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Current and prospective treatment options for hereditary angioedema

drs. L.M. Fijen1, dr. D.M. Cohn2

 
Dit artikel is een bewerking van Fijen LM, Bork K, Cohn DM. Current and prospective targets of pharmacologic 
treatment of hereditary angioedema types 1 and 2. Clinic Rev Allerg Immunol 2021;doi: 10.1007/s12016-021-
08832-x.

Huidige en toekomstige behandelopties 
voor hereditair angio-oedeem

SAMENVATTING
Hereditair angio-oedeem (HAE) is een zeldzame 
aandoening met aanvallen van subcutaan en (sub)
mucosaal oedeem, die pijnlijk, invaliderend en po-
tentieel dodelijk zijn. In het afgelopen decennium zijn 
meerdere nieuwe behandelopties voor HAE ontwik-
keld, voor zowel langetermijnprofylaxe als de behan-
deling van acute aanvallen. Deze nieuwe therapieën 
zijn gericht op meer effectiviteit en verdraagbaar-
heid, naast vereenvoudigde toedieningsmogelijkhe-
den. Dit artikel bespreekt de pathofysiologische 
aangrijpingspunten en de effectiviteit van zowel de 
huidige, als de toekomstige behandelmogelijkheden.
(NED TIJDSCHR ALLERGIE, ASTMA, KLIN IMMUNOL 
2021;21(1):17-23)

SUMMARY
Hereditary angioedema (HAE) is a rare disease that 
causes attacks of subcutaneous and (sub)mucosal 
edema that are painful, incapacitating and potentially 
fatal. In the last decade, several novel treatment op-
tions for HAE have been developed, for both long-
term prophylaxis and on demand treatment of acute 
attacks. These new therapies are focussed on incre-
ased effectivity and tolerability, in addition to more 
convenient administration routes. This article reviews 
the pathophysiological targets and anticipated ef-
fects of both current and future treatment options for 
HAE.

INLEIDING
Hereditair angio-oedeem (HAE) is een zeldzame, invalide-

rende aandoening, met symptomen die variëren van ont-

sierende en belemmerende perifere zwellingen, pijnlijke 

abdominale aanvallen, tot potentieel levensbedreigende 

luchtwegobstructies. De gemiddelde leeftijd waarop klach-

ten ontstaan is 10 jaar. Vanwege symptomen die kunnen 

passen bij meer voorkomende aandoeningen kan het jaren 

duren voordat de juiste diagnose wordt gesteld. Met name 

abdominale aanvallen, die dikwijls worden aangezien voor 

een acute buik, worden vaak niet herkend als uitingen van 

HAE. Voordat geschikte medicatie en adequate lucht-

wegondersteuning beschikbaar waren, werd de sterfte 

door asfyxie als gevolg van larynxoedeem geschat op 33-

40%.1 Gedurende de 2e helft van de vorige eeuw waren de 

behandelopties veelal beperkt tot plasma, antifibrino- 
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lytica, progestagenen en verzwakte androgenen. In het af-

gelopen decennium zijn verscheidene behandelingen ont-

wikkeld die gericht zijn op meer effectiviteit, veiligheid en 

toedieningsgemak. Na een kort overzicht van de pathofy-

siologie van HAE, bespreekt dit artikel de huidige en toe-

komstige behandelopties.

PATHOFYSIOLOGIE
HAE is een autosomaal dominant overdraagbare aandoe-

ning. Mutaties in SERPING1, het gen dat codeert voor het 

eiwit C1-esteraseremmer (C1-esterase ‘inhibitor’: C1-INH), 

zijn verantwoordelijk voor HAE-type 1 en -2 (HAE-C1-

INH-type 1 en -2). Deze 2 typen zijn qua klinisch beeld 

niet van elkaar te onderscheiden. Bij type 1 zijn de 

C1-INH-plasmaspiegels verlaagd, terwijl bij type 2 een 

disfunctioneel C1-INH-eiwit in de bloedbaan circuleert. 

