek van de 
galblaas vóór en met intervallen van 6 tot 12 maanden tijdens behandeling aan te 
bevelen. 

3.5.1 Discussie 
Klinische interactiestudies met ketoconazol zijn uitgevoerd bij 400 mg/dag (de dosis 
om schimmelinfecties te behandelen). Aangezien de plasmawaarden van 
ketoconazol bij de behandeling van het syndroom van Cushing vele malen hoger 
liggen en de behandelduur langer is, moet er rekening mee gehouden worden dat 
voorheen niet waargenomen interacties bij deze hogere doseringen wel kunnen 
optreden, of dat de interacties sterker zijn of na een kortere behandelduur al 
optreden. De EMA geeft aan dat informatie over interacties moet worden blijven 
verzameld.7 
 
Ketoconazol, metyrapon en pasireotide kennen alle drie contra-indicaties, 
interacties, waarschuwingen en voorzorgen die het gebruiksgemak beperken. Deze 
verschillen erg van elkaar. Metyrapon lijkt het meest breed inzetbaar als gelet wordt 
op contra-indicaties en interacties. Hierbij moet vermeld worden dat het 
interactievermogen van metyrapon nog niet helemaal bekend is en voorzichtigheid 
daarom geboden is. 
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3.5.2 Conclusie 
Voor ketoconazol moet informatie over interacties verzameld blijven worden. 
Onderlinge verschillen in de toepasbaarheid zijn onvoldoende om een 
doorslaggevende voorkeur te geven voor ketoconazol, metyrapon of pasireotide. 

3.6 Gebruiksgemak 
Ketoconazol wordt twee- tot driemaal daags in één tot twee tabletten per keer oraal 
toegediend. Metyrapon wordt viermaal per dag in één tot zes tabletten per keer 
oraal toegediend. Pasireotide daarentegen wordt tweemaal daags subcutaan door de 
patiënt zelf toegediend. Het gebruiksgemak van ketoconazol, metyrapon en 
pasireotide is weergegeven in tabel 7. 
 
Tabel 7: Gebruiksgemak van ketoconazol vergeleken met metyrapon en 
pasireotide 

 ketoconazol metyrapon pasireotide 

Toedieningswijze oraal 
(200 mg tabletten) 

oraal 
(250 mg tabletten) 

Subcutaan 
(0,6 of 0,9 mg/ml) 

Aanbevolen 
aanvangsdosis 

2-3 tabletten per dag 
(400-600 mg) verdeeld 
in twee tot drie 
toedieningen 

1-6 tabletten per dag 
(250-1500 mg) 
verdeeld in drie tot vier 
toedieningen 

2 injecties (1,2 mg/ml) 
in twee doses per dag 

Onderhoudsdosis 3-4 (max 6) tabletten 
per dag (600-800 mg 
(max 1200 mg)) 
verdeeld in drie 
toedieningen 

2-24 tabletten per dag 
(500-6000 mg) 
verdeeld in drie tot vier 
toedieningen 

2 injecties (1,8 mg/ml) 
in twee doses per dag 

3.6.1 Discussie 
Ketoconazol en metyrapon hebben als nadeel het grote aantal tabletten dat 
dagelijks op meerdere momenten op de dag ingenomen moet worden. Pasireotide 
heeft als nadeel de subcutane toedieningsvorm. Het gaat hierbij om twee injecties 
per dag. 

3.6.2 Conclusie 
Er zijn geen klinisch relevante verschillen in gebruiksgemak tussen ketoconazol en 
metyrapon. Pasireotide is het enige middel bij de ziekte van Cushing dat subcutaan 
in plaats van oraal toegediend dient te worden.  

3.7 Eindconclusie therapeutische waarde 
Er zijn sterke aanwijzingen dat ketoconazol een klinisch relevant effect heeft bij 
patiënten ouder dan 12 jaar met endogeen cushingsyndroom. Er is geen bewijs dat 
de gunstige effecten van ketoconazol en metyrapon van elkaar verschillen. 
Eveneens is er geen hard bewijs dat de gunstige effecten van ketoconazol 
verschillen van de gunstige effecten van pasireotide en metyrapon bij patiënten met 
de ziekte van Cushing voor wie een operatie niet mogelijk is of bij wie een operatie 
mislukt was. 
 
