
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Bridging from drug registration trials to meaningful clinical evidence: The case of
schizophrenia

Mattila, T.K.

Publication date
2016
Document Version
Final published version

Link to publication

Citation for published version (APA):
Mattila, T. K. (2016). Bridging from drug registration trials to meaningful clinical evidence: The
case of schizophrenia. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/bridging-from-drug-registration-trials-to-meaningful-clinical-evidence-the-case-of-schizophrenia(66acac3b-4ee9-4d9f-a110-47f9644d9741).html


Appendix



Appendix

102



Nederlandse samenvatting

103

Ap
pe

nd
ix

Nederlandse samenvatting 

Een brug slaan van geneesmiddelenregistratiestudies naar betekenisvol klinisch bewijs: een 
schizofreniestudie
Betrouwbaar bewijs voor werkzaamheid en veiligheid van geneesmiddelen zijn van 
essentieel belang voor de besluitvorming van registratieautoriteiten, voor het opstellen 
van behandelrichtlijnen door professionals en uiteindelijk ook voor het voorschrijven 
van geneesmiddelen door artsen aan patiënten. Gerandomiseerde gecontroleerde 
studies, waaronder geneesmiddelenregistratiestudies, die uitgevoerd worden om een 
handelsvergunning te verkrijgen voor een nieuw geneesmiddel, vormen de basis van dit 
bewijs. In een ideale, transparante wereld zouden deze data voor iedereen beschikbaar 
moeten zijn. In de huidige situatie zijn lang niet alle data beschikbaar en moeten we 
ons tevreden stellen met de publicaties van klinische studies in wetenschappelijke 
tijdschriften, maar helaas worden lang niet alle studies gepubliceerd. In sommige 
gevallen leiden de gepubliceerde studies helaas tot vertekende conclusies ten gevolge 
van publicatiebias. Zolang er nog geen volledig transparantie bestaat, biedt het gebruik 
van ruwe data van geneesmiddelenregistratiestudies niet alleen een mogelijkheid om 
de werkzaamheid en veiligheid van geneesmiddelen nader te analyseren, maar ook een 
kans om aanvullende hypothesen, zoals vragen aangaande het natuurlijke verloop van de 
ziekte of voorspellende factoren, te onderzoeken. Dit soort analyses kunnen het begrip 
van de bestudeerde aandoening en verschillende aspecten die het gebruik van bepaalde 
geneesmiddelen beïnvloeden, verbeteren en zelfs helpen bij het optimaliseren van de opzet 
van klinische studies. Dit is met name interessant voor het geneesmiddelenonderzoek 
binnen de psychiatrie (en daarbinnen voor het geneesmiddelenonderzoek bij patiënten 
met schizofrenie), omdat de ontwikkeling van geneesmiddelen hier de afgelopen 
jaren sterk is afgenomen. De heterogeniteit binnen deze patiëntengroep brengt grote 
uitdagingen met zich mee bij het ontwerpen en uitvoeren van studies en bij het 
interpreteren van de resultaten. Heranalyse van bestaande data kan hier duidelijkheid in 
scheppen en helpen oplossingen te vinden voor de bestaande problemen, waardoor de 
kans op het vinden van effectieve geneesmiddelen groter zal worden.
Dankzij samenwerking van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), 
de Nederlandse organisatie verantwoordelijk voor het beoordelen en monitoren van 
werkzaamheid, veiligheid en kwaliteit van geneesmiddelen, het Academisch Medisch 
Centrum (AMC) van de Universiteit van Amsterdam en NEFARMA, de overkoepelende 
brancheorganisatie van geneesmiddelenfabrikanten, ben ik in de gelegenheid 
gesteld om een aantal belangrijke thema’s in schizofrenieonderzoek te onderzoeken 
door het gebruik van individuele patiëntgegevens uit maar liefst 22 dubbelblinde, 
gerandomiseerde, placebogecontroleerde studies naar het effect en de veiligheid met vijf 
tweede generatie antipsychotica (TGA’s) voor de acute behandeling van schizofrenie. 
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De toegang tot deze database stelde me in staat onderzoek te doen naar geografische 
verschillen in de werkzaamheid van deze geneesmiddelen, naar de implicaties van de 
veranderende diagnostische criteria op de patiëntenpopulatie, en naar het effect van 
deze geneesmiddelen op ziekte-inzicht bij deze patiëntengroep; een belangrijk, maar 
nauwelijks bestudeerd aspect van het ziekteverloop.