Derhalve zijn de functionele C1-INH-plasmaspiegels bij 

beide typen verlaagd, terwijl de C1-INH-eiwitspiegels al-

leen verlaagd zijn bij HAE-C1-INH-type 1.2 

Andere, nog zeldzamere, typen van HAE zijn niet geasso-

cieerd met C1-INH-deficiëntie (HAE met normaal C1-

INH: HAE-nlC1-INH, voorheen ‘HAE-type 3’), maar wor-

den soms veroorzaakt door mutaties in andere genen die 

bijdragen aan het ontstaan van door bradykinine gemedi-

eerd angio-oedeem. De variant van HAE-nlC1-INH die 

door een factor XII(FXII)-genmutatie wordt veroorzaakt, is 

bij vrouwen vaker symptomatisch door de gevoeligheid 

voor oestrogeen. De varianten van HAE-nC1-INH zijn 

dusdanig zeldzaam, dat betrouwbare prevalentiecijfers 

ontbreken. In dit artikel staan HAE-C1-INH-type 1 en -2 

centraal, omdat de klinische onderzoeken met nieuwe 

HAE-medicatie voornamelijk op deze typen zijn gericht.

Tijdens aanvallen van HAE-C1-INH wordt FXII, in afwe-

zigheid van functioneel C1-INH, geactiveerd tot geacti-

veerd FXII (FXIIa) door diverse triggers, waaronder trau-

ma, virale infecties of stress. FXII-activatie kan vervolgens 

worden geamplificeerd via auto-activatie (zie Figuur 1). 

Bovendien zet FXIIa prekallikreïne bij onvoldoende rem-

ming door C1-INH om in kallikreïne, wat via een positief 

feedbackmechanisme tot verdere activatie van FXII leidt. 

Daarnaast maakt het geactiveerde kallikreïne bradykinine 

vrij uit kininogeen met hoog moleculair gewicht. Binding 

van bradykinine aan de bradykinine-2(BK2)-receptor op 

endotheelcellen leidt tot vasodilatatie en een verhoogde 

vasculaire permeabiliteit, en zodoende tot het ontstaan 

van angio-oedeem. Bovendien kunnen FXIIa, kallikreïne 

en bradykinine het plasminogeen activeren tot plasmine, 

waardoor de fibrinolytische route wordt geactiveerd.3 Ook 

plasmine stimuleert de (verdere) activatie van FXII via een 

positieve feedback.4 Naast het voorkomen van de activatie 

van FXIIa, remt functioneel C1-INH ook de activatie van 

kallikreïne en plasmine, waardoor C1-INH de afgifte van 

FIGUUR 1. Contactactivatieroute/kallikreïne-kininesysteem.

BKB2=bradykinine-2-receptor, C1-INH=C1-esteraseremmer, C1r,s=complementcomponent 1r en 1s, C4=complementcompo-

nent 4, FXII=factor XII, FXIIa=geactiveerd factor XII, HK=kininogeen met hoog moleculair gewicht.
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excessieve hoeveelheden bradykinine en derhalve het ont-

staan van oedeem voorkomt.

In tegenstelling tot angio-oedeem met urticaria, dat voor-

namelijk door histamine wordt veroorzaakt, zijn antihista-

minica, corticosteroïden en adrenaline niet effectief bij 

HAE. De behandeling van HAE kan worden onderschei-

den in: 1) acute aanvalsbehandeling en 2) preventie van 

aanvallen, waaronder kortetermijnprofylaxe (KTP) en lan-

getermijnprofylaxe (LTP). Van belang is dat de beslissing 

om te starten met LTP voorheen uitsluitend gebaseerd 

werd op de aanvalsfrequentie en -ernst, terwijl tegenwoor-

dig een veel groter belang aan de voorkeuren van de  

patiënt wordt gehecht.5 KTP is geïndiceerd voorafgaand 

aan alle ingrepen die een aanval kunnen uitlokken, zoals 

(kaak)chirurgie, endotracheale intubatie en endoscopieën.

HISTORISCHE EN HUIDIGE PROFYLAXE
PROGESTAGENEN
Voor LTP werden vroeger soms progestagenen gebruikt 

om oestrogene effecten te remmen. Oestrogenen kunnen 

de FXII-, kallikreïne- en kininogeenspiegels verhogen, wat 

resulteert in (over)consumptie van C1-INH.6 Progesta- 

genen kunnen de frequentie van angio-oedeemaanvallen 

bij vrouwen met HAE verlagen en worden meestal goed 

verdragen, maar ze kunnen vaginale doorbraakbloedin-

gen, bekkenklachten en mastopathie veroorzaken.7

VERZWAKTE ANDROGENEN
Tot de eerste toediening van intraveneus C1-INH-concen-

traat in 1979 en de goedkeuring hiervan door de Ameri-

kaanse Food and Drug Administration in 2008, waren de 

enige aanbevolen opties voor LTP verzwakte androgenen en 

antifibrinolytica.8,9 Verzwakte androgenen, zoals danazol, 

oxandrolon en stanozolol, worden oraal toegediend.  