Hepatotoxiciteit is de grootste zorg bij behandeling met ketoconazol. Monitoren van 
leverfunctie, bijnierschorsfunctie en ECG is noodzakelijk. In de context van de ernst 
van de aandoening zijn deze bijwerkingen acceptabel. De bijwerkingenprofielen van 
ketoconazol, metyrapon en pasireotide zijn duidelijk verschillend van aard. 
Verschillen in de bijwerkingenprofielen leiden niet tot een duidelijke voorkeur voor 
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één van de drie middelen. 
 
Ketoconazol heeft in vergelijking met metyrapon een therapeutisch gelijke waarde 
voor de behandeling van endogeen cushingsyndroom. Tevens heeft ketoconazol een 
therapeutisch gelijke waarde ten opzichte van metyrapon en pasireotide bij de 
behandeling van patiënten met de ziekte van Cushing voor wie een operatie 
gecontraïndiceerd is of bij wie een operatie faalde.  
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4 Voorlopig advies Farmacotherapeutisch Kompas 

4.1 Oud advies 
 

4.2 Nieuw advies 
Bij patiënten ouder dan 12 jaar met endogeen cushingsyndroom kan ketoconazol de 
cortisolspiegels normaliseren en de klinische symptomen (zoals verhoogde 
bloeddruk, hyperglykemie en hypokaliëmie) verbeteren. Deze behandeling kan net 
als metyrapon kortdurend (3 tot 4 maanden) ingezet worden als prechirurgische 
behandeling of langdurig (maanden tot jaren) ingezet worden bij patiënten voor wie 
een operatie gecontraïndiceerd is, bij wie een operatie faalde of bij wie wacht op 
effectiviteit van de radiotherapie. Tevens is ketoconazol net als pasireotide en 
metyrapon in te zetten bij de behandeling van patiënten met de ziekte van Cushing 
die niet in aanmerking komen voor een operatie of waarbij de operatie faalde. 
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Bijlage 1: Overzicht geïncludeerde studies 

Eerste 
auteur, 
jaar van 
publicati
e 

Type 
onderzoek, 
bewijsklasse, 
follow-up duur 

Aantal 
patiënte
n  

Patiëntkenmerken Interventie Relevante uitkomstmaten  Commentaar, risk of bias 

Castinetti, 

201415 

Retrospectieve 

(1995-2012), 

multicenter studie, 

[C]. 

Follow-up duur: 

0,03-135 

maanden. 

[PP] 

 

N=200 

 

Patiënten met de ziekte van 

Cushing die tussen 1995 en 2012 

ketoconazol als monotherapie 

kregen als pre-operatieve, 

primaire of secundaire 

behandeling van de ziekte van 

Cushing. De leeftijd bij diagnose 

varieerde van 8 tot en met 87 

jaar. 

Ketoconazol-tabletten (200-

1200 mg/dag). 

• Pre-operatief (n=40); 

• Primaire behandeling 
(contra-indicatie of afwijzing 

van chirurgische ingreep) 

(n=32); 

• Secundaire behandeling (na 

niet succesvolle operatie 

(n=93), na radiotherapie 

(n=35)). 

Vrij cortisol in de urine, uiteindelijke dosis 

ketoconazol, duur van de ketoconazol 

behandeling, duur van de follow-up periode, reden 

voor stoppen van de behandeling; klinische 

symptomen van hypercortisolisme (bloeddruk, 

kalium bloedwaarden, glucose tolerantie), 

leverenzymen (ASAT, ALAT en γ-GT) en 

veiligheid. 

• Retrospectief onderzoek; 

• Geen controlegroep. 

 

Castinetti, 

200816 

Retrospectieve 

(1995-2005) 

studie, [C]. 

Follow-up duur: 1 

tot 72 maanden. 

[PP] 

N=38 

 

Patiënten met de ziekte van 

Cushing die tussen 1995 en 2005 

ketoconazol therapie kregen voor 

de primaire of secundaire 

behandeling van de ziekte van 

Cushing. De leeftijd bij diagnose 

varieerde van 18 tot 73 jaar. 

Ketoconazol-tabletten (200-

1000 mg/dag).  

