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Samenvatting
In maart tweette Tesla-baas Elon Musk over de mogelijke effectiviteit van chloroquine bij covid-19. Beroemdheden en de media

mengden zich in de discussie. Dit maakte chloroquine en het verwante hydroxychloroquine tot een ware hype en hét wondermiddel

bij covid-19. Er was zelfs politiebewaking bij de Nederlandse producent van chloroquine noodzakelijk. Was hier sprake van een

hype? De eerste Europese studie die een positief effect liet zien had talloze methodologische beperkingen, een misleidende

conclusie en was zonder peerreview gepubliceerd. Het duurde een aantal weken voordat de eerste goed opgezette studies de

effectiviteit van chloroquine en hydroxychloroquine bij covid-19 ontkrachtten. Daarna werd het niet langer aangeraden dit middel

nog voor te schrijven. Het is begrijpelijk dat men in een pandemie zoekt naar een effectief medicijn, maar bij een middel met een

bekend bijwerkingenprofiel had men moeten wachten totdat de effectiviteit ervan was aangetoond. Het ging hier volgens ons dus

wel degelijk om een hype.

Op 16 maart 2020 tweette Tesla-baas Elon Musk ‘Maybe worth considering chloroquine for C19’, met daarbij een link naar een

Google Docs-artikel over het gebruik van chloroquine in Azië. De tweet van Musk werd ruim 15.000 keer gedeeld en al snel

mengden verschillende beroemdheden en wereldleiders zich in de discussie over het nut en de noodzaak van het gebruik van

dit middel. Een hype?

Na de tweet van Elon Musk ontstond een ware run op chloroquine en hydroxychloroquine.1 Hier in Nederland werd zelfs

politiebewaking bij Ace Pharmaceuticals, de fabrikant van chloroquine, noodzakelijk geacht.

Het is fascinerend hoe snel een middel dat al decennia in gebruik was, binnen een paar weken tijd een van de bekendste medicijnen

ter wereld werd. Dit is natuurlijk niet onbegrijpelijk bij een pandemie door een virus waarvoor nog geen effectieve behandelopties

zijn. Maar waar normaal gesproken eerst studies verschijnen waarover de medische wereld discussieert, kwam het geneesmiddel

nu door een aantal tweets direct in het publieke debat terecht. Kunnen we hier spreken van een hype?

Van Dale’s woordenboek zegt het volgende over een hype: ‘iets nieuws dat tijdelijk sterk de aandacht trekt, maar weinig voorstelt.’

Dat chloroquine in korte tijd sterk de aandacht trok moge duidelijk zijn. Dit wordt fraai geïllustreerd door onderstaande figuren uit

Google Trends (figuur 1). Het aantal zoekopdrachten naar chloroquine piekt in de dagen ná 16 maart enorm, maar zakt daarna snel

weer in. Het aantal zoekopdrachten naar ‘COVID-19’ bleef echter tot september 2020 onverminderd hoog (figuur 2).
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Chloroquine en hydroxychloroquine werden door de media gepresenteerd als hét wondermiddel tegen covid-19. Naast de

wetenschappelijke discussie over de effectiviteit van chloroquine ontstond er in de media een discours waarin beroemdheden de

hype voedden en het uiteindelijk een politieke overtuiging werd. Media namen hierin stelling door tegenstellingen harder aan te

zetten dan noodzakelijk. Ook in de wetenschap ontstond een discours met kenmerken van een hype.