Ze induceren C1-INH-synthese in hepatocyten en verho-

gen de expressie van C1-INH-mRNA in perifere mononu-

cleaire cellen.10,11 Bovendien induceren verzwakte andro-

genen de activiteit van aminopeptidase P, een enzym dat 

bij de afbraak van bradykinine betrokken is.12 Hoewel ver-

zwakte androgenen effectief zijn bij een aanzienlijk deel 

TABEL 1. Huidige behandelopties voor hereditair angio-oedeem met C1-esteraseremmerdeficiëntie.

Medicijn Werkingsmechanisme Toepassing Toedienings-
wijze

Leeftijdsbeperkingen

Verzwakte androge-
nen: danazol, 
oxandrolon en 
stanozolol

verzwakte androgenen induceren de 
activiteit van aminopeptidase P en 
verhogen de synthese van C1-INH 
en C1-INH-mRNA-expressie

LTP, KTP oraal ≥18 jaar

C1-INH-concentraat 
uit humaan plasma 

suppletie van C1-INH LTP, KTP, 
acute 
aanvalsbe-
handeling

intraveneus LTP ≥6 jaar
KTP en acute aanvalsbe-
handeling ≥2 jaar

Conestat alfa suppletie van (recombinant) C1-INH acute 
aanvalsbe-
handeling

intraveneus FDA: adolescenten en 
volwassenen
EMA: ≥2 jaar

Ecallantide kallikreïneremmer acute 
aanvalsbe-
handeling

subcutaan, 
geen 
zelftoedie-
ning

≥12 jaar, alleen beschikbaar 
in de Verenigde Staten

C1-INH-concentraat 
uit humaan plasma 

suppletie van C1-INH LTP subcutaan ≥12 jaar, niet beschikbaar in 
Nederland

Icatibant BK2-receptorantagonist acute 
aanvalsbe-
handeling

subcutaan FDA: ≥18 jaar
EMA: ≥2 jaar

Lanadelumab kallikreïneremmer LTP subcutaan ≥12 jaar, wordt niet vergoed 
in Nederland

Tranexaminezuur competitieve remmer van door 
plasminogeen gemedieerde 
FXII-activatie

LTP oraal adolescenten en  
volwassenen

BK2=bradykinine-2, C1-INH=C1-esteraseremmer, EMA=Europees Medicijnagentschap, FDA=Food and Drug Adminis-
tration, KTP=kortetermijnprofylaxe, LTP=langetermijnprofylaxe.
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van de HAE-patiënten, is het langdurig gebruik ervan be-