Hoofdstuk 1 is een algemene inleiding op de problemen die samenhangen met beperkte 
toegang tot klinische studiedata en van de kansen die toegang tot ruwe studiedata van 
bestaande klinische trials bieden.

Hoofdstuk 2 biedt inzicht in de publicatiebias en de implicaties daarvan voor de 
klinische praktijk in het geval van slaapmedicatie. Publicatiebias is een reeds lang 
bestaand probleem en de schadelijke invloed ervan op de wetenschappelijk gefundeerde 
(‘evidence based’) geneeskunde (EBM) is al veelvuldig besproken. In mijn studie heb 
ik onderzoek gedaan naar zowel de selectieve publicatie als de selectieve rapportage 
door de beschikbare gegevens uit ‘peer reviewed’-tijdschriften te vergelijken met 
de informatie verkregen uit de publieke beoordelingsrapporten (EPARs), zoals die 
gepubliceerd worden door het Europees Geneesmiddelen Bureau (European Medicines 
Agency, EMA) en waarin alle uitgevoerde studies staan beschreven die zijn ingediend 
bij een handelsvergunningsaanvraag. Uit deze studie bleek dat slechts 55% van 
de placebogecontroleerde klinische studies die waren uitgevoerd met drie soorten 
slaapmiddelen, zoals genoemd in de EPARs, uiteindelijk gepubliceerd zijn in ‘peer 
reviewed’ wetenschappelijke tijdschriften. Verder bleek dat studies met een positieve 
uitkomst vaker werden gepubliceerd dan studies met een negatieve uitkomst, waardoor 
een te optimistisch beeld van de werkzaamheid van deze geneesmiddelen ontstaat ten 
opzichte van de werkelijke effectgrootte van alle uitgevoerde studies: het effect op het 
inslapen was 1,6 keer groter in de gepubliceerde data dan in de complete data (in de 
EPARs). Daarnaast werd in de gepubliceerde studies selectief gerapporteerd over 
positieve uitkomstmaten en over uitsluitend positieve resultaten van aanvullende, post-
hoc analyses. Bovendien ontbraken in het merendeel van de publicaties belangrijke 
veiligheidsgegevens over ontwenningsverschijnselen, terugkerende slapeloosheid en 
problemen met het functioneren de dag na gebruik van de medicatie.
De resultaten van deze studie illustreren hoe het beeld van de werkzaamheid van 
behandelingen aanzienlijk kan verschillen tussen analyses die slechts gebaseerd zijn 
op gepubliceerde data en analyses die gebaseerd zijn op alle uitgevoerde studies. Deze 
bevindingen ondersteunen de noodzaak om meer toegang te hebben tot ruwe trialdata 
en de mogelijkheid deze te analyseren.