• Primaire behandeling (niet 

aantoonbaar adenoom op de 

hypofyse met MRI (n=15), 

contra-indicatie (n=1) of 

afwijzing (n=1) van 

chirurgische ingreep); 

• Secundaire behandeling (na 

niet succesvolle operatie 

(n=17) of na radiotherapie 

(n=4). 

Vrij cortisol in de urine; uiteindelijke dosis 

ketoconazol; duur van de ketoconazol 

behandeling; duur van de follow-up periode; 

reden voor stoppen van de behandeling; klinische 

symptomen van hypercortisoloisme (gewicht, 

bloeddruk, bloed glucose); leverenzymen (ASAT, 

ALAT en γ-GT) en veiligheid. 

• Retrospectief onderzoek; 

• Geen controlegroep. 



 

 

Moncet, 

200717 

Retrospectieve 

studie, [C]. 

Follow-up duur: 15 

dagen-13 jaar 

[PP] 

N=54 

 

Patiënten met endogeen 

cushingsyndroom. De leeftijd bij 

diagnose varieerde van 14 tot 63 

jaar. 

• Ziekte van Cushing (n=37); 

• Ectopisch cushingsyndroom 

(n=1); 

• Adrenale tumor (n=5); 

• Onbekende oorzaak (n=11).  

Ketoconazol-tabletten (200-

1200 mg/dag).  

• Pre-operatief (n=27); 

• Primaire behandeling 

(n=11); 

• Secundaire behandeling (na 

niet-succesvolle operatie of 

na radiotherapie) (n=16). 

Klinische symptomen van hypercortisolisme 

(bloeddruk, myopathy, gewicht, oedeem, 

menstruatiecyclus, diabetes); vrij coritsol in de 

urine en veiligheid. 

• Retrospectief onderzoek; 

• Geen controlegroep. 

Colao, 

201219 en 

Pivonello, 

201420 

Gerandomiseerde, 

dubbelblinde, 

multicenter fase 3 

studie, [B]. 

Follow-up duur: 12 

maanden 

[ITT en PP] 

N=162 Patiënten met de ziekte van 

Cushing voor wie een operatie 

niet mogelijk is of bij wie een 

operatie niet geslaagd is ≥ 18 

jaar.  

• Pasireotide 600 μg 2dd 

(n=82) 

• Pasireotide 900 μg 2dd 

(n=80) 

• Primair: genormaliseerd vrij cortisol inde urine 

na zes maanden behandelen. 

• Secundair: vrij cortisol in de urine na drie en 

twaalf maanden behandelen; partiële controle van 

hypercortisolisme (>50% reductie ten opzichte 

van baseline; corticotropine plasmawaarden; vrij 

cortisol in de urine; cortisol in serum en speeksel; 

veranderingen in klinische tekenen en symptomen 

van de ziekte van Cushing (bloeddruk, 

lichaamsgewicht, BMI, triglyceridewaarden, LDL, 

cholesterol, spierkracht, botdichtheid, uiterlijke 

kenmerken); tumorvolume; kwaliteit van leven 

(CushingQoL vragenlijst); depressie (BDI-II) en 

veiligheid. 

• Wel gerandomiseerd, maar alleen op 

dosering; 

• Geen controlegroep (placebo of 

gebruikelijke behandeling). 

Daniel, 

201518 

Retrospectieve 

(1997-2013), 

multicenter studie, 

[C]. 

Follow-up duur: 3 

dagen-11,6 jaar. 

[PP] 

N=195 

N=164 

(metyrapo

n mono-

therapie) 

Patiënten met endogeen cushing 

syndroom. De leeftijd bij diagnose 

varieerde van 1 tot 81 jaar. 

• Ziekte van Cushing (n=115); 

• Ectopisch cushingsyndroom 

(n=37); 

• Adrenocorticaal carcinoom 

(n=10); 

• Benigne adrenale ziekte (n=33). 

Metyrapon (250-4000 

mg/dag in twee tot vier 

doses gegeven). 

• Pre-operatief (n=124); 

• Secundaire behandeling 

(n=31) (na niet succesvolle 

operatie (n=21) en/of 

radiotherapie (n=17)); 

 

Vrij cortisol in de urine; serum cortisol; veiligheid. • Retrospectief onderzoek; 

• Geen controlegroep. 