perkt vanwege de potentiële bijwerkingen.13 Verzwakte 

androgenen zijn gecontra-indiceerd bij kinderen en zwan-

gere vrouwen (vanwege de viriliserende effecten), evenals 

bij patiënten met leveraandoeningen, borstkanker en pros-

taatkanker. Bovendien is het gebruik van verzwakte 

androgenen in verband gebracht met een verhoogd cardio-

vasculair risico en leverschade. Om bijwerkingen te mini-

maliseren is de optimale dosis van danazol 200 mg of 

minder per dag. Hoewel KTP met verzwakte androgenen 

zelfs bij kinderen als veilig wordt beschouwd, is C1-INH-

concentraat tegenwoordig de eerste keuze voor pre-proce-

durele profylaxe. Zeer frequent gebruik van verzwakte 

androgenen voor KTP kan leiden tot vergelijkbare bijwer-

kingen als bij langdurig gebruik (zie Tabel 1 op pagina 19).5

TRANEXAMINEZUUR
Tranexaminezuur is een oraal antifibrinolyticum en wordt 

in 2-3 doses per dag van in totaal maximaal 6 g verdeeld, 

meestal 30-50 mg/kg per dag. Deze lysine-analoog remt 

onder andere plasminogeen, waardoor minder plasmine 

wordt gevormd. Hierdoor wordt de door plasminogeen ge-

medieerde amplificatie van FXII-activatie voorkomen. Bij 

de meeste HAE-C1-INH-patiënten is een behandeling met 

tranexaminezuur niet voldoende effectief. De huidige inter-

nationale richtlijnen voor HAE bevelen verzwakte androge-

nen noch antifibrinolytica aan als eerstelijnsbehandeling.14

C1-INH-CONCENTRAAT
C1-INH-concentraat vervangt het disfunctionele of defici-

ente C1-INH. C1-INH-concentraat verkregen uit humaan 

plasma is een effectieve optie voor zowel LTP als KTP.15  

De aanbevolen doseringen voor KTP zijn 1.000 EH of  

20 EH/kg en de aanbevolen LTP-dosis is 1.000 EH elke 3-4 

dagen. Patiënten kunnen goed worden getraind om zichzelf 

intraveneus C1-INH-concentraat toe te dienen, wat veilig 

en zeer effectief bleek te zijn.16 Subcutaan C1-INH is een 

nieuwe generatie van uit humaan plasma verkregen 

C1-INH-concentraat voor LTP. In een fase III-studie werd 

een reductie van 95% van het aantal aanvallen gezien in 

vergelijking met een placebo, met een verbetering van de 

aan HAE gerelateerde kwaliteit van leven.17 Dit geneesmid-

del is geregistreerd voor patiënten van 6 jaar en ouder en 

kan ook veilig tijdens de zwangerschap worden toege-

diend. Subcutaan C1-INH-concentraat is niet beschikbaar 

in Nederland.

LANADELUMAB
Lanadelumab is een ander subcutaan toegediend genees-

middel dat is goedgekeurd voor LTP bij patiënten vanaf 12 

jaar. Lanadelumab wordt echter (nog) niet vergoed in  

Nederland. Dit volledig humane, recombinante IgG1- 

monoklonale antilichaam remt het eiwit kallikreïne. In de 

fase III-studie hadden deelnemers die de geregistreerde dosis 

kregen gemiddeld 75% minder aanvallen dan de personen 

die een placebo kregen.18 Deze behandeling ging ook ge-

paard met een klinisch relevante verbetering in de kwaliteit 

van leven. Zodra remissie is bereikt, kan worden overwogen 

het doseringsinterval te verlengen tot eens per 4 weken.

HISTORISCHE EN HUIDIGE ACUTE 
AANVALSBEHANDELING
PLASMA
In het verleden werden aanvallen van HAE-patiënten be-

handeld met plasma, omdat dit gemakkelijk verkrijgbaar 

is en functioneel C1-INH bevat.19 Hoewel het voordeel er-

van nooit is vastgesteld in gerandomiseerd onderzoek, kan 

plasma effectief zijn wanneer grote hoeveelheden worden 

gebruikt. Nadelen zijn het theoretische risico op via bloed 

overgedragen aandoeningen en de kans op verergering van 

een aanval, door de aanwezige kininogenen in het plasma 

die een substraat kunnen zijn van extra bradykinine.  

Derhalve wordt plasma alleen aanbevolen voor levensbe-

dreigende aanvallen in afwezigheid van andere behandel-

mogelijkheden.14

C1-INH-CONCENTRAAT
Uit humaan plasma afkomstig C1-INH-concentraat is een 

effectief, aanbevolen middel voor de behandeling van  

acute aanvallen, met een streefdosering gelijk aan de 

profylactische behandeling. Het risico op overdraagbare 

aandoeningen is verwaarloosbaar door de toepassing van 

nanofiltratie, waarmee voorkomen wordt dat virussen met 

en zonder envelop en waarschijnlijk zelfs prionen de plas-

maproducten besmetten.

Naast uit plasma verkregen C1-INH-concentraat is ook 

een recombinante variant beschikbaar: conestat alfa. Dit 

wordt geïsoleerd uit de melk van transgene konijnen waar-

in humane C1-INH-sequenties zijn ingebracht. Het glyco-

syleringspatroon is anders dan dat van C1-INH-concen-

traat uit humaan plasma, wat resulteert in een kortere 

halfwaardetijd door de van glycosylering afhankelijke kla-

ring van C1-INH-concentraat in de lever.20 Momenteel is 

conestat alfa alleen goedgekeurd voor een acute aanvalsbe-

handeling in een dosis van 50 EH/kg voor patiënten lich-

ter dan 84 kg of 4.200 EH voor patiënten met een li-

chaamsgewicht 84 kg of meer. Ondanks de kortere 

halfwaardetijd is de werkzaamheid van conestat alfa ook 

aangetoond voor KTP en zelfs voor LTP.21,22 Deze bevin-

dingen suggereren dat de werkzaamheid niet alleen af-
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hangt van de plasmaconcentraties van C1-INH. In theorie 

kan recombinant C1-INH worden gebonden aan endo-

theelcellen en nog steeds biologisch actief zijn, nadat het 

niet meer detecteerbaar is in het plasma.

