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Waarom benodigen wij een alternatief voor 
NSAID’s / Paracetamol in de behandeling van 
arthrose en traumatologie?

 Low effect on OA pain and function
Severe adverse effects
High risk/benefit ratio



NSAIDS are less effective in long-term than other 
treatments !
OARSI meta-analysis
(Zhang et al, 2010)

ES Pain ES Function
Acetominophen 0.14 (0.05,0.23) 0.09 (-0.03,0.22)

NSAIDs 0.29 (0.22,0.35) -

Strenghtening 0.32 (0,23, 0,42) 0.32 (0.23, 0.41)

Aerobic 0.52 (0.34; 0.70) 0.46 (0.25; 067)

ES < 0.2 = None
ES 0.2 – 05 = Weak
ES 0.5 – 08 = Moderate
ES > 08 = Strong

versus placebo
at 1-4 weeks



NSAIDS have severe adverse 
effects (Zhang et al, 2010)

Molecules Adverse events RR/OR Ref

NSAIDS GI perforation/ulcer/bleeding 5.35 Ofman, 2002

Topical NSAIDS GI events 0.81 Lin J, 2004

Celecoxib Myocardial infarction 2.26 Caldweel, 
2006

Rofecoxib Myocardial infarction 2.24 Aldington, 
2005

GI or CV adverse events

Paracetamol : lever intoxicatie
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Bio-optimized Curcuminoids
Sahebkar A, Henrotin Y Pain medicine, 2015 submitted

ES = - 0,98 

 Curcuminoids are  safe and effective to relieve pain in different 
disease conditions.

 Bio-optimized formulations are much more effective

A meta-analysis
effective on pain!



EVALUATIE van de EFFICIËNTIE , de TOLERANTIE en de 
EFFECT DOSIS van KURKUMA EXTRACT  VERSUS 
PLACEBO bij PATIËNTEN met GONARTROSE (OA)

De COPRA studie
Curcuma – FlexOfytol – ComPaRator - Arthrose 

7

Na de 5 observationele klinische studies op 2.400 patiënten  
, de validatie van de efficiëntie met : 
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Investigators Speciality Sites
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Luyten Frank Rheumatologist UZ Leuven
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De Vlam Kurt Rheumatologist ZNA-Merksem

Wittoek Ruth Rheumatologist UZ Gent

Jean-Pierre Brasseur Rheumatologist CHU UCL-Mont Godinne

Thierry De Vroey Physiotherapist Private practice-Antwerpen
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Luc Erpicum GP Private Practice-Liege

Jacques Bentin Rheumatologist CHU Brugmann-Bruxelles

Jiangang Qu Rheumatologist HIS-Ixelles

Onderzoekers
Multicentrische studie => 11 onderzoekscentra’s in België



The trial being conceived as an add-on study to 
paracetamol and oral NSAIDs to manage OA knee pain

2x2 caps

2x3 caps

Protocol
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Gerandomiseerd dubbelblind met 3 parallelle groepen
(150 patiënten en allen onder gestabiliseerde behandeling

op basis van NSAID’s en paracetamol )



 Efficiëntie evalueren van de 2 verschillende doseringen
FLEXOFYTOL® versus PLACEBO na  3 maanden
behandeling , bovenop een bestaande behandeling met 
N.S.A.I.D.S.+ Paracetamol :

 Biomarker van kraakbeenafbraak (katabolisme)  => 
Verandering van de coll2-1 concentratie

(∆T0-T3)

 Evaluatie van de pathologie door de patiënt op een
visuele analoge schaal (VAS)

=  Ziekte-impact op het dagelijks leven

Evaluatie criteria ;
primaire analyse punten
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 Leeftijd : 45 tot 80  
 OA, in één of twee knieën
 Beantwoord aan de klinische en radiologische ACR criteria
 Symptomen > 6 maanden in de pijnlijkste knie
 Radiologie K&L stadium II-III met radiografieën <12 maanden
 Kniepijn minstens ≥ 40 sinds 3 maanden
 Moet regelmatig oraal Paracetamol en/of NSAID’s innemen

om de kniepijn te verminderen

Inclusiecriteria
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T0

High dose

Low dose

Placebo

T1 T3

Curcumine concentratie in het bloed 
( 12 uur na de laatste inname)

Curcumine       curcumine gluco. / sulfaat Tetrahydrocurmine Hexacurcurcumine

p<0,001) 



Sérum Coll2-1 concentratie

* (p=0,027 )

Significant decrease of coll2-1 
between T3 and T0 for 
flexofytol 



= Impact of the disease on activity of daily living

p<0,001
*

- 36 %

Impact op de evolutie van de ziekte

significant decrease of 
VAS global disease 
activity between T3 and 
T0 for low and high 
doses



*

p<0,001

- 40 %

Kniepijn in de laatste 24 uur
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Geen verschil
met placebo !

