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Wetenschappelijke conclusies en nadere toelichting op de wetenschappelijke redenen voor 
de verschillen met de aanbeveling van het PRAC 
Codeïne, ook bekend als methylmorfine, bindt zich aan µ-opioïde receptoren, wat leidt tot analgesie en 
euforie, alsmede tot ademhalingsdepressie, miose en verminderde maagmotiliteit. Afgezien van het 
gebruik als analgeticum voor verlichting van pijn wordt het middel ook gebruikt voor de 
symptomatische behandeling van hoest en/of verkoudheid.  

Codeïne gebruikt voor pijnverlichting bij pediatrische patiënten (hierna 'kinderen' genoemd) was het 
onderwerp van een verwijzing krachtens artikel 31 naar het PRAC in 20131. Deze verwijzing vond 
plaats vanwege bedenkingen die waren geuit met betrekking tot opioïde toxiciteit en het ontbreken 
van consistente risicobeperkende maatregelen na in de literatuur beschreven gevallen van fatale of 
levensbedreigende ademhalingsdepressie wanneer codeïne werd toegediend aan kinderen na 
adenoïdectomie/tonsillectomie voor obstructieve slaapapnoe.  

Na bestudering van alle op dat moment beschikbare gegevens concludeerde het PRAC dat codeïne een 
werkzaam analgeticum bleef voor de behandeling van acute matige pijn bij kinderen ouder dan 12 jaar 
die niet wordt geacht te worden verlicht door andere analgetica. Het PRAC concludeerde verder dat 
codeïne dient te worden gecontra-indiceerd bij pediatrische patiënten jonger dan 18 jaar die 
tonsillectomie en/of adenoïdectomie voor obstructief slaapapnoesyndroom ondergaan, evenals bij 
vrouwen tijdens de borstvoeding en bij patiënten van wie bekend is dat ze ultrasnelle CYP2D6-
metaboliseerders zijn. Het PRAC was ook van oordeel dat het gebruik van codeïne bij pijnverlichting 
gepaard kan gaan met ernstige bijwerkingen door opioïde toxiciteit vanwege de variabele en 
onvoorspelbare omzetting van codeïne in morfine, met name bij pediatrische patiënten jonger dan 
12 jaar, en dat daarom codeïne bij deze patiënten niet mag worden gebruikt. Het werd evenmin 
aanbevolen om codeïne te gebruiken bij kinderen van wie de ademhalingsfunctie mogelijk verminderd 
is, waaronder kinderen met neuromusculaire aandoeningen, ernstige cardiale of respiratoire 
aandoeningen, infecties van de bovenste luchtwegen of de longen, multipel trauma of uitgebreide 
chirurgische procedures. De symptomen van morfinetoxiciteit kunnen in deze settings toenemen. 

De onderhavige verwijzing krachtens artikel 31 van Richtlijn 2001/83/EG betreft het gebruik van 
codeïne bij pediatrische patiënten voor de indicaties hoest en/of verkoudheid en is op 2 april 2014 door 
de Duitse nationale bevoegde instantie (BfArM) in gang gezet omdat de bovenstaande 
risicomaatregelen ook op deze indicaties van toepassing zijn. 

Het PRAC zette een beoordeling van de baten-risicoverhouding van codeïne bij de behandeling van 
hoest en/of verkoudheid bij pediatrische patiënten in gang. Alle voor de behandeling van hoest en/of 
verkoudheid bij pediatrische patiënten goedgekeurde codeïne-bevattende geneesmiddelen, inclusief in 
de Europese Unie toegelaten enkelvoudige en combinatieproducten, zijn in deze beoordeling 
opgenomen. 

Het PRAC beoordeelde alle beschikbare gegevens uit verschillende bronnen: klinische proeven, 
observationele onderzoeken, meta-analyses, gegevens verkregen na het in de handel brengen en 
verdere gepubliceerde literatuurgegevens over het gebruik van codeïne-bevattende producten bij 
kinderen voor de behandeling van hoest en/of verkoudheid. Het PRAC bestudeerde ook gegevens uit 
de Europese database voor geneesmiddelenbewaking (Eudravigilance) en een onderzoek naar 
geneesmiddeltoepassing met betrekking tot de voorschrijfpatronen van codeïne, en consulteerde 
Europese organisaties voor professionele zorgverleners en het pediatrisch comité (PDCO). 

