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FE mijlpaaltjes bij ZIN

2005:Invoering verplichting indienen FE dossier bij 
1B aanvragen

Oordeel: ICER al dan niet voldoende 
onderbouwd

2006: Invoering beleidsregels

Aanvulling: voorstel uitkomstenonderzoek

2010:Kosteneffectiviteit tbv appraisal

2011:Naar een risicogerichte beoordeling van 
extramurale geneesmiddelen

2012:Eerste herbeoordelingen (infliximab, 
omalizumab)

2012:Stringent pakketbeheer
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FE mijlpaaltjes bij ZIN

Eind’12:Einde beleidsregels, voortzetting 
herbeoordelingen in het kader van risicogericht 
pakketbeheer 

2013:Kosteneffectiviteit in de zorg (oa. met 
bespreking QALY)

2013:Aanpak pakketbeheer specialistische 
geneesmiddelen (€ 2,5 miljoen grens)

2015:Rapport kosteneffectviteit in de praktijk: 
introductie referentiewaarden cost/QALY

2015:pakketbeheer weesgeneesmiddelen
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Valuation of cost-effectiveness 

Source: RVZ 2006
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Kritiek op ZIN

� Te langzaam 

� Te bureaucratisch

� Te veel gericht op 
kosteneffectiviteit want 
kijkt niet naar de baten 
van middelen 

� QALY is geen goede 
maat om mee te 
werken
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Hoe flexibel is ZIN eigenlijk?
Alleen behandelingen die bewezen effectief zijn kunnen deel 
uitmaken van het pakket

Zo niet, soms improvisatie:

Hebben we te maken met een groot effect?

Zijn we ervan overtuigd dat het effect reëel is?

Is het effect klinisch relevant?

Is het een duurzaam effect?

Slechts bij hoge uitzondering mechanistisch redeneren

Hoe kun je aan de patiënt zien dat het beter gaat?

“anders was ik er misschien nog wel erger aan toe” is niet zo’n 
goed argument.
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Nederland kent zeer snelle instroom, vooral IM

Enige uitzondering: de sluis.

De wet veranderen tav bijlage 2 producten: uitsluitend voor….

Tenzij behandelaars ten genoege van de verzekeraar kunnen aantonen 
dat een interventie werkt cq zal werken  
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Het concept van verdringing

2013: Een gemiddelde interventie kost ongeveer 13.000 pond per 
QALY

Storm van kritiek 

Grens van 20.000 tot 30.000 pond niet aangepast

Maar: stelling dat interventies met zeer hoge ICER cq cost/QALY

Meer kosteneffectieve zorg verdringen, is wel blijven hangen.   
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Cost-effectiveness will become an outcome

� Concept of replacement of investment (“verdringing”) (York 
study): some interventions that do work, also replace more 
cost-effective interventions. 

� Investment prioritization (Healthcare may become budget 
based instead of value based)

� The probability that a given investment in care at a given
willingness to pay reference amount (say, € 80.000) will be
cost effective, is around XX %

� More thoughtful use (start /stop) and/or lower price will
increase %



17

Rol van FE in afwegingen van de ACP

Feiten en de waardering van die feiten (appraisal)

Probleem: geïsoleerde dossiers bieden geen context.

Uitdaging: laat zien wat er speelt



Pertuzumab (Perjeta®) 

bij uitgezaaide borstkanker

Context op basis van 
assessment 

Rudy Dupree

Martin van der Graaff
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Overleving bij kanker

Zorginstituut Nederland (2015) Systematische analyse nieuwvormingen
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‘Targeted’ therapie: niet bij alle patienten

• 20% van de borstkankerpatienten heeft een tumor met 
overexpressie van HER-2-eiwit

NABON/VIKC/CBO Richtlijn mammacarcinoom (2012), via Oncoline
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Ziektelast bij uitgezaaide borstkanker

Zorginstituut Nederland (2015) Systematische analyse nieuwvormingen

Zorginstituut Nederland (2015) Farmaco-economisch rapport pertuzumab

� De ziektelast is 0,86

� Gemiddelde leeftijd bij deze aandoening in dit stadium is 53,5 
jaar

� Zonder de aandoening hebben de patienten op die leeftijd een 
levensverwachting van 30 jaar

� Met aandoening is de levensverwachting nog 3-5 jaar
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Pertuzumab (Perjeta®)

� Uitgezaaide borstkanker met HER-2-overexpressie; nog niet eerder 
behandeld voor uitzaaiingen

� Op dit moment omvat deze behandeling chemotherapie + 
trastuzumab (Herceptin®)

� Plaats van pertuzumab is als toevoeging aan deze behandeling

Zorginstituut Nederland (2015) Farmacotherapeutisch rapport pertuzumab
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Effectiviteit: verlenging van overleving

40,8

Placebo + 
trastuzumab + 

docetaxel

15,756,5Algehele overleving
(mediaan, maanden)