Redenen om de werkzaamheid bij covid-19 te onderzoeken

Het was zeker rationeel om de effectiviteit van chloroquine te onderzoeken bij patiënten met covid-19. Experts uit China

suggereerden namelijk dat het middel werkzaam was tegen covid-19 op basis van resultaten van in-vitrostudies en een klinische

studie in China.2,3 De klinische studie zou een statistisch significante werking van chloroquine hebben laten zien. De gegevens van

deze studie zijn echter niet gepubliceerd.4 In het NTvG werd begin maart het gebruik van chloroquine al besproken door Coumou en

De Vries.5 Deze auteurs meenden dat chloroquine en hydroxychloroquine offlabel gebruikt konden worden bij patiënten met covid-

19. Wel vermeldde De Vries belangenverstrengeling met Ace Pharmaceuticals, de producent van chloroquine in Nederland.

Op basis van de in-vitrostudies werd het offlabelgebruik van chloroquine of hydroxychloroquine in veel landen geadviseerd, zo ook

in Nederland. De Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB) houdt in een document ‘Medicamenteuze behandelopties bij

patiënten met covid-19 (infecties met SARS-CoV-2)’ de stand van zaken bij en geeft behandeladviezen. Op basis van de resultaten

van een Chinese in-vitrostudie werd het offlabelgebruik van chloroquine op 3 maart als behandeloptie genoemd bij patiënten met

covid-19 die werden opgenomen in het ziekenhuis.4 Ook in ons ziekenhuis werden chloroquine en hydroxychloroquine veelvuldig

voorgeschreven.

Figuur 1
Populariteit van de zoekterm ‘chloroquine’ op Google Trends

Weergegeven is de populariteit van de zoekterm ‘chloroquine’ in de periode 1 januari-21
november 2020 (weekgemiddelden). De cijfers geven de zoekinteresse aan ten opzichte van de
piekpopulariteit in Nederland. Die piek is het hoogste punt in dit diagram, met een waarde van
100. Een waarde van 50 betekent dus dat de term half zo populair is. Een score van 0 betekent dat
nauwelijks gezocht is op de zoekterm. De piek lag in de week van 15-21 maart 2020.

Figuur 2
Populariteit van de zoekterm ‘COVID-19’ op Google Trends

Weergegeven is de populariteit van de zoekterm ‘COVID-19’ in de periode 1 januari-21 november
2020. De cijfers geven de zoekinteresse aan ten opzichte van de piekpopulariteit in Nederland.
Die piek is het hoogste punt in dit diagram, met een waarde van 100. Een waarde van 50 betekent
dus dat de term half zo populair is. Een score van 0 betekent dat nauwelijks gezocht is op de
zoekterm. De piek lag in de week van 22-28 maart 2020.
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Offlabel voorschrijven is volgens de WHO gerechtvaardigd in het geval van een ernstige aandoening en als er bewijs is voor

mogelijke effectiviteit van het geneesmiddel. Daarnaast moet de patiënt toestemming geven en moeten de bijwerkingen

gemonitord worden.6 Ook de SWAB hanteerde criteria voor de behandelopties die neerkwamen op de volgende voorwaarden: er

moet een effect te verwachten zijn (bijvoorbeeld op basis van resultaten van in-vitrostudies die bevestigd zijn in dierstudies), de

bijwerkingen moeten gering zijn, de medicatie moet beschikbaar zijn en er moet geen lopende studie zijn waarin het middel

onderzocht wordt en waarin de patiënt geïncludeerd kan worden.

Teleurstellende resultaten en een ingetrokken publicatie

De eerste Europese studie naar het gebruik van hydroxychloroquine in combinatie met azitromycine werd door Gautret en collega’s

gepubliceerd.7 Dit manuscript werd echter zonder het gebruikelijke peerreviewproces gepubliceerd. Ook was een van de

medeauteurs hoofdredacteur van het tijdschrift dat de studie publiceerde. De conclusie van de onderzoekers is dat patiënten met

covid-19 met hydroxychloroquine en azitromycine behandeld kunnen worden. De studie had echter talloze methodologische

beperkingen en de conclusie was misleidend. Zo waren onder andere de interventie- en controlegroep samengesteld uit

verschillende groepen die niet vergelijkbaar waren, de uitkomstmaat – negatieve uitslag van de PCR-analyse van een keelwat –

was geen relevante uitkomstmaat en in de interventiegroep was een groot percentage deelnemers tijdens de studie uit beeld

geraakt (‘lost to follow-up’).8,9

Na deze studie werden een aantal andere studies gepubliceerd.10-13 Geen van deze studies liet zien dat chloroquine effectief is bij

patiënten met covid-19. Op basis van deze studies trok de SWAB eind april het advies in om dit middel voor te schrijven voor deze

indicatie. In andere landen bleef het advies om chloroquine of hydroxychloroquine voor te schrijven desondanks van kracht.

