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EPAR-samenvatting voor het publiek 

NexoBrid 
concentraat van in bromelaïne verrijkte proteolytische enzymen 

Dit document is een samenvatting van het Europees openbaar beoordelingsrapport (EPAR) voor 

NexoBrid. Het geeft uitleg over de aanpak van het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik 

(CHMP) bij de beoordeling van het geneesmiddel, een proces dat tot doel heeft een positief advies voor 

vergunningverlening en aanbevelingen voor de gebruiksvoorwaarden van NexoBrid vast te stellen. 

 

Wat is NexoBrid? 

NexoBrid is een geneesmiddel dat de werkzame stof ‘concentraat van in bromelaïne verrijkte 

proteolytische enzymen’ bevat. Het is verkrijgbaar in de vorm van een poeder en gel, die worden 

vermengd tot een gel (2 g/22 g of 5 g/55 g). 

Wanneer wordt NexoBrid voorgeschreven? 

NexoBrid wordt gebruikt bij volwassenen om dood weefsel (dat uitgedroogd, dik, leerachtig en zwart 

is) te verwijderen van diepe tweedegraadsbrandwonden en derdegraadsbrandwonden veroorzaakt door 

hitte of vuur. Diepe tweedegraadsbrandwonden dringen door tot diep in de binnenste huidlaag, de 

zogenoemde dermis, terwijl derdegraadsbrandwonden zich zelfs uitstrekken tot alle lagen van de 

dermis. 

Aangezien het aantal patiënten met diepe tweedegraadsbrandwonden en derdegraadsbrandwonden 

klein is, wordt de ziekte als ‘zeldzaam’ beschouwd en werd NexoBrid op 30 juli 2002 aangewezen als 

‘weesgeneesmiddel’ (een geneesmiddel voor zeldzame ziekten). 

Het geneesmiddel is uitsluitend op doktersvoorschrift verkrijgbaar. 

Hoe wordt NexoBrid gebruikt? 

NexoBrid wordt aangebracht op het verbrande gedeelte van de huid nadat de wond naar behoren 

geprepareerd is. Het mag alleen worden gebruikt in gespecialiseerde brandwondencentra en het mag 
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op hoogstens 15% van het totale lichaamsoppervlak van de patiënt worden aangebracht. Op een 

brandwondengebied van 100 cm2 wordt NexoBrid 2 g/20 g gel aangebracht. Op een 

brandwondengebied van 250 cm2 wordt NexoBrid 5 g/50 g gel aangebracht. NexoBrid moet na mengen 

van het poeder met de gel binnen 15 minuten worden gebruikt en moet vier uur lang in aanraking 

blijven met de huid. Een tweede toepassing wordt niet aanbevolen. 

Hoe werkt NexoBrid? 

De werkzame stof in NexoBrid is een mengsel van enzymen afkomstig van de stam van de 

ananasplant. Dit mengsel van enzymen werkt als debrideringsmiddel, een stof die wordt gebruikt om 

dood weefsel van de huid te verwijderen, bijvoorbeeld bij brandwonden; het mengsel lost dood weefsel 

van brandwonden op. Als dood weefsel is verwijderd, kan het levende huidweefsel worden behandeld, 

zodat het kan genezen. 

Hoe is NexoBrid onderzocht? 

De werking van NexoBrid werd eerst in proefmodellen getest voordat deze bij mensen werd 

onderzocht. 

NexoBrid werd bestudeerd in één hoofdonderzoek onder 156 patiënten die in het ziekenhuis waren 

opgenomen met diepe tweedegraadsbrandwonden of derdegraadsbrandwonden. De patiënten kregen 

een behandeling met NexoBrid of een standaarddebrideringsbehandeling (chirurgische of niet-

chirurgische behandeling om dood weefsel te verwijderen) voordat ze, indien nodig, een verdere 

behandeling ontvingen, zoals een chirurgische ingreep of huidtransplantatie. De voornaamste 

graadmeter voor de werkzaamheid was het percentage diepe tweedegraadsbrandwonden waarbij een 

chirurgische ingreep nodig was om verder dood weefsel te verwijderen of waarbij huidweefsel van een 

ander deel van het lichaam van de patiënt moest worden getransplanteerd. De resultaten werden ook 

beoordeeld voor brandwonden van alle dieptegraden, met inbegrip van derdegraadsbrandwonden. 

Welke voordelen bleek NexoBrid tijdens de studies te hebben? 

