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Geachte mevrouw Schippers,
Met deze brief informeren wij u over het standpunt van Zorginstituut Nederland
dat de behandeling van multiple sclerose met alemtuzumab (Lemtrada®) voldoet
aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’. Het Zorginstituut heeft
alemtuzumab beoordeeld aan de hand van de vier pakketcriteria 1 : effectiviteit 2 ,
3
kosteneffectiviteit (budget impact) , noodzakelijkheid en uitvoerbaarheid.
Met deze brief informeer ik u over het resultaat van de beoordeling en de
integrale weging van de pakketcriteria.
Standpunt
Zorginstituut Nederland is tot de conclusie gekomen dat alemtuzumab bij
patiënten met actieve relapsing remitting multiple sclerose (RRMS) behoort tot de
stand van de wetenschap en praktijk en daarmee deel uitmaakt van het
verzekerde pakket. Dat betekent dat de huidige status quo, namelijk dat de
verzekeraars deze behandelingen financieren, gehandhaafd kan blijven. Deze
conclusies gelden zowel voor de toepassing als eerste- en als
tweedelijnsbehandeling.
In deze brief geven wij een toelichting op ons standpunt. In de bijlagen vindt u de
farmacotherapeutische rapportage (het FT rapport) en de budget impact analyse
(BIA) die ten grondslag liggen aan de beoordeling van de afzonderlijke
pakketcriteria.
Achtergrond geneesmiddel en aandoening
Alemtuzumab is geregistreerd voor “volwassenen met actieve relapsing-remitting
multiple sclerose (RRMS), vastgesteld door klinische testen of beeldvormende
technieken”.

1
2
3

Pakketbeheer in de praktijk 3 (2013). Zorginstituut Nederland, Diemen. Via www.zorginstituutnederland.nl
Beoordeling stand van de wetenschap en praktijk: geactualiseerde versie (2015). Zorginstituut Nederland,
Diemen. Via www.zorginstituutnederland.nl
Rapport kosteneffectiviteit (2015). Zorginstituut Nederland, Diemen. Via www.zorginstituutnederland.nl;
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In de registratietekst/SmPC (Summary of Product Characteristics) wordt vanuit de
fase III studies met alemtuzumab actieve RRMS gedefinieerd als RRMS met
minimaal twee aanvallen in de voorafgaande 2 jaar en ten minste één aanval in
het afgelopen jaar.
Het Zorginstituut verwacht dat ruim 250 tot 300 patiënten per jaar in aanmerking
komen voor behandeling met alemtuzumab. Behandeling met alemtuzumab wijkt
op enkele punten af van die met andere MS middelen. De meeste middelen
worden chronisch toegediend, behandeling met alemtuzumab bestaat uit twee
korte kuren met een tussenpoos van een jaar. Er zijn, tot vier jaar na de laatste
toediening, regelmatige controles nodig. Mede daarom vindt het Zorginstituut dat
behandeling voorbehouden moet blijven aan gespecialiseerde centra, onder meer
om de follow-up efficiënt en consequent te kunnen organiseren.
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Samenvatting van de bevindingen
Bij deze beoordeling heeft het Zorginstituut zich laten adviseren door de
Wetenschappelijke Adviesraad (WAR). Gedurende het traject zijn belanghebbende
partijen geconsulteerd.
Effectiviteit
Het Zorginstituut concludeert dat alemtuzumab voldoet aan de ‘stand van de
wetenschap en praktijk’ en dus ook aan het pakketcriterium ‘effectiviteit’:
alemtuzumab heeft bij niet eerder behandelde patiënten een therapeutische
gelijke waarde ten opzichte van interferon bèta en de andere eerstelijnsmiddelen
glatirameer, teriflunomide en dimethylfumaraat. Bij patiënten met actieve
relapsing remitting multiple sclerose met onvoldoende respons op voorgaande
therapie heeft alemtuzumab een therapeutische gelijke waarde ten opzichte van
de tweedelijnsmiddelen fingolimod en natalizumab.
Noodzakelijkheid
De relapsing-remitting vorm van multiple sclerose (RRMS) wordt beschouwd als
een chronische niet-curatieve ziekte. Het is medisch noodzakelijk om deze
aandoening te behandelen. Het betreft geen algemeen gebruikelijke zorg en/of
zorg die voorzienbaar is. Ook is er geen reden te veronderstellen dat het
verzekerd zijn zal leiden tot overconsumptie van noodzakelijke zorg. De
verwachte gemiddelde kosten van alemtuzumab zijn € 56.000 per patiënt per
behandeling. De behandelkosten kunnen daardoor niet door de individuele patiënt
gedragen worden. Er kan sprake zijn van substitutie. Echter de behandeling komt
niet in de plaats van een interventie waarvan de patiënt de kosten wel zelf kan
dragen.
Het Zorginstituut meent dat, gezien de verwachting dat het verzekeren geen
onbedoelde negatieve effecten zal hebben, alemtuzumab aan het criterium
noodzakelijkheid voldoet.
Kosteneffectiviteit (budget impact)
Aangezien het oordeel over de farmacotherapeutische waarde leidde tot een
gelijke waarde ten opzichte van meerdere andere behandelopties, is geen
volledige kosteneffectiviteitsanalyse uitgevoerd. De netto budgetimpact bevindt
zich rondom de voor het risicogericht pakketbeheer relevante drempel van €2,5
miljoen. Een volledige farmaco-economische analyse is dan niet nodig. Bovendien
is er sprake van meerdere alternatieve behandelopties, en schat het Zorginstituut
in dat de verzekeraars regie kunnen voeren op de inzet van het product.
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Uitvoerbaarheid
Alemtuzumab heeft, met (verwachte) geneesmiddelkosten van ruim € 8 miljoen
per jaar, een significante impact op het zorgbudget. Daar staat echter tegenover,
dat een bedrag in dezelfde orde van grootte niet behoeft te worden uitgegeven
omdat alemtuzumab meerdere alternatieve, chronische therapieën kan
substitueren. Rekening houdend met substitutie van andere gangbare
behandelingen, wat een bedrag oplevert tussen de € 5,0 en € 6,7 miljoen, wordt
de netto budgetimpact in 2018 geschat op een bedrag van € 1,3 – 3 miljoen. De
budgetimpact is afhankelijk van de mate waarin patiënten momenteel met 1e of 2e
lijns middelen behandeld worden. Verder dient ook opgemerkt te worden dat het
zeer waarschijnlijk is dat vanwege de intensieve controle op het optreden van
gevaarlijke bijwerkingen bij de introductie van alemtuzumab de
gezondheidszorgkosten hoger zullen worden. Een goede schatting van deze
kosten is evenwel moeilijk te geven.
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Reacties van belanghebbende partijen
De VAGZ en de MS Vereniging Nederland kunnen zich vinden in de argumenten en
conclusie van het rapport. Wel maakt de patiëntenvereniging zich zorgen over de
impact van de GRADE beoordelingssystematiek op de beschikbaarheid van
toekomstige MS middelen. De registratiehouder en de Nederlandse Vereniging
voor Neurologie (NVN) achten een meerwaarde ook voor de niet eerder
behandelde patiënten op zijn plaats. De NVN vindt bovendien ook toepassing in
niet-gespecialiseerde centra een optie. In het algemeen is er echter wel draagvlak
voor de consequentie van dit oordeel, namelijk dat alemtuzumab in beginsel
onderdeel uitmaakt van het verzekerde pakket.
Integrale weging pakketcriteria en pakketadvies
Alemtuzumab voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk. Daarmee is
het in principe een te verzekeren prestatie. De netto kosten ten laste van het
basispakket van het gebruik van alemtuzumab zijn bescheiden. Het gaat om
noodzakelijk te verzekeren zorg, en problemen op het gebied van uitvoerbaarheid
zijn niet aan de orde. Wij adviseren u dan ook dit middel te handhaven in het
pakket, gegeven de bereidheid van veldpartijen (zie hieronder) om de inzet van
dit product kritisch te blijven volgen.
Gepast gebruik en evaluatie
Zorginstituut Nederland is reeds enige tijd betrokken bij een Ronde Tafel overleg
met VWS, vertegenwoordigers van de patiëntenvereniging, beroepsgroep,
zorgverzekeraars en de fabrikanten van MS middelen. Hierin wordt onder meer
verkend of er via ‘gepast gebruik-afspraken’ mogelijkheden bestaan om MS
middelen kosteneffectiever in te zetten. In dit verband wordt ook gewerkt aan de
aanpassing van de richtlijn, het scherper definiëren van start – en stopcriteria, het
opzetten van een registratie door de beroepsgroep en het monitoren van
uitkomsten.
Om het feitelijk gebruik in de praktijk te kunnen evalueren, zal het Zorginstituut
het gebruik van MS middelen door daartoe aangewezen centra actief volgen door
het uitvoeren van jaarlijkse metingen. Dit is op hoofdlijnen reeds eerder
aangekondigd in de adviesbrief over het middel natalizumab (Tysabri®) 4 .