Na het verschijnen van deze studies werd een andere studie, gepubliceerd in The Lancet, al snel na publicatie teruggetrokken.14 Deze

studie toonde evenmin effectiviteit aan van chloroquine of hydroxychloroquine, alleen of in combinatie met een macrolide

(azitromycine of claritromycine). Het gebruik van deze medicatie ging zelfs gepaard met een verminderde overleving en een

toename van het aantal patiënten met een ventriculaire aritmie.14 De gegevens waarop de conclusies gebaseerd waren, waren door

Surgisphere Corporation – eigendom van een van de coauteurs van het stuk – verzameld uit 671 ziekenhuizen uit 6 continenten. Al

snel na publicatie waren er twijfels over de integriteit van de gegevens, waarop een onafhankelijke onderzoekscommissie werd

ingesteld. Surgisphere Corporation weigerde de gegevens, hun contracten en ISO-onderzoekrapporten te overhandigen aan deze

commissie, waarop het stuk werd ingetrokken door de overige auteurs.14

Geen meerwaarde, wel bijwerkingen

Het duurde tot juni voordat de resultaten van 3 goed opgezette studies gepubliceerd werden.15-17 In deze 3 studies waren

honderden patiënten geïncludeerd en werden klinisch relevante uitkomstmaten gebruikt, zoals overlijden of ontslag uit het

ziekenhuis. 2 van deze studies waren gecontroleerde, gerandomiseerde studies, de ene niet geblindeerd, de andere placebo-

gecontroleerd. Geen van deze studies liet een meerwaarde zien van chloroquine of hydroxychloroquine.

Ook werd er een Nederlandse studie gepubliceerd die liet zien dat bij 23% van de covid-19-patiënten die met chloroquine of

hydroxychloroquine werden behandeld, klinisch-relevante QTc-verlenging (> 500 ms) optrad.18 Een aantal studies liet zien dat het

gebruik van chloroquine of hydroxychloroquine, al dan niet in combinatie met azitromycine, leidt tot meer cardiale bijwerkingen.19,20

Na het verschijnen van deze studies werd ook in andere landen niet langer aangeraden om het middel voor te schrijven aan

patiënten met covid-19.

Recentelijk verscheen een Nederlandse retrospectieve studie waarin men het gebruik van chloroquine of hydroxychloroquine in 5

ziekenhuizen vergeleek met 2 ziekenhuizen waarin deze middelen niet waren voorgeschreven. De mortaliteit was 21,5% onder

patiënten die behandeld waren met chloroquine of hydroxychloroquine en 15,0% onder patiënten die niet behandeld waren met een

van deze middelen. Na correctie voor confounders was dit verschil niet meer statistisch significant.21 In een andere

farmacokinetische studie, waarin was onderzocht of de chloroquinespiegels voldoende hoog waren (≥ 6,9 µmol/l), bleek dat geen

van de 83 patiënten deze spiegel haalde (mediaan: 1,05); wel had 46% van de patiënten tijdens de behandeling een toename van de