1 Article 31 pharmacovigilance referral for codeine used for management of pain in paediatric patients (EMA/H/A-31/1342) 
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/referrals/Codeine-
containing_medicines/human_referral_prac_000008.jsp&mid=WC0b01ac05805c516f 
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Hoest is een reflexreactie op mechanische, chemische of inflammatoire irritatie van de 
tracheobronchiale boom. Hoest heeft een fysiologische functie om obstructief of irriterend materiaal uit 
de luchtwegen te verwijderen of om te waarschuwen voor schadelijke stoffen in ingeademde lucht. 

Codeïne onderdrukt de hoestreflex via een direct effect op het hoestcentrum in de medulla. Er zijn 
echter weinig klinische gegevens in de medische literatuur die de werkzaamheid van codeïne bij de 
symptomatische behandeling van hoest en/of verkoudheid ondersteunen, aangezien uit het huidige 
bewijsmateriaal niet blijkt dat codeïne werkzamer is dan placebo voor acute hoest bij kinderen.  

In totaal konden slechts vier gepubliceerde onderzoeken naar het gebruik van codeïne-bevattende 
geneesmiddelen voor de behandeling van hoest bij kinderen worden vastgesteld. Twee onderzoeken 
(Kelly et al., 1963, en Jaffe et al., 1983), die geen controlegroep met placebo omvatten, duidden erop 
dat de werkzaamheid van codeïne niet groter was dan die van de andere antitussiva, maar dat de 
incidentie van bijwerkingen in de codeïnegroep hoger was dan in de vergelijkingsgroep. Een 
gerandomiseerde klinische proef (Jaffe G et al., 1983) en een epidemiologisch onderzoek (De Blasio F 
et al., 2012) lieten geen significant effect zien van de behandeling met codeïne bij hoest en/of 
verkoudheid bij kinderen. Daarnaast bleek uit een andere gerandomiseerde klinische proef (Taylor et 
al., 1993) bij kinderen met codeïne, dextromethorfan als werkzaam vergelijkingsmiddel en een 
placebogroep dat noch codeïne noch dextromethorfan significant beter waren dan placebo voor de 
symptomatische behandeling van hoest bij kinderen jonger dan 12 jaar. In 2012 werd het onderzoek 
van Taylor et al. opgenomen in een Cochrane-beoordeling van zonder voorschrift/vrij verkrijgbare 
(OTC) medicatie voor acute hoest bij kinderen en volwassenen in ambulante settings; bij deze 
beoordeling werden daarnaast twee gerandomiseeerde gecontroleerde proeven vastgesteld waarbij 
codeïne werd getest bij volwassenen (Eccles et al., 1992; Freestone C, 1997): codeïne bleek niet 
werkzamer te zijn dan placebo. 

De werkzaamheidsgegevens zijn daarom beperkt, aangezien er geen recente en algemeen erkende 
gecontroleerde wetenschappelijke onderzoeken zijn die het voordeel van codeïne bij de goedgekeurde 
indicaties voor hoest en/of verkoudheid bij pediatrische patiënten duidelijk ondersteunen. 

Codeïne wordt in het lichaam omgezet in cytochroom P450 2D6 (CYP2D6), een enzym dat genetisch 
polymorfisme vertoont. Personen worden normaal gesproken geclassificeerd als slechte (PM), 
uitgebreide (EM) of ultrasnelle (UM) metaboliseerders, afhankelijk van de activiteit van het enzym. 
Terwijl EM's of UM's risico op morfinetoxiciteit lopen, kunnen PM's een verhoogd risico op een gebrek 
aan therapeutisch effect hebben. De onvoorspelbare en variabele omzetting van codeïne bij kinderen, 
als gevolg van CYP2D6-polymorfisme, kan ertoe leiden dat sommige kinderen morfinegerelateerde 
ernstige bijwerkingen vertonen, zoals ademhalingsmoeilijkheden of ademhalingsdepressie, ook binnen 
de aanbevolen doses. Daarom blijft dit een variabel veiligheidsrisico vormen voor alle pediatrische 
leeftijdsgroepen. Een beoordeling van ernstige en fatale gevallen bij pediatrische patiënten uit de 
literatuur, uit wereldwijde databases voor geneesmiddelenbewaking en afkomstig van regelgevende 
instanties duidt erop dat de ademhalingsonderdrukkende effecten van codeïne het optreden van 
ademhalingscomplicaties kunnen beïnvloeden. Het risico op opioïde toxiciteit is met name groot onder 
UM's vanwege de ernstige gevolgen van ademhalingsdepressie.  

