
Vraag en antwoord bij berichtgeving 30 juli 2015, CBG-beoordeling onderzoek kwaliteit Thyrax. 
 

 Wat is er aan de tabletten van Thyrax gewijzigd?  
 
De verpakking is gewijzigd van een glazen potje naar een doordrukstrip. De samenstelling van de 
tabletten is ongewijzigd. 

 

 Zijn het productieproces en de productielocatie gelijk gebleven? 
 
De handelsvergunning voor dit geneesmiddel is recent overgegaan van N.V. Organon op 
Aspen Pharma Trading Limited. Dit betekent dat het product met de nieuwe verpakking in de 
handel wordt gebracht door Aspen Pharma Trading Limited. Deze wijziging is een 
administratieve kwestie: de daadwerkelijke productielocatie en het daar gebruikte 
productieproces van de tabletten is ongewijzigd.  
 

 Wat is er onderzocht? 
 
Er is onderzocht of door het bewaren in de doordrukstrips de kwaliteit van Thyrax verandert.  
Dit gebeurt in een stabiliteitsonderzoek waarin gekeken wordt of bewaren gedurende 3 
maanden een effect heeft op de hoeveelheid levothyroxine of verontreinigingen of op de 
uiteenvaltijd van het product na gesimuleerde inname. Tijdens het onderzoek werden de potjes 
met Thyrax dagelijks geopend en werd er een tablet uitgehaald; ook bij de doordrukstrips werd 
dagelijks een tablet verwijderd. De hoeveelheden en uiteenvaltijd werden gemeten bij de start 
van de studie en na  1, 2 en 3 maanden.  
 

 Wat zijn de resultaten van het stabiliteitsonderzoek? 
 
De resultaten van het onderzoek laten zien dat zowel de tabletten in potjes als de tabletten in 
doordrukstrips de gewenste hoeveelheid levothyroxine blijven bevatten. Het is normaal dat 
deze hoeveelheid een klein beetje afneemt tijdens bewaren, maar de gevonden afname blijft 
steeds binnen de daarvoor geldende bandbreedte. Ook de gelijktijdige toename van 
verontreinigingen, door ontleding van levothyroxine, blijft zowel in de potjes als in de 
doordrukstrips beperkt en binnen de grenzen die het CBG heeft gesteld. 
  
Het onderzoek laat verder zien dat de tabletten die in het potje worden bewaard, na drie 
maanden over het algemeen wat langzamer uit elkaar vallen en oplossen (in bijvoorbeeld water) 
dan de tabletten die in de doordrukstrips worden bewaard. De gevonden afname bleef echter 
binnen de daarvoor goedgekeurde marges. 
 
De tabletten in de doordrukstrips zijn op de drie geteste punten dus niet van slechtere kwaliteit 
dan die in de potjes. Wel lijkt de kwaliteit van de tabletten (met name de oplossnelheid) in de 
afgesloten doordrukstrips minder snel te veranderen en minder te variëren dan in het oude 
potje dat tijdens gebruik steeds wordt geopend. Dit sluit aan op de eerdere gedachte dat de 
doordrukstrips een betere bescherming tegen omgevingsfactoren biedt. Bij bewaren onder 
slechte omstandigheden zouden deze verschillen groter kunnen zijn. Daarom altijd het advies  
om de tabletten droog te bewaren en tegen licht te beschermen.  

  



 

 Is er een relatie tussen de gevonden resultaten en de meldingen van bijwerkingen? 
 
Uit het onderzoek komt geen eenduidige verklaring voor de ervaringen van de patiënten, zoals 
gemeld bij Lareb. De tabletten voldoen aan de farmaceutische eisen, samenstelling en 
productieproces zijn niet gewijzigd. De bevinding dat de tabletten in de nieuwe verpakking 
mogelijk een betere houdbaarheid hebben in vergelijking met de oude verpakking verklaart niet 
dat er naast meldingen van symptomen van hyperthyroïdie (te veel schildklierhormoon) ook 
symptomen van hypothyroïdie (te weinig schildklierhormoon) zijn gemeld na omzetting op de 
nieuwe verpakking. De klachten die na wijziging van de verpakking van Thyrax zijn ervaren, zijn 
vergelijkbaar met de klachten die optreden als deze patiënten overgaan naar een ander merk 
levothyroxine bevattende geneesmiddelen. Dit lijkt de ervaringen van de patiënten voor het 
grootste deel te verklaren. Mogelijk spelen andere factoren nog een rol waardoor sommige 
patiënten ‘gevoeliger’ zijn voor ontregeling. 
  

  Wat gaat er nu verder gebeuren? 
 
Het CBG en Lareb hebben afgesproken om Thyrax nauwkeurig te blijven volgen. Ook heeft het 
CBG aan Aspen Pharma opheldering gevraagd over nog enkele openstaande punten om de 
kwaliteit van dit medicijn te blijven borgen. Het CBG en Lareb hebben de bevindingen op 29 juli 
2015 besproken met de Schildklier Organisatie Nederland (SON) en Nederlandse 
Hypofysestichting.  
 

 Wat heeft het CBG met alle meldingen van patiënten bij Lareb gedaan?  
 
Zoals bij elk geneesmiddel nemen het CBG en Lareb klachten die optreden bij het gebruik 
serieus en zijn bij elke melding aanvullende gegevens opgevraagd en geëvalueerd. Meldingen 
van patiënten hebben een cruciale rol gespeeld bij het herkennen en erkennen van de 
problemen na de verpakkingswijziging. De meldingen zijn niet alleen op individueel niveau 
geanalyseerd , maar ook in de context van ervaringen met levothyroxine behandeling in het 
algemeen (o.a. instellen op de juiste dosis) en de problematiek van wisselen van fabrikant. Het 
CBG heeft begin 2015 de firma opgedragen de mogelijke oorzaak van de problemen verder te 
onderzoeken. 
 

 Hoe vaak wordt Thyrax gebruikt in Nederland?  
 

Het aantal gebruikers ligt rond de 400.000 per jaar (gebaseerd op gegevens 2010-2014 van 
GIP/Zorginstituut Nederland). 