Uit het onderzoek bleek dat NexoBrid effectiever was dan de standaardbehandeling (chirurgisch en 

niet-chirurgisch) voor het terugbrengen van het percentage diepe tweedegraadsbrandwonden waarbij 

een chirurgische ingreep nodig was om huidweefsel te verwijderen of waarbij een huidtransplantatie 

nodig was. Bij patiënten die met NexoBrid werden behandeld, moest in ongeveer 15% (16 van de 106) 

van de wonden door middel van een chirurgische ingreep dood weefsel worden verwijderd en was voor 

ongeveer 18% (19 van de 106) van de wonden een huidtransplantatie nodig, ten opzichte van 

respectievelijk ongeveer 63% (55 van de 88) en ongeveer 34% (30 van de 88) van de wonden bij 

patiënten die met een standaarddebrideringsmiddel werden behandeld. NexoBrid bleek ook effectief te 

zijn als debrideringsmiddel voor brandwonden van alle dieptegraden, met inbegrip van 

derdegraadsbrandwonden. Bovendien werd vastgesteld dat met NexoBrid dood weefsel sneller van 

wonden werd verwijderd dan met standaardbehandelingen. 

Welke risico’s houdt het gebruik van NexoBrid in? 

De meest gemelde bijwerkingen van NexoBrid zijn lokale pijn en pyrexie (koorts) of hyperthermie 

(hoge lichaamstemperatuur). Zie de bijsluiter voor het volledige overzicht van alle gerapporteerde 

bijwerkingen van NexoBrid. 
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NexoBrid mag niet worden gebruikt bij patiënten die overgevoelig (allergisch) zijn voor de werkzame 

stof, ananas, voor papaïne (een enzym dat uit papaja wordt gehaald) of voor enig ander bestanddeel 

van het middel. 

Waarom is NexoBrid goedgekeurd? 

Het CHMP concludeerde dat NexoBrid effectief is voor het verwijderen van dood weefsel van diepe 

tweedegraadsbrandwonden en derdegraadsbrandwonden en dat het de noodzaak vermindert van 

chirurgische ingrepen om bij diepe tweedegraadsbrandwonden verder huidweefsel te verwijderen. Het 

CHMP was van oordeel dat was aangetoond dat NexoBrid een effectief debrideringsmiddel is met een 

aanvaardbaar veiligheidsprofiel als aanvulling op beschikbare chirurgische technieken. Aangezien 

enkele van de waargenomen bijwerkingen, waaronder een vertraagde volledige wondheling, mogelijk 

te maken hadden met wondverzorgingsprocedures, besloot het CHMP dat NexoBrid alleen mag worden 

aangebracht door medisch personeel in gespecialiseerde brandwondencentra dat is opgeleid in het 

gebruik ervan. Het CHMP wees op het belang van snelle huidtransplantatie voor gebieden met 

derdegraadsbrandwonden en diepe brandwonden onmiddellijk na debridering met NexoBrid, 

overeenkomstig de standaardzorg in Europese brandwondencentra. Het CHMP heeft geconcludeerd dat 

de voordelen van NexoBrid groter zijn dan de risico’s en heeft geadviseerd een vergunning te verlenen 

voor het in de handel brengen van het middel. 

Welke maatregelen worden er genomen om een veilig gebruik van 
NexoBrid te waarborgen? 

De firma die NexoBrid in de handel brengt, moet ervoor zorgen dat het medisch personeel in 

gespecialiseerde brandwondencentra dat NexoBrid naar verwachting zal gebruiken, een goede 

opleiding krijgt alsook een voorlichtingspakket waaronder een handleiding waarin de behandeling met 

NexoBrid stap voor stap wordt toegelicht en waarin belangrijke veiligheidsoverwegingen worden 

behandeld die van belang zijn vóór en na gebruik van NexoBrid. De firma zal ook een langlopend 

onderzoek bij volwassenen en kinderen uitvoeren waarin NexoBrid met een 

standaarddebrideringsbehandeling wordt vergeleken om de resultaten bij patiënten te beoordelen, ook 

vanuit cosmetisch oogpunt. 

Overige informatie over NexoBrid 

De Europese Commissie heeft op 18 december 2012 een in de hele Europese Unie geldige vergunning 

voor het in de handel brengen van NexoBrid verleend. 

Het volledige EPAR voor NexoBrid is te vinden op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau: 

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Lees de 

bijsluiter (ook onderdeel van het EPAR) of neem contact op met uw arts of apotheker voor meer 

informatie over de behandeling met NexoBrid. 

De samenvatting van het advies van het Comité voor weesgeneesmiddelen over NexoBrid is te vinden 

op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau: ema.europa.eu/Find medicine/Human 

medicines/Rare disease designation. 

Deze samenvatting is voor het laatst bijgewerkt in 12/2012. 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/002246/human_med_001582.jsp&mid=WC0b01ac058001d124
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/orphans/2009/11/human_orphan_000295.jsp&mid=WC0b01ac058001d12b
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/orphans/2009/11/human_orphan_000295.jsp&mid=WC0b01ac058001d12b