ECALLANTIDE
Tot op heden is ecallantide de enige directe plasmakalli-

kreïneremmer voor acute aanvalsbehandeling. Vanwege 

het 3,5% risico op anafylaxie is ecallantide niet beschik-

baar in Europa.

ICATIBANT
Een competitieve selectieve antagonist van de bradykini-

ne-2-receptor, remt het kallikreïne/kininesysteem meer 

stroomafwaarts. De ‘For Angioedema Subcutaneous Tre-

atment’(FAST)-3 studie, een gerandomiseerde, dubbel-

blinde, placebogecontroleerde fase III-studie, toonde een 

significant kortere duur tot aanvang van symptoomver-

lichting met icatibant (2,0 uur) dan met een placebo (19,8; 

p<0,0001).23 Een belangrijke bevinding in latere observa-

tionele studies was de snellere verlichting van een an-

gio-oedeemaanval wanneer icatibant vroeg werd toege-

diend dan wanneer een late behandeling plaatsvond.24 

Icatibant kan zelfstandig subcutaan worden toegediend in 

een dosis van 30 mg en is door het Europees Medicijn- 

agentschap goedgekeurd voor acute aanvalsbehandeling 

bij patiënten vanaf 2 jaar.

TOEKOMSTIGE HAE-
BEHANDELSTRATEGIEËN
Zolang absolute genezing van HAE onmogelijk blijft, is de 

ontwikkeling van nieuwe medicatie gericht op meer effec-

tiviteit, verdraagbaarheid en toedieningsgemak. De nieuw-

ste LTP-medicatie voor HAE die momenteel in ontwikke-

ling is, is zeer selectief en wordt ofwel minder frequent 

(eens per maand of minder) ofwel oraal toegediend. Ook 

enkele van de nieuwste medicijnen die in ontwikkeling 

zijn voor acute aanvalsbehandeling worden oraal toege-

diend. Hieronder wordt alle HAE-medicatie besproken die 

momenteel wordt onderzocht in klinische studies.

TABEL 2. Behandelingen in ontwikkeling voor hereditair angio-oedeem met C1-esteraseremmerdeficiëntie.

Medicijn Fabrikant Werkingsmechanisme Geplande toepas-
sing

Toedie-
ningswijze

Onderzoeksfase

ATN-249® Attune Pharma-
ceuticals

kallikreïneremmer LTP oraal fase I-studie is 
afgerond

Berotralstat BioCryst 
Pharmaceuticals

kallikreïneremmer LTP, acute aanvals-
behandeling

oraal LTP EMA: wordt 
momenteel beoor-
deeld 
LTP FDA: ≥12 jaar
acute aanvalsbehan-
deling: fase II-studie is 
afgerond

Conestat alfa Pharming Group 
NV

suppletie van 
(recombinant) C1-INH

LTP intraveneus LTP: fase II-studie is 
afgerond

Garadacimab CSL Behring monoklonaal gehu-
maniseerd anti- 
FXIIa-antilichaam

LTP subcutaan rekrutering voor fase II- 
studie is begonnen

IONIS-PKK-LRx® IONIS Pharma-
ceuticals

‘antisense’-oligonu-
cleotide gericht op 
prekallikreïne

LTP subcutaan rekrutering voor fase II- 
studie is begonnen

KVD824® KalVista 
Pharmaceuticals

kallikreïneremmer LTP oraal fase II-studie start 
waarschijnlijk binnen-
kort

KVD900® KalVista 
Pharmaceuticals

kallikreïneremmer acute aanvalsbe-
handeling

oraal fase II-data worden in 
Q1 2021 verwacht

PHA-022121® Pharvaris BK2-receptoranta- 
gonist

LTP, acute aanvals-
behandeling

oraal rekrutering voor fase 
II-studie is begonnen

BK2=bradykinine-2, C1-INH=C1-esteraseremmer, EMA=Europees Medicijnagentschap, FDA = Food and Drug Adminis-
tration, FXIIa=geactiveerd factor XII, LTP=langetermijnprofylaxe.
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REMMING GEACTIVEERD FXII
Garadacimab is een IgG4-antilichaam en in ontwikkeling 