[B]: vergelijkend onderzoek, maar niet met alle kenmerken van een gerandomiseerd dubbelblind vergelijkend onderzoek van goede kwaliteit en voldoende omvang; [C]: niet-vergelijkend onderzoek; 

CushingQoL vragenlijst. De score loopt van 0 tot 100. Hoe hoger de score, des te beter is de kwaliteit van leven. BDI-II: Beck Depression Inventory II. Een instrument met 21 items dat ieder item op een vier-

puntsschaal meet. De BDI-II scores lopen van 0 tot 63. Een totale score van 0-13 staat gelijk aan minimale depressie, 14-19 aan milde depressie, 20-28 aan middelmatige depressie en 29-63 aan ernstige depressie. 



 

 

Bijlage 2: Overzicht geëxcludeerde studies  

Eerste auteur, 
jaar van publicatie 

Reden van exclusie 

Gómez, 2007 Van de 71 patiënten waren er slechts 19 die ketoconazolbehandeling kregen en dan alleen vóór de operatie. 

Invitti, 1991 Verschillende behandelingen door elkaar. Niet precies bekend is hoeveel personen ketoconazolbehandeling kregen. 

Verhelst, 1991 Metyrapon gegeven na radiotherapie. Daardoor is niet te bepalen of verbetering veroorzaakt wordt door radiotherapie of 
door behandeling met metyrapon. 



 

 

Bijlage 3: Overzicht gebruikte richtlijnen en standaarden 

Organisatie, ref Datum Titel 

EMA  Samenvatting van de productkenmerken (SPC) ketoconazol3 

EMA 2014 European Public Assessment Report (EPAR) ketoconazol7 

Endocrine Society 2015 Treatment of Cushing’s Syndrome: An Endocrine Society Clincial Practice Guideline6 

 
 
 