In totaal werden veertien meldingen van codeïne-intoxicatie bij kinderen in verband met de 
behandeling van hoest en luchtweginfectie vastgesteld in de gepubliceerde literatuur. Een beoordeling 
van deze gevallen gaf aan dat vier gevallen een fatale afloop hadden. De resterende gevallen waren 
allemaal levensbedreigend maar resulteerden in volledig herstel. De leeftijd van de kinderen varieerde 
van 17 dagen tot 6 jaar. Bij gegevensanalyses van de Eudravigilance-database werden in totaal 
50 case-reports vastgesteld die verband konden houden met opiaattoxiciteit, waarvan 31 gevallen bij 
kinderen jonger dan 6 jaar (waaronder 4 fatale gevallen), 7 gevallen bij kinderen ouder dan 6 jaar en 
jonger dan 12 jaar (waaronder 1 fataal geval) en de resterende 12 gevallen bij kinderen ouder dan 12 
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en jonger dan 18 jaar (waaronder 1 fataal geval). Over het geheel genomen betrof de meerderheid 
(38/50) van de gevallen patiënten jonger dan 12 jaar en waren 6 gevallen fataal.  

Erkennend dat er onzekerheid blijft bestaan over de identificatie van specifieke pediatrische patiënten 
die een hoger risico lopen en over de invloed van leeftijd op codeïne-omzetting, was het PRAC van 
mening dat pasgeborenen, peuters en jonge kinderen vatbaarder kunnen zijn voor opioïde toxiciteit en 
daarom een bijzonder risico op levensbedreigende ademhalingsdepressie lopen. Het PRAC nam in 
aanmerking dat de enzymatische systemen die verantwoordelijk zijn voor de omzetting van codeïne bij 
kinderen ouder dan 12 jaar kunnen worden geacht vergelijkbaar te zijn met die van volwassenen.  

Het PRAC merkte ook op dat hoest in verband met infecties van de bovenste luchtwegen de 
voornaamste oorzaak van hoest is bij kinderen. De overgrote meerderheid van luchtweginfecties met 
hoest bij kinderen wordt veroorzaakt door virale infecties, die zelfbeperkend zijn en slechts een paar 
dagen aanhouden, terwijl in het geval van chronische hoest de behandeling dient te zijn gericht op de 
onderliggende ziekte2,3 (American Academy of Paediatrics Committee on Drugs 1997, American 
Academy of Paediatrics, AAP publications retired or reaffirmed 2006). In dergelijke klinische settings 
wordt niet verwacht dat codeïnegebruik een significant voordeel oplevert, terwijl de vastgestelde 
risico's ernstige gevolgen kunnen hebben. Op basis van al het bovenstaande adviseerde het PRAC tot 
beperkingen met betrekking tot het gebruik van codeïne voor hoest en/of verkoudheid bij pediatrische 
patiënten. Het PRAC was van oordeel dat kinderen jonger dan 12 jaar een bijzonder risico op 
levensbedreigende ademhalingsdepressie lopen, en contra-indiceerde daarom het gebruik van codeïne 
bij kinderen jonger dan 12 jaar. Het PRAC was verder van oordeel dat bij kinderen van 12 tot 18 jaar 
bij wie de ademhalingsfunctie mogelijk verminderd is, waaronder kinderen met neuromusculaire 
aandoeningen, ernstige cardiale of respiratoire aandoeningen, infecties van de bovenste luchtwegen of 
de longen, multipel trauma of uitgebreide chirurgische procedures, codeïne niet aanbevolen is 
aangezien deze aandoeningen symptomen van morfinetoxiciteit kunnen verergeren.  