Hoofdstuk 3 onderzoekt de geografische variatie in de resultaten van de studies naar 
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de kortetermijnwerkzaamheid van vijf verschillende TGA’s bij de acute behandeling van 
schizofrenie. In de afgelopen jaren is er sprake van sterke globalisering bij de uitvoering 
van klinische studies en een verschuiving van studies in Noord-Amerika en West-Europa 
naar opkomende regio’s zoals Oost-Europa en Azië. Regionale verschillen in factoren, 
zoals toegankelijkheid van gezondheidszorg,  voorschrijfgedrag, definitie van de 
aandoening en patiënteigenschappen (bijvoorbeeld etniciteit) en therapietrouw, kunnen 
leiden tot verschillen in resultaten in werkzaamheid en/of veiligheid in de verschillende 
geografische gebieden. Daarom beoordelen het Europees Geneesmiddelen Bureau 
(EMA) en de Amerikaanse ‘Food and Drug Administration’ (FDA) de toepasbaarheid van 
resultaten over verschillende regio’s nu per geval. Uit de resultaten van mijn onderzoekt 
blijkt dat de TGA’s in alle regio’s effectiever waren dan placebo, maar dat de omvang van 
het effect (gemiddeld over de vijf geneesmiddelen) kleiner was in de Noord-Amerikaanse 
studies dan in studies die in de EU of in de rest van de wereld waren uitgevoerd. Deze 
verschillen waren niet statistisch significant, wat mogelijk verklaard kan worden door 
het feit dat er slechts een klein aantal patiënten uit de EU in de studies geïncludeerd was. 
Kortom, ondanks de gevonden regionale verschillen waren de effecten van de TGA’s 
bij acute schizofrenie in alle regio’s statistisch significant en klinisch relevant, waardoor 
extrapolatie gerechtvaardigd lijkt. Wanneer verschillende geneesmiddelen bij dezelfde 
of bij andere aandoeningen (bijvoorbeeld depressie) een kleinere effectgrootte laten 
zien, kunnen dergelijke regionale verschillen echter wel leiden tot een discrepantie in de 
conclusies over de effectiviteit in verschillende regio’s.
In deze studie heb ik de mogelijke verklaringen voor de regionale verschillen niet 
onderzocht. Echter, resultaten uit vergelijkbare studies bij andere aandoeningen laten zien 
dat slechts een klein deel van de variatie in geografische verschillen verklaard kan worden 
door verschillen in patiëntkenmerken   tussen de regio’s, zoals regionale verschillen in 
ernst. Dit wijst erop dat verdere standaardisatie van onderzoek over de verschillende 
regio’s het probleem van onzekerheid over extrapolatie van de onderzoeksresultaten van 
de ene geografische regio naar de andere niet kan ondervangen.
Met de huidige kennis lijkt het dat er geen universele leidraad gegeven kan worden voor de 
extrapolatie van de resultaten van de ene naar de andere regio. Extrapolatie kan specifiek 
zijn voor de aandoening of het geneesmiddel, daardoor is de enige mogelijke oplossing 
dat dit per geval  wordt beoordeeld. Het onderzoeken van geografische verschillen en 
de oorzaken die eraan ten grondslag liggen is desondanks zeer aan te bevelen om zo het 
fenomeen beter te kunnen begrijpen en mogelijk de registratierichtlijn aan te kunnen 
passen op basis van de gevonden resultaten.