Agendapunt 7 
Ketoconazol (Ketoconazole HRA®), 1B;  
FT-rapport 
Inleiding 
Het betreft de eerste bespreking. Ketoconazol wordt al sinds de midden jaren 80 off-
label voorgeschreven aan patiënten met endogeen cushingsyndroom. Omdat de 
handelsvergunning van ketoconazol als antimycoticum sinds 2013 geschorst is, is een 
nieuw registratietraject gestart, maar dan als weesgeneesmiddel voor endogeen 
cushingsyndroom. 
Endogeen cushingsyndroom ontstaat doordat de bijnieren overmatig het hormoon 
cortisol produceren. De meest voorkomende vorm van endogeen cushingsyndroom is de 
ziekte van Cushing (65-80%). In dit geval is een ACTH-producerende tumor in de 
hypofyse verantwoordelijk voor de overmatige cortisolproductie. 
Behandeling is erop gericht om de cortisolwaarden te normaliseren. Als wegnemen van 
de onderliggende oorzaak middels een chirurgische ingreep niet mogelijk is of niet 
effectief was, komt de patiënt in aanmerking voor medicamenteuze therapie. Daarnaast 
is het gebruikelijk om medicamenteuze therapie drie tot vier maanden voorafgaand aan 
de operatie of in combinatie met radiotherapie te gebruiken. 
De focus van dit rapport ligt op de vergelijking tussen ketoconazol en metyrapon. Beide 
middelen worden breed ingezet in de behandeling van endogeen cushingsyndroom: 
prechirurgisch, voor wie niet in aanmerking komt voor een operatie, bij wie een operatie 
faalde of voor wie in afwachting is van effectiviteit van de radiotherapie. Daarnaast is 
een vergelijking gemaakt tussen ketoconazol, pasireotide en metyrapon om de 
therapeutische waarde van ketoconazol bij patiënten met de ziekte van Cushing voor 
wie een operatie niet mogelijk is of bij wie een operatie niet gelukt is te bepalen. In 
2012 concludeerde het Zorginstituut namelijk dat pasireotide bij deze patiëntengroep 
een therapeutische meerwaarde heeft ten opzichte van ketoconazol off-label, metyrapon 
en cabergoline off-label. ZIN kwam tot deze conclusie omdat het bewijs van pasireotide 
afkomstig was uit een fase 3 studie, terwijl effectiviteitsgegevens van ketoconazol, 
metyrapon en cabergoline alleen verkregen waren uit kleine retrospectieve studies. 
Omdat in 2014 en 2015 een grote retrospectieve studie van ketoconazol off-label en 
metyrapon verschenen is, is er voor gekozen om opnieuw de therapeutische waarde van 
ketoconazol bij patiënten met de ziekte van Cushing voor wie een operatie niet mogelijk 
is of bij wie een operatie niet geslaagd is te toetsen ten opzichte van pasireotide en 
metyrapon. Omdat cabergoline een vergelijkbaar toepassingsgebied kent als pasireotide 
(de ziekte van Cushing) en er in de tussentijd geen nieuwe studies van cabergoline en 
pasireotide gepubliceerd zijn, is cabergoline in deze vergelijking buiten beschouwing 
gelaten.  
FT-rapport 
Discussie 
De eerste referent is het eens met het conceptoordeel therapeutisch gelijke waarde in 
vergelijking met metyrapon bij endogeen syndroom van Cushing en het conceptoordeel 
therapeutisch gelijke waarde in vergelijking met pasireotide en metyrapon bij patiënten 
met de ziekte van Cushing voor wie een operatie niet mogelijk is of bij wie een operatie 
faalde. De referent heeft geen opmerkingen, maar vraagt zich af hoe het zit met de 
clustering. Er wordt gedacht aan clustering met metyrapon. De referent kan zich hierin 
vinden. 
Ook de tweede referent ondersteunt de uiteindelijke conclusie. Omdat afname van 
cortisol goed te bekijken is in een case serie, is een RCT niet noodzakelijk en is enkel de 
beschikbaarheid van retrospectieve studies voldoende. De referent vindt het jammer dat 
cabergoline niet is meegenomen in de vergelijking, maar beaamt dat dit geen 
consequenties heeft voor de plaatsing van het geneesmiddel. Verder geeft de referent 
aan dat het een moeilijk leesbaar rapport is doordat het lang is en de opbouw niet 
consistent is. Inhoudelijk klopt het rapport wel. 
Een ander WAR-lid geeft ook aan dat consistentie in het rapport aangebracht moet 
worden.  



FT-rapport 
Advies van de WAR aan ZIN 
De WAR adviseert om het rapport strakker te maken door het in te korten en 
consistentie in de opbouw te creëren. De twee referenten bekijken het rapport voordat 
het naar de belanghebbenden gestuurd wordt. 
De WAR adviseert ZIN dat de concept eindconclusie voor de therapeutische waarde is 
dat: 
- ketoconazol een therapeutisch gelijke waarde heeft in vergelijking met metyrapon bij 
patiënten met endogeen syndroom van Cushing 
- ketoconazol een therapeutisch gelijke waarde heeft in vergelijking met pasireotide en 
metyrapon bij patiënten met de ziekte van Cushing voor wie een operatie niet mogelijk 
is of bij wie een operatie faalde. 
BIA 
Inleiding 
Omdat het middel geclusterd gaat worden, is de BIA waarschijnlijk niet relevant. Toch 
wordt deze besproken. ZIN vraagt aan de referenten of zij zich kunnen vinden in de 
berekening van de patiëntaantallen en in de eindconclusie dat opname van ketoconazol 
in het GVS gepaard zal gaan met meerkosten van €0,4 miljoen ten laste van het 
farmaciebudget.  
BIA 
Discussie 
De eerste referent geeft aan dat er wel erg veel informatie in de BIA wordt gegeven, 
vooral met betrekking tot de berekening van de patiëntaantallen. Bovendien is de flow 
van tabel 1 (patiëntaantallen) naar tabel 2 (kosten per patiënt per dag) naar tabel 3 
(totaalkosten) niet helemaal duidelijk. Hoe kan het dat het nieuwe medicijn goedkoper 
is, maar toch voor meerkosten zorgt? Dit moet duidelijker in de tekst aangegeven 
worden.  
De tweede referent is het met dit punt eens. Tabel 3 zou eigenlijk de aantallen, 
eenheidsprijzen en totale kosten moeten bevatten, dat zou duidelijker zijn. Verder heeft 
de referent geen inhoudelijk commentaar en kan deze zich vinden in de berekeningen 
die zijn gedaan. De referent geeft tot slot aan dat de laatste alinea van de BIA verwijderd 
moet worden omdat deze gaat over de kosten voor de gezondheidszorg, en niet het 
farmaciebudget. Een WAR-lid geeft nog aan dat de zin op pagina 7, regel 37, onduidelijk 
geformuleerd is. 
BIA 
Advies van WAR aan ZIN  
De WAR kan zich vinden in de BIA, maar adviseert om de het rapport op een aantal 
kleine punten aan te passen, waanronder de presentatie van de getallen in tabel 3. 
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5 Agendapunt 5 
Ketoconazol (Ketoconazole HRA®),1B; 
FT-rapport 
Inleiding 
Het betreft de tweede bespreking. Het, op advies van de commissie, ingekorte rapport is 
uitgestuurd naar belanghebbende partijen.  10 