4

Herbeoordeling en duiding van natalizumab Tysabri® ref. nr. 2014071645
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Wij kijken hierbij naar de volgende punten:
Het feitelijke aantal behandelde patiënten ten opzichte van het geraamde
aantal behandelde patiënten en de verdeling over de verschillende
behandelmogelijkheden;
De behandelduur met alemtuzumab, met specifieke aandacht voor het aantal
patiënten dat na twee kuren nog doorbehandeld wordt en het gemiddeld en
mediane aantal behandelkuren;
De feitelijke kostenontwikkeling ten opzichte van de kostenraming;
De wijze waarop de argumentatie voor het overstappen van de ene naar de
andere behandeling is gedocumenteerd (start/stop criteria);
In hoeverre aangewezen expertisecentra de vierjaars follow-up daadwerkelijk
realiseren.
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Indien uit deze monitoring signalen naar voren komen die sterk afwijken van de
huidige ramingen kan dit aanleiding geven voor het Zorginstituut om opnieuw de
positie van alemtuzumab en andere MS middelen te beoordelen. Daarbij merken
wij op dat de context van de behandeling van MS mogelijk kan veranderen,
bijvoorbeeld door het beschikbaar komen van nieuwe behandelopties. Dit kan er
toe leiden dat het Zorginstituut op basis van de evaluatie niet alleen de plaats van
alemtuzumab opnieuw zal bekijken, maar een indicatiebreed pakketadvies kan
uitvoeren naar de behandeling van MS. Wij zullen u in 2018 informeren over het
resultaat van onze metingen.
Hoogachtend,

Arnold Moerkamp
Voorzitter Raad van Bestuur
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Samenvatting