Een ander aspect dat van invloed kan zijn op de generalisatie van studieresultaten 
van registratiestudies is de regelmatige verandering in de gebruikte diagnostische 
concepten en criteria. Als er aanzienlijke aanpassingen gedaan worden, is het nog 
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maar de vraag of de resultaten van studies in een populatie die gediagnosticeerd 
is op basis van de criteria die geldig waren op dat moment nog wel van toepassing 
zijn op een populatie die gediagnosticeerd is op basis van andere criteria behorend 
bij een veranderd classificatiesysteem. In hoofdstuk 4 onderzoek ik het effect van de 
aanpassingen in diagnostische criteria van schizofrenie van de vierde naar de vijfde 
editie van de ‘Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders’ (van DSM-
IV naar DSM-5). Uit mijn resultaten blijkt dat de aanpassingen in de diagnostische 
criteria geen ingrijpende verandering in de gediagnosticeerde patiëntenpopulatie tot 
gevolg heeft: >99,5% van de patiënten die met de DSM-IV waren gediagnosticeerd 
voldeden ook aan de criteria volgens DSM-5. Dit wijst erop dat de resultaten van 
klinische studies bij schizofreniepatiënten voorafgaand aan DSM-5 ook toepasbaar zijn 
op schizofreniepatiënten die volgens DSM-5 gediagnosticeerd zijn of zullen worden. 
Het onderzoeken van de invloed van wijzigingen in de diagnostische criteria is vooral 
van belang bij aandoeningen waarin veelgebruikte geneesmiddelen decennia geleden 
getest zijn en waarbij de diagnostische criteria gewijzigd zijn op basis van toegenomen 
kennis over de aandoeningen, zoals dat het geval is bij psychiatrische stoornissen en 
reumatologische aandoeningen. De kwestie van aangepaste diagnostische criteria speelt 
ook een rol bij de beoordeling van de werkzaamheid van een nieuw geneesmiddel als een 
directe vergelijking met reeds bestaande, bewezen effectieve, behandeling niet beschikbaar 
is. Het analyseren van grote ruwe datasets kan de verschillen in patiëntenpopulaties 
verduidelijken en daardoor het gebruik van historische controles ondersteunen dan wel 
afraden. In dit opzicht ben ik een groot voorstander van onderzoek naar de gevolgen van 
aanpassingen aan diagnostische criteria bij de beoordeling van de positie van een nieuw 
geneesmiddel in de behandelrichtlijnen.
Daarnaast kunnen ruwe onderzoeksgegevens ook worden gebruikt om het effect 
van veranderingen in diagnostische criteria te onderzoeken. In mijn studie over het 
aanpassen van diagnostische criteria blijkt bijvoorbeeld dat de respons op TGA’s niet 
verschilt tussen verschillende subtypes die in DSM-IV nog werden onderscheiden en dit 
ondersteunt, vanuit farmacotherapeutisch perspectief, de beslissing in DSM-5 om deze 
subtypen te laten vervallen.
Ten slotte heb ik in hoofdstuk 4 gekeken of de nieuw geïmplementeerde beoordelingsschaal 
voor psychoses in de DSM-5, de Clinician-Rated Dimensions of Psychosis Symptom 
Severity (C-RDPSS), een waardevolle aanvulling is op de patiëntenbeoordeling in de 
klinische praktijk. Deze schaal is in de DMS-5 toegevoegd om de huidige visie van 
schizofrenie als een aandoening met onderscheidende symptoomdimensies, die elk hun 
karakterisering en onderzoek vereisen, weer te geven. Op het eerste gezicht leek het 
erop dat de respons op TGA’s duidelijk verschilden per symptoomdomein; met slechts 
minimale verbeteringen in abnormaal psychomotorisch gedrag, negatieve symptomen 
en verminderde cognitie, maar met aanzienlijke verbeteringen in hallucinaties, wanen 
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en onsamenhangende spraak. TGA-responders (> 30% afname in BPRS-score) blijken 
echter verbeterd te zijn op alle symptoomdomeinen. Deze opvallende combinatie van 
bevindingen benadrukt de complexiteit van schizofrenie: symptoomdomeinen zijn 
slechts zwak gecorreleerd, maar in reactie op TGA’s lijken ze desondanks samen te 
verbeteren. Dit kan de analyse en interpretatie van het effect van een geneesmiddel op 
individuele symptomen of symptoomdomeinen bemoeilijken.