15 

Van de beroepsgroep, de patiëntenvereniging en de fabrikant zijn reacties ontvangen. De 
patiëntenvereniging is het eens met de conclusie, evenals de beroepsgroep die nog wel een 
aantal tekstuele wijzigingen voorstelt. De fabrikant is het eens met de conclusie 
therapeutisch gelijke waarde, maar kan zich niet vinden in de eindconclusie van het GVS-
rapport dat ketoconazol onderling vervangbaar is met metyrapon. Tevens is de fabrikant het 
niet eens met de voorgestelde standaarddosis in het GVS-rapport.  
Omdat de budget impact over een periode van drie jaar na marktintroductie niet meer dan 
€2,5 miljoen bedraagt, is een ontheffing van farmaco-economisch onderzoek verleend. Een 
BIA is niet toegevoegd, omdat ketoconazol zal worden geclusterd met metyrapon.  

20 FT-rapport 
Discussie 
Eerste referent is het eens: 
- met de conclusie van het GVS-rapport dat ketoconazol onderling vervangbaar is met 

metyrapon. 
- met een gemiddelde standaarddosering van 600 mg voor ketoconazol en 1600 mg voor 25 

metyrapon. 
In de concept-brief aan de beroepsgroep geeft de referent aan dat de zin over de 
bijnierschorsinsufficiëntie die niet is opgenomen in het FT-rapport als bijwerking van 
metyrapon, omdat het Zorginstituut alleen zeer ernstige bijwerkingen opneemt die zijn 
vermeld in het SmPC, in tegenspraak is met een latere zin in de brief waarin aangegeven 
wordt dat het Zorginstituut in beide rapporten bij de beschrijving van de ongunstige effecten 
zal toevoegen dat bijnierschorsinsufficiëntie zelden optreedt bij gebruik van metyrapon. Het 
Zorginstituut licht toe dat de eerste zin betrekking op de tabel heeft, dit wordt in de eerste 
zin toegevoegd.  
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Een ander WAR-lid vraagt waarom de doseringen zijn aangepast. Het WAR-lid noemt de 
wijzigingen zorgvuldig, maar vermoedt dat dit geen verdere gevolgen heeft. Het 
Zorginstituut bevestigt dat de wijzigingen minimaal zijn en licht toe dat alleen de patiënten 
die langer dan zes maanden zijn behandeld in de berekeningen zijn gebruikt. Dit omdat de 
systematiek van de WHO wordt gevolgd die bij de bepaling van de DDD uitgaat van de 
onderhoudsdosering.  
FT-rapport 
Advies van de WAR aan ZIN 
Het advies van de WAR aan het Zorginstituut luidt dat Ketoconazol (Ketoconazole HRA®) in 
vergelijking met metyrapon een therapeutisch gelijke waarde heeft voor de behandeling van 
het endogeen syndroom van Cushing bij volwassenen en adolescenten ouder dan 12 jaar. 
Tevens heeft ketoconazol (Ketoconazole HRA®) een therapeutisch gelijke waarde in 
vergelijking met pasireotide en metyrapon bij patiënten met de ziekte van Cushing voor wie 
een operatie niet mogelijk is of bij wie een operatie faalde.  
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