In dit farmacotherapeutisch rapport beschrijft Zorginstituut Nederland de
inhoudelijke beoordeling van de therapeutische waarde van alemtuzumab bij de
behandeling van actieve RRMS.
Het Zorginstituut heeft zich hierbij laten adviseren door haar Wetenschappelijke
Adviesraad (WAR).
Voor de beoordeling is de vraagstelling gesplitst:
(A) voor een toepassing in de eerstelijn is vergeleken met de eerstlijnsmiddelen
interferon bèta, glatirameer, teriflunomide en dimethylfumaraat. Voor deze
vergelijking zijn de uitkomsten van 2 RCT’s met een directe vergelijking van
alemtuzumab met interferon bèta met therapienaïve patiënten gepoold en
vervolgens beoordeeld volgens de GRADE methode.
(B) voor een toepassing in de tweedelijn is vergeleken met de tweedelijnsmiddelen
fingolimod en natalizumab. Vanwege het ontbreken van direct vergelijkend
onderzoek is voor deze vergelijking gebruik gemaakt van de gepubliceerde
kwalitatief goede netwerk meta-analyse (NMA) van de Canadian Agency for Drugs
and Technologies in Health (CADTH) over MS middelen. In deze NMA is o.a. een
indirecte vergelijking is gemaakt met alemtuzumab, fingolimod en natalizumab. In
de CADTH-analyse wordt geen onderscheid gemaakt tussen eerste- en
tweedelijnsbehandeling, wat aansluit bij de gemengde populatie in de RCT’s van
fingolimod en natalizumab met zowel eerste- als tweedelijnspatiënten.
In opdracht van ZIN heeft Me-Ta een update gemaakt van de CADTH-NMA gericht
op de tweedelijns beoordeling en deze update vervolgens via GRADE beoordeeld; zie
bijlage C: ‘Netwerk meta-analyse alemtuzumab voor multiple sclerose. Rapport
Zorginstituut Nederland’.
Zorginstituut Nederland is tot de eindconclusie gekomen dat alemtuzumab bij
therapienaïeve patiënten met actieve relapsing remitting multiple sclerose
alemtuzumab een therapeutische gelijke waarde heeft ten opzichte van interferon
bèta en de andere eerstelijnsmiddelen glatirameer, teriflunomide en
dimethylfumaraat. Bij patiënten met actieve relapsing remitting multiple sclerose
met onvoldoende respons op voorgaande therapie heeft alemtuzumab een
therapeutische gelijke waarde ten opzichte van fingolimod en natalizumab.
Alemtuzumab bij RRMS voldoet daarom aan de stand van de wetenschap en
praktijk.
Bij de beoordeling is gebruik gemaakt van de GRADE-methode (‘Grading of
Recommendations Assessment, Development and Evaluation’). Deze methode
maakt een inschatting mogelijk van de kwaliteit van het totale pakket aan
verzameld bewijs.
De tekst in dit farmacotherapeutisch rapport is door Zorginstituut Nederland
vastgesteld na het inwinnen van advies van de Wetenschappelijke Adviesraad, zoals
afgerond in haar vergadering van 14 december 2015. De gegevens zullen worden
verwerkt in hoofdstuk 2B20 van het Farmacotherapeutisch Kompas.
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1

Inleiding

1.1

Achtergrond

1.1.1

Pathofysiologie aandoening
Multiple sclerose (MS) is een met ontstekingsverschijnselen gepaard gaande
autoimmuunziekte van het centrale zenuwstelsel met een sterk wisselend beloop.
De oorzaak is onbekend. Waarschijnlijk ontstaat een auto-immuunreactie tegen het
myelineweefsel in het centrale zenuwstelsel door een combinatie van
omgevingsfactoren en erfelijke factoren. De inflammatoire demyelinisatie leidt tot
vertraging of onderbreking van de zenuwgeleiding, waardoor focale neurologische
uitvalsverschijnselen ontstaan (schubs, exacerbaties). Tegelijkertijd gaat axonale
degeneratie gepaard met geleidelijke achteruitgang.
Het klinische beloop van MS wordt meestal gekenmerkt door onregelmatig
optredende subacute exacerbaties (periodes van achteruitgang), een langzaam
progressieve achteruitgang van de neurologische functies of een combinatie van
beide. Door herhaalde aanvallen van ontsteking (schubs, relapsen, exacerbaties)
van myelineweefsel ontstaan haarden van demyelinisatie in de witte stof van
hersenen en ruggenmerg. Dit leidt tot functionele stoornissen en laesies/littekens,
die met 'magnetic resonance imaging' (MRI) zichtbaar zijn. In een later stadium van
de ziekte is het in de loop van de tijd opgetreden verval van axonen
verantwoordelijk voor de geleidelijke progressie van de functionele beperkingen. Er
is overigens geen direct verband tussen de MRI littekens en de functionele
beperkingen.
Er kunnen verschillende vormen van MS worden onderscheiden:
1. 'Relapsing remitting multiple sclerose' (RRMS) is de aanvalsgewijze vorm,
waarmee MS bij 80–90% van de patiënten begint. Ongeveer 30–45% van de
MS-patiënten bevindt zich in deze vorm. Aanvallen van functieverlies
(relapsen/exacerbaties/schubs) worden afgewisseld met perioden van
(gedeeltelijk) herstel (remissies). De exacerbaties ontstaan meestal binnen
enkele uren tot dagen en duren 6-8 weken (milde tot matige aanvallen) en 12
weken bij ernstige aanvallen. Aanvankelijk verdwijnen de klachten in de loop
van weken of maanden. Wanneer de ziekte langer bestaat, zijn er steeds meer
restverschijnselen. Deze RRMS-fase kan gevolgd worden door geleidelijke
toename van de handicap, terwijl exacerbaties zeldzamer worden (‘secundair
progressieve MS’).
2. 'Secundair progressieve multiple sclerose' (SPMS) is een progressieve vorm,
waarnaar ongeveer de helft van de patiënten met relapsing remitting multiple
sclerose na ongeveer 10 jaar overgaat. Ongeveer 30–45% van de MS-patiënten
bevindt zich in deze vorm, waarbij naast exacerbaties een chronische progressie
van functionele beperkingen optreedt.
3. 'Primaire progressieve multiple sclerose' (PPMS). Deze vanaf het begin van de
MS-symptomen progressieve vorm is bij 10–20% van de patiënten aanwezig.