Een gebrekkig ziekte-inzicht komt vaak voor bij patiënten met schizofrenie en wordt 
beschouwd als een factor met een negatieve invloed op de motivatie voor de behandeling, 
de therapietrouw, de prognose, en het sociaal functioneren. De belangstelling voor het 
bestuderen van ziekte-inzicht bij schizofrenie is de laatste tientallen jaren gegroeid, 
omdat sommige studies hebben laten zien dat de samenhang tussen symptomen en 
ziekte-inzicht niet zo sterk zou zijn als eerder werd aangenomen. Dat wil zeggen dat 
ziekte-inzicht meer is dan alleen een artefact van de ernst van de symptomen, dat 
automatisch verbetert wanneer symptomen verdwijnen. Het bestuderen van de effecten 
van geneesmiddelen op ziekte-inzicht op basis van geaggregeerde data in beschikbare 
studies is moeilijk omdat individuele symptoomscores vaak niet gemeld worden in de 
publicaties van de studies. In mijn analyse van individuele patiëntgegevens was ik in 
staat om dit probleem te ondervangen. In hoofdstuk 5, onderzoek ik daarom het effect 
van TGA’s op ziekte-inzicht bij schizofrenie. Uit mijn onderzoek blijkt dat behandeling 
met TGA’s resulteerde in een significant grotere verbetering van het ziekte-inzicht dan 
placebo. Deze verbetering hing echter significant samen met verbeteringen in andere 
symptomen. Dit is in duidelijk contrast met eerdere studies waarin werd gesuggereerd 
dat het effect in ziekte-inzicht niet kon worden toegeschreven aan verbetering van 
andere symptomen, zoals wanen en hallucinaties. Verder bleek dat het effect van TGA’s 
op ziekte-inzicht geen verband hield met de geografische regio waarin de studie was 
uitgevoerd, de ziekteduur of drop-out. Analyse van ruwe data maakt het mogelijk de 
werkzaamheid per symptoom of symptoomdimensie/-domein te beoordelen. Mijn 
bevinding dat verbetering van het ziekte-inzicht duidelijk samenhangt met verbetering 
van andere symptomen laat opnieuw zien dat de symptomen en symptoomdimensies bij 
schizofrenie op complexe wijze verbonden zijn en waarschijnlijk afhangen van de algemene 
ernst van de ziekte. Het bestuderen van de effecten van geneesmiddelen op afzonderlijke 
symptomen en/of symptoomdimensies is daarmee een grote uitdaging. Ook moet worden 
opgemerkt dat dit soort analyses gebaseerd moet zijn op heldere wetenschappelijke en 
klinische principes, om er zeker van te zijn dat bijvoorbeeld behandeling voor bepaalde 
symptoomdimensies relevant is in de klinische praktijk. Wanneer voorzichtigheid 
betracht wordt kunnen analyses van individuele patiëntgegevens worden gebruikt als 
hulpmiddel voor de herpositionering of herprofilering van geneesmiddelen. Echter, voor 
het goedkeuren van een geneesmiddel voor de behandeling van specifieke symptomen 
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of symptoomdimensies moeten resultaten (herhaaldelijk) worden gerepliceerd en moet 
de klinische relevantie van deze symptomen of symptoomdimensies worden vastgelegd 
in nieuwe FDA/EMA-richtlijnen.