voor LTP. Dit is het eerste volledig humane, monoklonale 

antilichaam gericht tegen FXIIa. Uit een analyse van de eer-

ste behandelperiode van de fase II-studie bleek maandelijk-

se subcutane toediening van 200 mg garadacimab te leiden 

tot een reductie van bijna 99% in doorbraakaanvallen, in 

vergelijking met een placebo (zie Tabel 2 op pagina 21).25

REMMING PREKALLIKREÏNE
Remming verderop in het kallikreïne/kininesysteem kan 

worden bereikt met medicatie gericht op plasma(pre)kalli-

kreïne. IONIS-PKK-LRx® is een tweedegeneratie-‘anti-

sense’-oligonucleotide, dat zeer selectief de synthese van 

plasmaprekallikreïne-mRNA in de lever kan verminde-

ren. Dit geneesmiddel wordt eenmaal per maand sub-

cutaan toegediend als LTP. De fase I-studie met IONIS-

PKK-LRx® liet een goed veiligheidsprofiel zien met 

reducties van plasmaprekallikreïne tot 94%. Bovendien 

zijn met goed effect 2 patiënten met ernstig door bradyki-

nine gemedieerd angio-oedeem, waaronder 1 patiënt met 

HAE-C1-INH, profylactisch behandeld met IONIS-PKK-

LRx® in een ‘compassionate use’-programma.26 Momen-

teel vindt een fase II-studie plaats waarin maandelijkse 

subcutane toediening van 80 mg IONIS-PKK-LRx® ver-

geleken wordt met een placebo.

REMMING KALLIKREÏNE
Naar verwachting zal berotralstat, een orale kallikreïne-

remmer, op korte termijn op de Europese markt worden 

toegelaten voor LTP in de dosering van 150 mg per dag. 

De gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleer-

de fase III-studie toonde een afname van 44% van het aan-

tal aanvallen in vergelijking met een placebo.27 Daarnaast 

lieten de resultaten van de ZENITH-1 studie, een fase 

II-studie naar de effectiviteit van berotralstat in een vloei-

bare formulering voor acute aanvalsbehandeling, zien dat 

1 dosis van 750 mg de ernst van de symptomen en het 

gebruik van aanvullende noodmedicatie kan verminde-

ren.28 Andere orale kallikreïneremmers die in ontwikke-

ling zijn, zijn ATN-249®, KVD824® en KVD900®.29,30 

De toepassing van ATN-249®, ontwikkeld voor LTP, is 

onlangs met succes in een fase I-studie onderzocht. De 

resultaten van de fase II-studie naar KVD900®, bedoeld 

voor acute aanvalsbehandeling, worden binnenkort ver-

wacht. KVD824® is beoogd voor LTP, aangezien het een 

aanzienlijk langere halfwaardetijd dan KVD900® heeft. 

Naar de toepassing van KVD824® is met succes een  

fase I-studie afgerond en naar verwachting zal binnenkort 

de fase II-studie van start gaan.

BLOKKERING BRADYKININE-2-RECEPTOR
PHA-022121® is het eerste orale medicijn gericht op de 

bradykinine-2-receptor voor acute aanvalsbehandeling 

van HAE. Op basis van fase I-onderzoeksresultaten lijkt 

dit geneesmiddel ongeveer 4-maal zo potent in de rem-

ming van bradykinine als icatibant, met een langere half-

waardetijd. Naar verwachting zal dit jaar een fase II-studie 

starten. 

DISCUSSIE
Voor de behandeling van HAE-C1-INH zijn zeer effectieve 

behandelingen ontwikkeld die gemakkelijker kunnen wor-

den toegediend en minder bijwerkingen veroorzaken dan 

de conventionele medicatie. Daarom is de verwachting dat 

de therapeutische beslissingen voor HAE-C1-INH zullen 

verschuiven naar meer gepersonaliseerde voorkeuren met 

betere ziektecontrole, vooropgesteld dat deze medicijnen 

toegankelijk en betaalbaar zijn. In de afgelopen jaren zijn 

buiten Nederland 2 nieuwe LTP-opties beschikbaar geko-

men die het veld van HAE-C1-INH-behandeling enorm 

hebben veranderd. Deze opties betreffen het subcutane 

C1-INH-concentraat en lanadelumab. Beide zijn zeer effec-

tief in het voorkomen van doorbraakaanvallen.