Daarnaast adviseerde het PRAC dat de relevante risicobeperkende maatregelen uit de vorige verwijzing 
ook dienen te gelden voor het gebruik van codeïne bij de symptomatische behandeling van hoest en/of 
verkoudheid. Dit omvatte contra-indicatie bij patiënten van elke leeftijd van wie bekend is dat ze 
ultrasnelle CYP2D6-metaboliseerders zijn en bij vrouwen van alle leeftijden die borstvoeding geven. In 
dit verband merkte het PRAC op dat bij alle voor volwassenen goedgekeurde codeïne-bevattende 
producten, ongeachte de indicatie, deze contra-indicaties in de etikettering dienen te worden 
opgenomen. Daarom stelt het PRAC voor dat nationale bevoegde instanties van de EU-lidstaten de 
benodigde maatregelen nemen om de etikettering van alleen voor volwassenen goedgekeurde 
codeïneproducten te laten bijwerken met de contra-indicaties.  

Het PRAC was ook van oordeel dat het risico op onbedoelde overdosering (vier gevallen vastgesteld) 
tot een minimum kan worden beperkt door het gebruik van kindveilige verpakkingen. Daarom 
adviseert het PRAC kindveilige verpakkingen voor alle orale vloeibare codeïne-bevattende 
geneesmiddelen. 

Na al het bovenstaande te hebben opgemerkt concludeerde het PRAC dat de baten-risicoverhouding 
van codeïne-bevattende producten die  geïndiceerd zijnbij hoest en/of verkoudheid bij kinderen, 
gunstig blijft, afhankelijk van de volbrenging van de overeengekomen beperkingen, contra-indicaties, 
waarschuwingen en andere veranderingen in de productinformatie zoals beschreven in bijlage III bij 
het advies. 

 

2 American Academy of Pediatrics Committee on Drugs ‘Use of codeine- and dextromethorphan-containing cough remedies 
in children’, Pediatrics 1997;99:918-20. 
3 American Academy of Pediatrics. AAP Publications Retired or Reaffirmed, October 2006. Pediatrics 2007;119(2):405. 
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Algehele conclusie en redenen voor de wijziging van de voorwaarden verbonden aan de 
vergunningen voor het in de handel brengen 

Overwegende dat: 

• het PRAC de procedure krachtens artikel 31 van Richtlijn 2001/83/EG, voortvloeiend uit 
gegevens over geneesmiddelenbewaking, in aanmerking heeft genomen voor codeïne-
bevattende geneesmiddelen voor de behandeling van hoest en/of verkoudheid bij kinderen; 

• het PRAC de beschikbare gegevens over de veiligheid en de werkzaamheid van de codeïne-
bevattende geneesmiddelen voor de behandeling van hoest en/of verkoudheid bij kinderen met 
betrekking tot het risico op opioïde toxiciteit in aanmerking heeft genomen. Dit omvatte 
antwoorden van de vergunninghouder, gepubliceerde literatuurgegevens die beschikbaar 
kwamen sinds de eerste verlening van de vergunningen voor het in de handel brengen, en 
consultatie van professionele zorgverleners en andere deskundigen;  

• het PRAC van oordeel was dat er beperkt bewijs is dat de werkzaamheid van codeïne bij hoest 
en verkoudheid ondersteunt, en dat dit over het algemeen zelfbeperkende aandoeningen zijn. 
De behandelingsrichtlijnen raden aan om aanhoudende chronische hoest bij pediatrische 
patiënten op basis van etiologie te behandelen; 

• het PRAC na bestudering van het beschikbare bewijsmateriaal en met name van het risico op 
ernstige bijwerkingen door opioïde toxiciteit bij kinderen, de aard van de aandoening en de 
opvattingen van klinische deskundigen van oordeel was dat het gebruik van codeïne-
bevattende geneesmiddelen voor de behandeling van hoest en/of verkoudheid bij pediatrische 
patiënten niet aanbevolen is; 

• het PRAC daarnaast van oordeel was dat het huidige bewijsmateriaal erop duidt dat kinderen 
jonger dan 12 jaar een bijzonder risico lopen op levenbedreigende ademhalingsdepressie en 
het daarom concludeerde dat het gebruik van codeïne-bevattende geneesmiddelen voor de 
behandeling van hoest en/of verkoudheid bij kinderen jonger dan 12 jaar gecontra-indiceerd is. 
Het PRAC was verder van oordeel dat bij kinderen van 12 jaar tot 18 jaar met een verminderde 
ademhalingsfunctie het gebruik van codeïne niet aanbevolen is; 

• in lijn met de tijdens de codeïneverwijzing voor pijnverlichting bij kinderen geïntroduceerde 
beperkingen, het PRAC ook concludeerde dat alle codeïne-bevattende geneesmiddelen voor de 
behandeling van hoest en/of verkoudheid dienen te worden gecontra-indiceerd bij vrouwen die 
borstvoeding geven, evenals bij patiënten van wie bekend is dat ze ultrasnelle CYP2D6-
metaboliseerders zijn. 