De resultaten van mijn analyses benadrukken de complexiteit van het bestuderen van 
schizofrenie. Geografische variatie lijkt afhankelijk van veel factoren en het lijkt dat 
standaardiseren van studies tussen de regio’s het probleem van extrapolatie naar niet 
onderzochte regio’s niet kan oplossen. Gelukkig blijkt het veranderen van diagnostische 
criteria geen significante invloed te hebben op de gediagnosticeerde patiëntenpopulatie, 
maar het implementeren van nieuwe beoordelingsmethoden brengt mogelijk niet de 
voorgestelde verbeteringen in de klinische praktijk of het verzamelen van betekenisvolle 
data met zich mee. Bovendien vormen de complexe verbanden tussen symptomen en 
symptoomdimensies bij schizofrenie een lastige maar ook intrigerende uitdagingvoor 
het onderzoek naar de effecten van geneesmiddelen op deze individuele kenmerken.
Zoals ik in mijn onderzoek over de publicatiebias bij slapeloosheidstudies aangetoond 
heb, kan het beeld van de effectiviteit van geneesmiddelen aanzienlijk verschillen 
tussen analyses op basis van alleen gepubliceerde gegevens en analyses op basis van alle 
uitgevoerde studies. Dit is ook iets om bewust van te zijn bij de huidige bevindingen 
van schizofrenieonderzoek. Toegang tot ruwe data lijkt de beste manier om de 
publicatiebias te vermijden. Tegelijkertijd moet men zich bewust zijn van de uitdagingen 
en voorwaarden die gepaard gaan met werken met dit soort gegevens en analyses. De 
procedure voor het verkrijgen en analyseren van individuele patiëntgegevens is lastig, 
maar de registratieautoriteiten lijken een zeer geschikte partij om individuele data 
van registratiestudies te verkrijgen, verwerken en analyseren, omdat ze een uitgebreid 
overzicht hebben van de uitgevoerde studies en omdat ze gebruik kunnen maken van reeds 
bestaande contacten met de farmaceutische industrie. Hierbij moet echter opgemerkt 
worden dat toegang tot de individuele patiëntgegevens niet automatisch tot kwalitatief 
goede resultaten leidt. Dit is een punt van aandacht voor de registratieautoriteiten 
die geïnteresseerd zijn in meta-analyses met individuele patiëntgegevens: inhoudelijk, 
methodologische en statistische expertise binnen de organisatie is daarbij van cruciaal 
belang.

Conclusie

De resultaten van mijn proefschrift laten duidelijk zien dat de klinische ontwikkeling 
en het testen van geneesmiddelen voor de behandeling van schizofrenie ingewikkeld 
is. Aanzienlijke geografische verschillen in werkzaamheid van geneesmiddelen kunnen 
extrapolatie tussen geografische regio’s belemmeren. Helaas lijkt het erop dat weinig kan 
worden gedaan om dit probleem te ondervangen. Anderzijds is het niet waarschijnlijk 
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dat veranderingen in de diagnostische criteria een belemmering vormen voor extrapolatie 
van eerdere studieresultaten naar de huidige situatie. Pogingen om beoordelingen te 
verbeteren om meer kennis over schizofrenie als complexe aandoening te krijgen, leveren 
mogelijk geen relevante verbetering op in het karakteriseren van patiënten en in het 
beoordelen van de werkzaamheid van bestaande en nieuwe geneesmiddelen. Bovendien 
bemoeilijken de steeds wisselende relaties tussen de symptomen en symptoomdomeinen 
het onderzoek naar het effect van geneesmiddelen op individuele symptomen.
Studies over controversiële kwesties bij schizofrenieonderzoek zijn zeker nodig. Bij het 
verzamelen van bewijs zou daarbij in het achterhoofd gehouden moeten worden dat 
beschikbare data uit het publieke domein niet per se zonder bias zijn. Totdat er publieke 
toegang is tot alle gegevens uit klinische studies, is het een goede optie om analyses 
uit te voeren op individuele patiëntgegevens uit geneesmiddelenregistratiestudies om 
belangrijke onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden voor zowel clinici als voor 
regelgevende instanties. De resultaten van deze (secundaire/post-hoc-) analyses hebben 
niet alleen een mogelijk sturende rol in behandelingen in de praktijk en regelgevende 
besluitvorming, maar ook in de opzet van toekomstige klinische studies. Teneinde 
het gebruik van data uit geneesmiddelenregistratiestudies voor deze doeleinden en 
individuele patiëntgegevens analyses in het algemeen te bevorderen, is meer besef van 
de voordelen nodig, zonder de problemen, vereisten en investeringen te vergeten die 
dergelijk onderzoek met zich meebrengen. Het creëren van kansen voor onderzoekers 
om te werken met de data uit geneesmiddelenregistratiestudies wordt, naar mijn mening 
terecht, door veel regelgevende instanties (waaronder het CBG) gezien als een belangrijk 
doel.
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