De huidige verschuiving in behandelopties roept nieuwe 

vragen op. De hogere prijzen van nieuwe behandelinigen, 

zoals subcutaan C1-eseraseremmerconcentraat en  

lanadelumab, vereisen een adequate indicatiestelling die 

deze behandelingen rechtvaardigt. Verder is het momenteel 

niet bekend of KTP voorafgaand aan invasieve procedures 

noodzakelijk blijft bij patiënten met HAE dat goed onder 

controle is door zeer effectieve LTP. Bovendien kan acute 

aanvalsbehandeling die oraal wordt toegediend andere na-

delen of beperkingen hebben, zoals problemen met orale 

inname door een verminderde slikfunctie tijdens keelaan-

vallen en mogelijk verminderde absorptie tijdens buikaan-

vallen. In dat laatste geval zou orale medicatie in theorie 

minder snel werken dan parenteraal toegediende medicatie. 

Een ander potentieel probleem betreft het gelijktijdige ge-

bruik van acute aanvalsbehandeling en LTP met hetzelfde 

werkingsmechanisme. Of kallikreïneremmers die voor de 

behandeling van acute aanvallen ontwikkeld zijn, ook ef-

fectief zijn bij patiënten die al een kallikreïneremmer als 

LTP gebruiken, moet nog worden onderzocht. Daarnaast 

is het nog onduidelijk of de huidige restricties voor 

HAE-patiënten, zoals het vermijden van oestrogeenbevat-

tende anticonceptiva, nodig zullen blijven. 

Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat de remming van 

de contactactivatieroute (zoals remming van FXIIa of het 

kallikreïne-kininesysteem) andere biologische processen, 

zoals in-vivobloedstolling of afweer ongunstig beïnvloedt. 
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1 De huidige profylactische opties voor hereditair angio-oedeem (HAE) in Nederland zijn tranexaminezuur, 
danazol en uit plasma verkregen C1-esterase ‘inhibitor’(C1-INH)-concentraat. De laatstgenoemde optie 
geniet volgens de huidige internationale richtlijnen de voorkeur.

2 De huidige opties voor de acute behandeling van HAE-aanvallen in Nederland zijn icatibant en recombi-
nant of uit plasma verkregen C1-INH-concentraat.

3 Onderzoek naar nieuwe medicatie voor HAE richt zich op een verbetering van de effectiviteit en toedie-
ningsgemak, met minder bijwerkingen.

Langduriger follow-up van patiënten die deze behandelin-

gen krijgen, zal hierover nog meer duidelijkheid moeten 

verschaffen.

Hoewel de behandelopties sterk zijn uitgebreid, blijft het 

aantal opties voor bepaalde subgroepen van patiënten be-

perkt. Voor zwangeren of patiënten die borstvoeding geven, 

evenals voor kinderen onder de 12 jaar, zijn de goedgekeur-

de behandelingen in de afgelopen jaren vrijwel niet veran-

derd. Ook zal in toekomstige studies moeten worden be-

oordeeld of de werkzaamheid en veiligheid van de hierboven 

beschreven middelen vergelijkbaar is bij patiënten met an-

dere vormen van door bradykinine gemedieerd angio- 

oedeem (zoals HAE-nlC1-INH of door angiotensine-con-

verterend enzymremmer geïnduceerd angio-oedeem).

Ten slotte zij vermeld dat curatie van HAE alleen kan wor-

den bewerkstelligd met gentherapie. Het onderzoek naar 

deze behandeling bevindt zich nog in een vroege, prekli-

nische fase.

CONCLUSIE
De behandelmogelijkheden voor HAE worden in een snel 

tempo uitgebreid. Naar verwachting zullen ook Nederland-

se HAE-patiënten binnenkort profiteren van meer gebruiks-

gemak en verhoogde effectiviteit met een verbeterde kwali-

teit van leven door deze nieuwe medicijnen. Kennis van 

deze nieuwe behandelingen is essentieel voor een goede 

voorlichting aan patiënten over de nieuwe behandelopties.
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