Aantal neveneffecten per patiënt





Effect op korte termijn van voedingssupplementen 
op de pijn
(Xiaoqian Liu et al., 2016)

MCI 0.37

ES <0,3
Weinig effect

ES > 0,8
Sterk effect

ES 0,3- 0,8
Matig effect

71 RCT , 11.021 deelnemers , 24 producten



.Hoe deze 
interessante werking 
nog versterken ?

Associatie met 
Boswelia extract :
De 2de meest 
klinisch 
bestudeerde plant



.
Fase I klinische studie op 12 proefpersonen

1 dosis 24 uur opvolging ( UCL)

De half waarde tijd van curcumine is verlengd  met + 60 % 

T ½ : 7,3 uur T ½ : 11,7 uur

Om de associatie te kunnen 
realiseren ,was een 
technologie zonder 
polysorbaat nodig om de 
biodisponibiliteit van 
curcumine te behouden :

Dispersie in een vaste matrix 
gaf een   bio-equivalent
product



.
Samenstelling Per tablet Voor 4 tabletten/dag

Bio-geoptimiseerd
extract van Curcuma
longa
gestandaardiseerd op 
72 mg  curcumine

72 mg in een matrix
bio-geoptimiseerde
curcumine

288 mg bio-
geoptimiseerde
curcumine

Extract van Boswellia
serrata
gestandaardiseerd op 
65% boswellia-zuren,

120 mg waarvan       
78 mg boswellia-zuren

480 mg waarvan   312 
mg boswellia-zuren

Vitamine D 1.8 µg 7.2 µg ( 290 U.I.)



*

60 patiënten

30 patiënten ontsteking 
Achillespees

15 patiënten onder 
fysiotherapie

15 patiënten onder 
fysiotherapie+ 

boswellia

30 patiënten met 
tenniselleboog

15 patiënten 
onder 

fysiotherapie

15 patiënten 
onder 

fysiotherapie+ 
boswellia

 Duur van de behandeling : 30 dagen

 Gemeten parameters : VAS van de 
pijn

Riva et Al. - European Review for Medical and Pharmacological Sciences 2017



Resultaten : Significante vermindering      
(p < 0.05) van de pijn en vermindering van 
de gelijktijdige inname van  paracetamol.

Riva et Al. - European Review for Medical and 
Pharmacological Sciences 2017



* 72 patiënten
met een

enkelverstuiking
van graad II

35 patiënten 
standaard-

behandeling + 
Boswellia

37 patiënten 
standaard-

behandeling

Riva et Al. - European Review for Medical and 
Pharmacological Sciences 2017



*Resultaten :
*Significante vermindering van de spontane pijn en 
van de pijn tijdens het lopen in vergelijking tot de 
standaardbehandeling na 3 dagen                
(spontane pijn gemeten met VAS : 73 in het begin en 42 op 
dag 3 = - 42 %  p < 0.05

op de pijn in beweging : 87 en 31op dag 3 = - 64 %  p < 0.05). 

*Een nog duidelijkere verbetering op dag 7.

Riva et Al. - European Review for Medical and Pharmacological Sciences 2017

78% van de patiënten met boswellia hebben een volledige 
genezing van de verwonding na 7 dagen versus slechts 38 % 
bij de patiënten die een standaardbehandeling ontvingen.



*
*Eerste resultaten op 232 patiënten
*41 Belgische huisartsen
*Aanbevolen dosering 2 tabletten 
Flexofytol PLUS in de ochtend en 
avond gedurende 4 weken.

Tendiflex studie



*

* 89% van de patiënten nam een andere behandeling 
voordat ze met Flexofytol PLUS begonnen, waaronder :

* Gelijktijdige behandelingen

Gelijktijdige
behandeling

Percentage 
patiënten

Vermindering
van de pijn

Verbetering van 
de mobiliteit

≥ 1 NSAID’s 57% -48% +49%

≥ 1 Pijnstillers 29% -51% +49%

≥ 1 topisch 13% -61% +62%

 63% van de patiënten stopte of verminderde hun initiële behandeling tijdens de studie.



*

*Resultaten
Verbetering van de pijn in de 

afgelopen 48 uur

- 51%
Effectief voor alle pezen

Elleboog -59%
Duim -56%
Knie -55%
Achillespees -53%
Pols -43%
Schouder -47%
Hiel -47%
Heup -41%



*

* Sterke punten van Flexofytol PLUS:
* Kwaliteitsextract met voldoende dosering

* De associatie met een hoog beschikbare 
curcumine.

* 2 X 4 tabletten / dag