1.1.2

Symptomen
De meest voorkomende uitvalsverschijnselen in de relapsing-remitting fase zijn een
verminderd gevoel, een doof gevoel, tintelingen, toegenomen spierspanning
(spasme) en onwillekeurige bewegingen, ontbrekende controle over de spieren in de
benen waardoor de lichaamsbalans en coördinatie tekortschieten of het looppatroon
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verstoord is, verstoorde blaas- en darmfuncties, verstoord seksueel functioneren,
dubbel zien, visusstoornissen en aangezichtspijn. Verder worden vermoeidheid,
cognitieve stoornissen en depressie vaak gezien als relevante verschijnselen.
De diagnose van MS berust op een spreiding van letsels (klinisch of MRI) in tijd en
plaats. De CBO richtlijn MS (2012) gebruikt voor de diagnose de gereviseerde
McDonald-criteria 2010, met als pijlers voor de diagnose minstens twee lokalisaties
in het centrale zenuwstelsel en minstens twee exacerbaties of progressie over
langere tijd.
1.1.3

Incidentie / Prevalentie
In 2007 kwamen er in Nederland ongeveer 1.800 nieuwe patiënten met multiple
sclerose bij (incidentie). Het totaal aantal mensen met gediagnosticeerde multiple
sclerose in 2007 was 16.200 (95% BI: 11.400 - 23.600) (jaarprevalentie) 1 .
De ziekte begint meestal op een leeftijd tussen 20–40 jaar en komt tweemaal zo
vaak voor bij vrouwen als bij mannen: 120 per 100.000 vrouwen versus 50 per
100.000 mannen (prevalentie). De hoogste incidentie is bij personen in de leeftijd
van 35-64 jaar. De progressie van de ziekte gaat sneller bij mannen en met name
ook indien de ziekte op latere leeftijd is ontstaan.

1.1.4

Ernst
Na het stellen van de diagnose is de prognose van MS moeilijk te bepalen. De ernst
en de frequentie van de exacerbaties, de geleidelijke progressie van de handicap en
de mate van invaliditeit verschillen sterk van patiënt tot patiënt. Een aantal
patiënten kan ook na 20 jaar zonder rolstoel, terwijl anderen reeds na 5 jaar op
hulp van anderen zijn aangewezen. Bij de helft duurt het ten minste 30 jaar voordat
de patiënt een hulpmiddel nodig heeft om te lopen. Men schat dat de
levensverwachting bij MS met 6-10 jaar is verminderd.
Disability weight voor RRMS is 0,67 (95%BI 0,62-0,72) 2 . Uit de Nederlandse
resultaten van een studie naar de kosten en kwaliteit van leven bij MS, was in de
onderzochte populatie (n= 1.549; 29% met RRMS, het merendeel had progressieve
MS) de gemiddelde utiliteit gemeten op de EQ-5D 0,61. Dit vertaalt zich in de MS
populatie in dit onderzoek naar een verlies van 0,24 QALYs per jaar vergeleken met
een controlegroep die overeenkomt qua leeftijd en geslacht. De utiliteit was lager al
naar gelang de progressie van de ziekte en de leeftijd. Een exacerbatie ging
gepaard met een utiliteitsverlies van 0,16 in het kwartaal dat de exacerbatie
plaatsvindt. Dit vertaalt zich in een gemiddeld QALY verlies van 0,04 per
exacerbatie. 3
Deze waarden komen overeen met die in de Nederlandse TRIBUNE studie (n= 263;
46 % met RRMS) 4 waar de gemiddelde utiliteit gemeten op de EQ-5D voor de
subgroep met een EDSS van 0-3 0,75 bedroeg en 0,58 voor de subgroep met een
EDSS waarde van 4-6,5.

