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Achtergrond 

 Rituximab is een monoclonaal chimeer antilichaam gericht tegen CD20 en formeel geregistreerd in 

combinatie met MTX voor de behandeling van RA patiënten die gefaald hebben op ten minste één 

TNF blokker. Recente data hebben echter laten zien dat rituximab in combinatie met MTX eveneens 

effectief is als éérste bDMARD bij RA patiënten die niet (voldoende) responderen op een 

behandeling met MTX (of een andere csDMARD dan wel een combinatie daarvan). Daarom heeft het 

Bestuur van de NVR bovengenoemde leden verzocht een standpunt te concipiëren inzake de 

behandeling van bDMARD-naïeve RA patiënten met rituximab.  

 

Overwegingen 

 In de ORBIT-studie (1) werden patiënten met reumatoïde artritis (RF en/of ACPA positief) die niet 

voldoende respondeerden op MTX gerandomiseerd naar een arm met toevoeging van rituximab aan 

de MTX of naar een arm met toevoeging van een TNF blokker aan de MTX. De verbetering in DAS28 

was 2.6 resp 2.4 DAS-units, en het betrouwbaarheidsinterval rondom het verschil (0.2) was 

statistisch ruim binnen de op voorhand gestelde non-inferiority margin. Het toevoegen van 

rituximab bleek superieur te zijn aan het toevoegen van een TNF blokker voor wat betreft 

verbetering in functioneren, en bleek daarenboven kosteneffectiever (Level 1b). Deze resultaten zijn 

in lijn met de eerder fase III SERENE studie (2) die liet zien dat bij naïeve RA patiënten de MTX/RTX 

combinatie superieur is aan het doorgaan met MTX monotherapie (Level 1b). In de meest recente 

Cochrane review van de effectiviteit van medicamenteuze behandeling bij RA wordt de effectiviteit 

van rituximab in bDMARD naïeve patiënten dan ook als positief aangemerkt, en vergelijkbaar met 

die van andere bDMARDs. (3) (Level 1a). De ORBIT studie betrof alleen RF- en/of ACPA-positieve 

patiënten, en de effectiviteit van rituximab bij deze patiënten lijkt iets groter dan bij patiënten die 

RF- en CCP- negatief zijn (4), terwijl dit voor TNF-blokkers niet lijkt te gelden (5). Echter, de 

verschillen in de kans op een goede respons zijn klein, en waarschijnlijk zonder klinische 

consequenties. In de ORBIT studie werd de registratie dosering van twee keer 1000mg van het bio-

originator product gehanteerd. Inmiddels is bekend dat doseringen van één keer 1000 mg of twee 

keer 500mg even effectief zijn, en tevens veiliger (6)(Level 1b). Ook zijn er inmiddels diverse 

rituximab-biosimilars in Nederland op de markt. De kosten-effectiviteit kan derhalve nog gunstiger 

uitvallen dan werd gevonden in de ORBIT studie.  

  



Het Standpunt  

Op basis van bovengenoemde overwegingen neemt de NVR het volgende standpunt in inzake de 

behandeling van bDMARD-naïeve RA patiënten met rituximab:  

• Een behandeling met rituximab (bij voorkeur in combinatie met methotrexaat) van patiënten met 

RF/aCCP positieve of negatieve RA kan worden beschouwd als veilig en effectief, óók als er nog geen 

voorbehandeling met tenminste één bDMARD heeft plaatsgevonden (het label).  

• Een dosering van één keer 1000mg intraveneus of twee keer 500mg intraveneus (met een interval 

van 2 weken) wordt aanbevolen  
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