 

concludeerde het PRAC dientengevolge dat de baten-risicoverhouding van de codeïne-bevattende 
geneesmiddelen voor hoest en/of verkoudheid bij kinderen gunstig blijft, onder voorbehoud van 
opname van de beperkingen, waarschuwingen en andere overeengekomen wijzigingen in de 
productinformatie.  

Daarom adviseerde het PRAC tot wijziging van de voorwaarden van de vergunning voor het in de 
handel brengen voor codeïne-bevattende geneesmiddelen voor hoest en/of verkoudheid bij kinderen 
(zie bijlage I), waarvoor de desbetreffende rubrieken van de samenvatting van de productkenmerken 
en de bijsluiter worden uiteengezet in bijlage III van de aanbeveling van het PRAC. 
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2 – Nadere toelichting op de wetenschappelijke redenen voor de verschillen met de 
aanbeveling van het PRAC 

Na de aanbeveling van het PRAC te hebben beoordeeld, heeft de CMD(h) ingestemd met de algehele 
wetenschappelijke conclusies en redenen voor de aanbeveling.   

De CMD(h) was echter van oordeel dat gezien de aanbevolen contra-indicatie van het gebruik van 
codeïne voor hoest en/of verkoudheid bij kinderen jonger dan 12 jaar, mogelijk een aantal 
vergunningen voor het in de handel brengen moeten worden ingetrokken. Naast de aanbeveling van 
het PRAC om de handelsvergunningen te wijzigen stemde de CMD(h) er daarom ook mee in dat, als 
een handelsvergunning niet kan worden gewijzigd overeenkomstig de voorwaarden van de 
overeenkomst van de CMD(h), de lidstaten kunnen overwegen die handelsvergunning in te trekken. 

Daarnaast was de CMD(h) van mening dat, om de praktische uitvoering op het nationale niveau te 
bevorderen, daarbij rekening houdend met het scala aan in de procedure opgenomen 
combinatieproducten, een kleine verandering nodig was van de in de rubrieken 4.2 en 4.6 van de 
samenvatting van de productkenmerken en rubriek 2 van de bijsluiter voorgestelde formulering. 
Daarom wordt, wanneer in deze rubrieken van de samenvatting van de productkenmerken naar 
codeïne wordt verwezen en het product een combinatie van codeïne en andere werkzame stoffen is, de 
bewoording zodanig aangepast dat de fantasienaam van deze producten wordt genoemd, in plaats van 
de INN 'codeïne'.   

Bovendien merkte de CMDh, zoals door het PRAC geadviseerd, op dat de contra-indicatie bij vrouwen 
van alle leeftijden die borstvoeding geven ook dient te gelden voor alle voor volwassenen 
goedgekeurde codeïne-bevattende producten, ongeacht de indicatie. Daarom dient op nationaal niveau 
te worden overwogen deze contra-indicatie op te nemen in de etikettering van alleen voor volwassenen 
goedgekeurde codeïneproducten, via een wijzigingsaanvraag ingediend door de desbetreffende 
houders van de vergunningen voor het in de handel brengen. 

De CMDh was ook van oordeel dat het risico op onbedoelde overdosering (vier gevallen vastgesteld) 
tot een minimum kan worden beperkt door het gebruik van kindveilige verpakkingen voor alle orale 
vloeibare codeïne-bevattende geneesmiddelen. Daarom dienen de houders van de vergunningen voor 
het in de handel brengen van codeïne-bevattende geneesmiddelen in orale formuleringen de 
toepasselijkheid van deze beperkende maatregel op hun grondgebied met de nationale bevoegde 
instanties in de lidstaten te bespreken.   

 

Overeenkomst van de CMD(h)  

De CMD(h) stemt na bestudering van de aanbeveling van het PRAC in met de algehele 
wetenschappelijke conclusies van het PRAC en was het ermee eens dat de vergunningen voor het in de 
handel brengen dienen te worden ingetrokken of gewijzigd, voor zover van toepassing. 

Het tijdschema voor de tenuitvoerlegging van de overeenkomst wordt uiteengezet in bijlage IV. 
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