1.1.5

Standaardbehandeling / Vergelijkende behandeling
Acute exacerbaties kunnen tot op zekere hoogte worden bestreden met
corticosteroïden. Meestal wordt het corticosteroïd i.v. toegediend gedurende drie tot
vijf dagen. Maar ook orale toediening is mogelijk.
Daarnaast zijn er de middelen met een mogelijke invloed op het ziekteproces die
worden aangeduid als DMT (disease modifying therapies). De DMT bij MS zijn
gericht op het beperken van het aantal exacerbaties, en het voorkómen van
voortgang in functioneringsproblemen (ziekteprogressie). De thans bekende DMT’s
zijn interferon bèta, glatirameer, teriflunomide, dimethylfumaraat, fingolimod en
natalizumab (tabel 1). Dit zijn geen geneesmiddelen die multiple sclerose kunnen
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genezen en ze zijn evenmin gericht tegen de pathogenetische mechanismen. Het
werkingsmechanisme van geen van de DMT’s bij MS is geheel bekend. Alle
middelen zorgen op een of andere manier voor immunomodulatie. Ze hebben
allemaal een ander bijwerkingenprofiel ( tabel 4). Voor de doseringen van de DMT´s
zie schema 1.
Tabel 1: Behandelarsenaal DMT’s bij RRMS met met de uitkomsten van
eerdere beoordelingen door ZIN.
Strekking bijlage 2
StofnaMerk1e of Huidig
Vermen
namen
goe- Voorwaarden
oordeel
2e
therapeu ding
lijns
-tische
*
waarde
Interferone
n

Rebif ®
Avonex®

1e
lijns

GVS

uitsluitend voor geregistreerde
indicatie, of voor een niet met een
ander middel te behandelen ziekte die
niet vaker voorkomt dan bij 1 op de
150.000 inwoners, en de
werkzaamheid wetenschappelijk is
onderbouwd .

Idem

GVS

Idem interferonen

Idem

GVS

uitsluitend voor RRMS.

Idem

GVS

uitsluitend voor RRMS.

GVS

voor zeer actieve RRMS a , die: 1°. niet
heeft gereageerd op een behandeling
met interferon bèta en glatirameer, of
2°. niet heeft gereageerd op een
adequate behandeling met interferon
bèta of glatirameer van minimaal 1
jaar en waarbij het starten met of
continueren van het andere eerstelijns
middel niet mogelijk is vanwege de
volgende zwaarwegende contraindicaties b , of
die is behandeld met natalizumab
vanwege zeer actieve RRMS en bij wie
de behandeling met natalizumab
wordt gestaakt vanwege een positieve
test op JC-virus.

Gelijk aan
andere 1

e

lijns

Betaferon
®
Plegridy®
Glatirameer
Teriflunomi

Copaxone

1e

®

lijns

Aubagio®

1e

-de

lijns

Dimethylfu-

Tecfidera

1e

maraat

®

lijns

Fingolimod

Gilenya®

2e

Gelijke TW

lijns

als
natalizuma
b voor de
subgroep
die niet
heeft
gereageerd
op INFB
‘en’
glatirameer

Natalizumab

Tysabri®

2e

Stand van

Add

geen GVS middel en daarom geen

lijns

wetenschap

on

voorwaarden

en praktijk c

TW= therapeutische waarde.
* De beroepsgroep is bezig het onderscheid 1e/2e lijn los te laten.
Bronnen: beoordeling door ZIN van fingolimod in 2012 5 ; herbeoordeling van natalizumab in
2014 6 ; beoordelingen door ZIN van teriflunomide (GVS-rapport 14/05: teriflunomide
(Aubagio®)) 7 en van dimethylfumaraat (GVS-rapport 14/17: dimethylfumaraat
a

zeer actieve RRMS: patiënt die in het voorafgaande jaar tijdens behandeling minimaal één schub heeft
doorgemaakt en bij wie op een craniale MRI minimaal één door gadolinium aangekleurde laesie of minimaal negen
T2-hyperintense laesies aantoonbaar zijn
b

zwaarwegende contra-indicaties: -voor interferon bèta: overgevoeligheid voor interferon bèta of humaan albumine,
of ernstige depressie en/of zelfmoordneiging;
-voor glatirameer: overgevoeligheid voor glatirameer of mannitol, of patiënten die na langdurig gebruik van
interferon bèta de injecties niet meer verdragen vanwege lokale reacties op de injectieplaats

c

Natalizumab heeft een gelijke TW als fingolimod voor een subgroep die heeft gereageerd op INFB ‘en’ glatirameer.
In een herbeoordeling is de therapeutische waarde van natalizumab aangepast. Hiermee voldeed natalizumab voor
RRMS ook bij een patiënt met een hoge ziekteactiviteit, die niet heeft gereageerd op interferon bèta of glatirameer
aan “de stand van de wetenschap en praktijk” en tevens aan het criterium effectiviteit, maar niet aan de
pakketcriteria kosteneffectiviteit en uitvoerbaarheid.
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(Tecfidera®)) 8 .