VerschilPertuzumab + 
trastuzumab + 

docetaxel

� De mediane tijd tot sterfte is 15,7 maanden langer bij behandeling 
met pertuzumab

� De kwaliteit van leven van patiënten verschilde niet tussen beide 
groepen

� Het effect op overleving is statistisch significant en klinisch relevant

� Voldoet aan criteria Nederlandse en Europese beroepsgroep

� De kwaliteit van het bewijs op overleving is hoog: er is veel 
vertrouwen in de schatting van het effect op overleving

Swain et al (2015) NEJM 372:724-34
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Ongunstige effecten

Toevoegen van pertuzumab aan trastuzumab en docetaxel leidt tot 
een toename van ongunstige effecten

Meest voorkomend:

-Diarree

-Alopecia (haaruitval)

-Neutropenie (tekort aan bepaald type witte bloedcellen)

Ernstig:

-Neutropenie

-Febriele neutropenie (koorts bij neutropenie)

-Leukopenie (tekort aan witte bloedcellen)

Swain et al (2013) Lancet Oncol 14:461-71

Swain et al (2015) NEJM 372:724-34
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Volume en kosten

� Verwacht aantal patiënten per jaar : 537 

� Gemiddelde behandelduur : 75,5 weken

� Kosten per patient per behandeling : € 78.510

� Kosten per patient per jaar : € 54.252

Zorginstituut Nederland (2015) Farmaco-economisch rapport pertuzumab
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Budgetimpact

Budgetimpact pertuzumab: € 29,1 miljoen/jaar 

Ten opzichte van zorgkosten bij borstkanker in 
2011: toename van 4,2%

Ten opzichte van zorgkosten bij alle kankers in 
2011: toename van 0,6%

Zorginstituut Nederland: Systematische analyse nieuwvormingen (2015); Variatie in het geregistreerde 
gebruik van dure oncolytica (2015); Farmaco-economisch rapport pertuzumab (2015)

Ten opzichte van kosten alle dure oncolytica in 
2013: toename van 5,3%

TOTAAL ALLE DURE ONCOLYTICA

2013 KOSTEN IN MILJOENEN

€ 554
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Kosteneffectiviteit (1/3)

Kosten:

Pertuzumab + trastuzumab + docetaxel: € 266.190

Trastuzumab + docetaxel: € 108.252

------------ -

Incrementeel: € 157.938

Gezondheidswinst

Pertuzumab + trastuzumab + docetaxel: 3,77 QALY

Trastuzumab + docetaxel: 2,70 QALY

------------- -

Incrementeel: 1,06 QALY

ICER: € 148.824/QALY

Zorginstituut Nederland (2015) Farmaco-economisch rapport pertuzumab
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Kosteneffectiviteit (2/3)

� Bij een ziektelast van 0,86 hanteert het Zorginstituut een 
referentiewaarde van € 80.000 / QALY

� De kans dat pertuzumab kosteneffectief is bij deze 
referentiewaarde is 2%

� In het elektronisch model zakt de gemiddelde ICER tot de 
referentiewaarde van € 80.000 / QALY bij een prijsreductie van 
pertuzumab van 55%

� Aangenomen dat gepaste inzet van pertuzumab plaatsvindt

Zorginstituut Nederland (2015) Farmaco-economisch rapport pertuzumab
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Ter vergelijking

Middel 106 €/j 103€/p 103€ ICER %

(indicatie)

pemetrexed 24 ~11 ~92-116 20-40

(NSCLC)

everolimus 20-57 ~19 ~60 67

(borstkanker)

trastuzumab 28 ~24 ~15 100

(borstkanker)

Pertuzumab 29 ~78 ~148 2

(borstkanker)

Nivolumab 46-74 ~44 ~137 3

(longkanker;

plaveiselcel)

%: kans dat behandeling kosteneffectief is bij een referentiewaarde van € 80.000/QALY
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Kosteneffectiviteit (3/3)

� Binnen de begrensde groei van het zorgbudget leidt de toevoeging
van pertuzumab aan het verzekerde pakket tot impliciete 
verdringing van andere zorg

� Wanneer zorg die kosteneffectiever is dan pertuzumab wordt 
verdrongen, leidt toelating van pertuzumab in het verzekerde 
pakket op populatieniveau tot gezondheidsverlies

� Welke zorg wordt verdrongen is onzichtbaar en het effect op 
nationale gezondheid is onmeetbaar

� Concreet: verdringingseffecten op een oncologische 
ziekenhuisafdeling 
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Debat in ACP

Betrekkelijk kort

Steun voor concept verdringing

Advies: onder deze condities niet handhaven in pakket. 



32



33



34



35



36



37



38

Veranderende rol Zorginstituut

Harder op de inhoud, zacht bij oplossingsrichtingen

Minder scheidsrechter, meer makelaar

Ter bevordering van samenwerking tussen partijen 

In het belang van patiënten en de zorg

Farmaco-economie doet ertoe.