QTc-tijd van meer dan 60 ms.22

Voer voor controverse

Inmiddels is er wel voldoende literatuur die de vermeende werkzaamheid van chloroquine en hydroxychloroquine bij covid-19

weerlegt, en voor deze indicatie wordt het gebruik van deze middelen tegenwoordig afgeraden. Natuurlijk is er altijd een studie te

vinden waarmee de voorstanders van het gebruik hun standpunt kunnen onderbouwen. Vaak zijn dit observationele studies die ook

weer conflicterende resultaten laten zien.
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Zo werd in augustus een Belgische studie online gepubliceerd die een 10% lagere mortaliteit liet zien in de groep die werd

behandeld met hydroxychloroquine.23 Deze studie was retrospectief opgezet, en het besluit om hydroxychloroquine voor te

schrijven was door de artsen genomen op basis van het klinisch beeld. De onderzochte groepen waren echter bij aanvang al niet

vergelijkbaar. In de groep die geen hydroxychloroquine kreeg hadden patiënten ernstigere comorbiditeit en de patiënten die wel

hydroxychloroquine kregen, werden statistisch significant vaker opgenomen op de IC. De patiënten in de niet-behandelde groep

vertoonden een korter – en mogelijk agressiever – ziektebeloop dan de behandelde patiënten.

In september werd online een observationele Nederlandse studie gepubliceerd waarin geen effect werd gezien van chloroquine of

hydroxychloroquine op de mortaliteit van opgenomen patiënten.24 Wel was de kans op overplaatsing naar de IC in de

hydroxychloroquine-groep – maar niet in de chloroquine-groep – statistisch significant lager dan in de groep zonder behandeling

(hazardratio: 0,47; 95%-BI: 0,27-0,82), wanneer vanaf dag 1 van de opname met hydroxychloroquine werd begonnen. Het verschil

tussen chloroquine en hydroxychloroquine wordt volgens de onderzoekers mogelijk verklaard door verschillen in farmacokinetiek

en mogelijk een groter immunomodulatoir effect van hydroxychloroquine. In deze observationele landelijke studie werden

gegevens van 1064 patiënten uit 14 ziekenhuizen onderzocht. Door verschil in medicatiebeleid tussen de verschillende

ziekenhuizen konden de verschillende behandelstrategieën (chloroquine, hydroxychloroquine en standaardzorg) met elkaar

vergeleken worden. Hoewel de onderzoekers corrigeerden voor mogelijk confounding is het mogelijk dat er nog onbekende

confounders spelen die niet meegenomen zijn (‘residual confounding’).

Al eerder een panacee

Het blijft interessant waarom het decennia oude geneesmiddel chloroquine is uitgegroeid tot een hype. Op basis van activiteit in

vitro zijn chloroquine en hydroxychloroquine in het verleden bij veel virale infectie als panacee aangedragen, ook bij SARS.25

Verschillende gerandomiseerde, gecontroleerde studies hebben geen klinische effectiviteit bij de verschillende virale infecties

kunnen aantonen.26,27 Ondanks deze eerdere ervaringen bij andere virusinfecties waren deze middelen toch een van de eerste

geneesmiddelen die werden onderzocht bij SARS-CoV-2, en op basis van activiteit in vitro werden zij veelvuldig voorgeschreven.

Wellicht hebben politieke druk, wetenschappelijke onzekerheid en het feit dat we ons in een pandemie bevinden waarbij iedere

werkzame therapie welkom is, bijgedragen aan het ontstaan van deze hype. Interessant is daarnaast ook waarom de hype

uiteindelijk weer is uitgedoofd. Komt dit doordat de meerderheid overtuigd is geraakt van een gebrek aan effectiviteit? Of komt het

doordat andere mogelijk werkzame therapieën werden aangedragen? Of zal deze hype weer oplaaien naar aanleiding van nieuwe

publicaties?

Conclusie

Het is te begrijpen dat men in het heetst van de strijd zoekt naar een medicijn dat mogelijk effectief is. Het is de vraag of het

voorschrijven van chloroquine of hydroxychloroquine aan patiënten met covid-19 gerechtvaardigd was, gezien het beperkte bewijs

voor de effectiviteit ervan. Naast het gebrek aan gepubliceerd klinisch bewijs had het bekende bijwerkingenprofiel meer gewicht in

de schaal moeten leggen. Zoals altijd geldt ook in een pandemie: ‘primum non nocere’.
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