Voor de behandeling van actieve RRMS worden in de CBO richtlijn Multiple
Sclerose, 2012 de volgende DMT’s aanbevolen:
 eerstelijnsmiddelen: interferon bèta (1a of 1b) of glatirameer. De nieuwe 1e
lijnsmiddelen teriflunomide en dimethylfumaraat zijn niet in de richtlijn
opgenomen. Er is geen voorkeur voor interferon bèta of glatirameer.
Interferon bèta wordt in de praktijk het meest gebruikt als eerste middel in
de behandeling;
 tweedelijnsmiddelen: natalizumab of fingolimod. De uiteindelijke plaatsbepaling
van fingolimod moet volgens de richtlijn nog plaatsvinden; de
toepasbaarheid zal afhangen van de veiligheid op de lange termijn.
De richtlijn geeft aan dat wanneer behandeling met de eerstelijnsmiddelen
onvoldoende effect heeft, tweedelijnsmiddelen, zoals natalizumab of fingolimod
overwogen kunnen worden. Bij onvoldoende effect van interferon bèta kan ook
glatirameer van nut zijn, bv bij ontwikkeling van antilichamen tegen interferon bèta.
Dat betekent dat na falen van een eerstelijnsmiddel ook een ander eerstelijnsmiddel
ingezet kan worden.
Het staken van de behandeling met DMT’s is afhankelijk van individuele
omstandigheden en de wens van de patiënt, en wordt aanbevolen bij ernstige
bijwerkingen en uitblijven van relapsen gedurende 3 jaar bij patiënten in de
secundair progressieve fase.
De richtlijn is momenteel niet zo relevant als ondersteuning van therapiekeuze of
behandelagoritmen omdat teriflunomide, dimethylfumaraat en alemtuzumab nog
niet genoemd worden en er voor fingolimod geen plaatsbepaling wordt gegeven.
In tabel 1 is een globaal overzicht gegeven van de verschillende DMT’s, de
uitkomsten van eerdere beoordelingen en de strekking van de eventuele bijlage 2
Voorwaarden.

1.1.6

De te beoordelen nieuwe interventie alemtuzumab (Lemtrada®). Concentraat voor
infusievloeistof 10 mg/ml; flacon 1,2 ml.

1.1.6.1

Geregistreerde indicatie
Volwassenen met actieve relapsing-remitting multiple sclerose (RRMS), vastgesteld
door klinische testen of beeldvormende technieken. In de registratietekst/SmPC
(Summary of Product Characteristics) wordt vanuit de fase III studies met
alemtuzumab actieve RRMS gedefinieerd als RRMS met minimaal twee aanvallen in
de voorafgaande 2 jaar en ten minste één aanval in het afgelopen jaar.

1.1.6.2

Dosering
De behandeling met alemtuzumab bestaat uit twee twee behandelkuren via i.v.
infusie 12 mg/dag in ca. 4 uur.
1
2

De initiële behandelkuur: 12 mg/dag gedurende vijf opeenvolgende dagen;
De tweede behandelkuur start 12 maanden na de eerste behandelkuur:
gedurende 3 opeenvolgende dagen wordt 12 mg/dag alemtuzumab toegediend.
Om ernstige infusiereactie tegen te gaan, geeft men direct vóór de eerste 3
dagen van elke kuur premedicatie met een corticosteroïd, en eventueel ook
premedicatie met een analgeticum (paracetamol) en/of een antihistaminicum.
Verder moet men tijdens en tot tenminste één maand na elke kuur orale
profylaxe tegen herpes infectie geven.
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1.1.6.3

Werkingsmechanisme
Gehumaniseerd IgG1-κ monoklonaal antilichaam dat specifiek gericht is tegen 21–
28 kD oppervlakteglycoproteïne CD52, dat in hoge concentratie voorkomt op Blymfocyten en T-lymfocyten en in lagere concentratie op natural killer-cellen,
moncyten en macrofagen. Door binding van alemtuzumab aan CD52 ontstaat lysis
van lymfocyten via complement-fixatie en antilichaamafhankelijke celgemedieerde
cytotoxiciteit. Het werkingsmechanisme bij MS, is nog niet geheel verklaard;
immunomodulerende effecten via depletie en repopulatie van lymfocyten spelen
waarschijnlijk een rol bij de werking. De kuren met alemtuzumab leiden tot een
verandering van het immuunsysteem.

1.1.6.4

Bijzonderheden
Alemtuzumab was als MabCampath® vanaf 2001 geregistreerd voor patiënten met
chronische lymfatische B-celleukemie (CLL). De dosering voor deze indicatie is
cumuatief veel hoger dan bij MS, nl 30 mg/dag 3x/week gedurende 12 weken. In
2012 heeft de fabrikant de handelsvergunning vrijwillig ingetrokken 9 om te
verhinderen dat alemtuzumab buiten onderzoeksverband zou worden gebruikt bij
RRMS.
Alemtuzumab is in de VS beperkter geregistreerd dan in Europa: het gebruik moet
in het algemeen beperkt blijven tot RRMS die onvoldoende heeft gereageerd op
twee of meer andere MS-middelen. In een eerdere beoordeling in 2013 had de FDA
registratie geweigerd. 10

1.2

Vraagstelling literatuuronderzoek

1.2.1

Splitsing vraagstelling
Alemtuzumab is geregistreerd voor patiënten met actieve RRMS. In de
registratietekst/SmPC (Summary of Product Characteristics) wordt vanuit de fase III
studies met alemtuzumab actieve RRMS gedefinieerd als RRMS met minimaal twee
aanvallen in de voorafgaande twee jaar en ten minste één aanval in het afgelopen
jaar. Dit is een brede indicatie gericht op zowel therapienaïeve als tweedelijns
patiënten.
Van hieruit zijn twee vraagstellingen/PICOts geformuleerd. PICOt A gericht op
gebruik in de eerste lijn en PICOt B voor gebruik in de tweede lijn; zie Schema 1.

1.2.1.1

Eerstelijnsbehandeling (A)
Hier is de vraagstelling: Wat is de effectiviteit en veiligheid en de therapeutische
waarde van alemtuzumab (Lemtrada®) in de eerste lijn bij actieve RRMS
vergeleken met interferon bèta, glatirameer, dimethylfumaraat en teriflunomide?

1.2.1.2

Tweedelijnsbehandeling (B)
Hier is de vraagstelling: Wat is de effectiviteit en veiligheid en de therapeutische
waarde van alemtuzumab (Lemtrada®) in de tweedelijn bij actieve RRMS
vergeleken met natalizumab en fingolimod?

1.2.2

Patiëntenpopulatie

1.2.2.1

Eerstelijnsbehandeling (A)
Therapienaïeve patiënten met actieve RRMS (minimaal twee aanvallen in de
voorafgaande twee jaar en ten minste één aanval d in het afgelopen jaar).
d

Aanval of exacerbatie: invaliderende nieuwe of terugkerende neurologische symptomen, die minstens 48 uur
aanhouden, zonder koorts, volgend op een stabiele periode van minstens 30 dagen, met volledig of onvolledig
herstel.
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1.2.2.2

Tweedelijnsbehandeling (B)
Actieve Relapsing Remitting Multiple Sclerose met onvoldoende respons op
voorgaande therapie, gedefinieerd als patiënten die ten minste één exacerbatiea
hebben doorgemaakt tijdens behandeling met een eerstelijnsmiddel (bv interferon
bèta, glatirameer, dimethylfumaraat, teriflunomide) gedurende minimaal 6
maanden.

1.2.3

Interventie
Twee behandelkuren met alemtuzumab i.v. infusie 12 mg/dag gedurende resp. vijf
en drie dagen, met een periode van één jaar tussen beide kuren.

1.2.4

Behandeling waarmee wordt vergeleken

1.2.4.1

Eerstelijnsbehandeling (A)
Voor toepassing als eerstelijnsbehandeling van actieve RRMS wordt alemtuzumab
vergeleken met andere eerstelijns behandelingen: interferon bèta 1a (Rebif ® en
Avonex®), interferon bèta 1b (Betaferon®), peginterferon beta-1a (Plegridy)®,
glatirameer (Copaxone®) dimethylfumaraat en teriflunomide

1.2.4.2

Tweedelijnsbehandeling (B)
Voor toepassing als tweedelijnsbehandeling wordt alemtuzumab vergeleken met
fingolimod en natalizumab

1.2.5

Relevante uitkomstmaten 11
Om een consistente behandeling ten opzichte van eerdere beoordelingen te
waarborgen heeft ZIN voor de relevante uitkomstmaten aansluiting gezocht bij de in
eerdere beoordelingen gebruikte parameters:
Cruciale uitkomstmaten
- Kwaliteit van leven. Deze kan gemeten worden met een instrument als SF-36
(Short Form (36) Health Survey) en EQ-5D (European Quality of Life scale) of een
voor MS specifieke gevalideerde uitkomstmaat.
- Aantal patiënten met zes maanden aanhoudende invaliditeitsprogressie na twee
jaar is een maat voor de invloed op het ziektebeloop. Zes maanden aanhoudende
invaliditeitsprogressie is gedefinieerd als een toename op de Expanded Disability
Status Scale (EDSS)-schaal met ten minste 1 punt bij een EDSS-uitgangswaarde
van ≥ 1,0 tot maximaal 5,5; met een toename van een 1,5 punt bij een
uitgangswaarde van 0 en met een toename van een halve punt bij een
uitgangswaarde > 5,5. De EDSS moet door dezelfde arts met een tussenperiode van
ten minste 6 maanden worden gemeten.
De EDSS-score is gebaseerd op metingen van de beperkingen van 6 neurologische
gebieden (piramidaal, cerebellair, hersenstam, sensorisch darm en blaas en visueel)
in het CZS. De EDSS is een niet-lineaire schaal die loopt van 0 (= geen
neurologische afwijkingen) tot 10 (= overleden door MS), waardoor kleine
verschillen hoger op de schaal een veel groter effect op de functionaliteit en de
kwaliteit van leven weergeven dan dezelfde verschillen lager op de schaal. Bij een
EDSS van 4,5 kan de patiënt nog een hele dag werken en zonder hulp en zonder
rusten 300 m lopen, terwijl de patiënt bij een EDSS van 7 gebonden is aan een
rolstoel. De gemiddelde verandering in EDSS is om deze reden geen geschikte
uitkomstmaat.
- Het effect op het aantal exacerbaties (uitgedrukt als annual relapse rate (ARR)),
evenals op de ernst en de duur van de exacerbaties.
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De verandering in de Annual Relapse Rate (ARR) is de afname van het aantal
exacerbaties op jaarbasis. De afname van het aantal exacerbaties is lastig te
beoordelen, exacerbaties verschillen namelijk in ernst en duur. Wij volgen de in de
studies met alemtuzumab gehanteerde definitie voor exacerbatie: invaliderend,
minstens 48 uur durend, zonder koorts, volgend op een stabiele periode van
minstens 30 dagen, met volledig of onvolledig herstel.
Volgens de EMA is de Annual Relapse Rate (ARR) een acceptabele parameter voor
het beoordelen van exacerbaties.
- ongunstige effecten, zoals blijkt uit het aantal patiënten met ernstige ongunstige
effecten en het aantal patiënten dat de behandeling staakt vanwege ongunstige
effecten.
Voor ernstige ongunstige effecten/bijwerkingen wordt gekeken naar de ernstige
bijwerkingen die toegeschreven worden aan de behandeling.
Belangrijke uitkomstmaat
- percentage verandering in T2 laesie volume e tov uitgangswaarde. In eerdere
beoordelingen zijn meerdere MRI parameters besproken bij de uitkomsten, maar
deze hebben nooit een doorslaggevende rol gespeeld in de uitkomsten. Nu is voor
T2 laesie volume vooraf gekozen als meest relevante.
Omdat er echter in de publicaties voldoende gegevens over de hardere cruciale
uitkomstmaten waren, nl over de frequentie van exacerbaties en het aantal
patiënten met 6 maanden aanhoudende invaliditeitsprogresie, is de beschrijving en
uitwerking van de surrogaatuitkomstmaat percentage verandering in T2 laesie
volume niet meer in dit rapport opgenomen.

1.2.6

Relevante follow-up duur
De EMA eist RCT’s met een studieduur van ten minste twee jaar om een effect op de
ziekteprogressie te kunnen aantonen. In vervolgstudies zal men na (frequente)
exacerbaties of ziekteprogressie overstappen op een van de andere middelen.
Schema 1: PICOt’s behorend bij 2 verschillende toepassingen:
eerstelijnsbehandeling (A) en tweedelijnsbehandeling (B)
Patiënten

A. “Eerstelijnsbehandeling”
Actieve RRMS, gedefinieerd als
minimaal 2 exacerbaties/aanvallen in
de voorafgaande 2 jaar

Exacerbatie: invaliderende nieuwe of
terugkerende neurologische
symptomen, die minstens 48 uur
aanhouden, zonder koorts, volgend op
een stabiele periode van minstens 30
dagen, met volledig of onvolledig
herstel.

Interventie

alemtuzumab

B. “Tweedelijnsbehandeling”
Actieve RRMS met onvoldoende respons op
voorgaande therapie, gedefinieerd als
patiënten die ten minste 1 exacerbatiea
hebben doorgemaakt tijdens behandeling
met een eerstelijnsmiddel (bv interferon
bèta of glatirameer) gedurende minimaal 6
maanden.
Exacerbatie: invaliderende nieuwe of
terugkerende neurologische symptomen,
die minstens 48 uur aanhouden, zonder
koorts, volgend op een stabiele periode van
minstens 30 dagen, met volledig of
onvolledig herstel.
alemtuzumab

e

Van de MRI parameters is het totaal aantal T2 hyperintense laesies/totaal T2 volume als MRI-uitkomstmaat
gekozen als een surrogaatmaat voor de totale ziektelast. Andere MRI parameters zijn:
 T1 met gadolinium (Gd+) aangekleurde laesies: wijst op actieve ontsteking en lymfocyten migratie door de
bloed-hersenbarrière
 Chronische T1-hypointense laesies: onomkeerbare axonale schade aan het centraal zenuwstelsel.
De correlatie tussen MRI-parameters en de lange termijn uitkomst is zwak en niet van voorspellende waarde.
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Controle

Uitkomst
maten +
classifica
tie in
GRADE

Termijn

2 behandelkuren via i.v.–infusie 12
2 behandelkuren via i.v.–infusie 12 mg/dag
mg/dag in ca. 4 uur. Initiële
in ca. 4 uur. Initiële behandelkuur: 12
behandelkuur: 12 mg/dag gedurende
mg/dag gedurende 5 opeenvolgende
5 opeenvolgende dagen; na 12
dagen; na 12 maanden de tweede
maanden de tweede behandelkuur
behandelkuur van 12 mg/dag gedurende 3
van 12 mg/dag gedurende 3
opeenvolgende dagen.
opeenvolgende dagen.
Interferon bèta*,
Natalizumab 300 mg i.v. /4 weken
glatirameer 20 mg subcutaan 1×/dag, fingolimod 0,5 mg/dag
teriflunomide 14 mg 1×/dag,
of dimethylfumaraat 240 mg 2×/dag
Kwaliteit van leven (cruciale uitkomstmaat )
Aantal patiënten met 6 maanden aanhoudende invaliditeitsprogressieb na 2 jaar
(cruciale uitkomstmaat )
Frequentie exacerbaties (ARR) (cruciale uitkomstmaat )
Ongunstige effecten (a. staken van de behandeling vanwege ongunstige effecten b.
ernstige ongunstige effecten) (cruciale uitkomstmaat )
percentage verandering in T2 laesie volume tov uitgangswaarde (belangrijke
uitkomstmaat)
≥ 2 jaar

ARR= annual relapse rate= het aantal exacerbaties op jaarbasis.
*Avonex®: IM: aanbevolen dosering: 30 microg (6 milj. IE) 1×/week;
Rebif®: SC: aanbevolen dosering: (22-)44 microg (12 milj. IE) 3×/week;
Betaferon®: SC: aanbevolen dosering: 0,25 mg (8 milj. IE) iedere 2 dagen;
Plegridy®: SC: aanbevolen dosering: 125 microg 1x/2 weken.

1.2.7

Klinisch relevant verschil
De gekozen uitkomstmaten en de follow-upduur moeten zodanig zijn dat een
uitspraak over klinisch relevant voordeel voor de patiënt mogelijk is. Er zijn van de
gekozen uitkomstmaten, behalve voor de ARR geen vaststaande grenzen voor
verbetering die voldoende robuust zijn om van een ‘klinisch relevant verschil’ te
kunnen spreken.
Daarom hanteren we -met uitzondering voor de ARR- in deze beoordeling
algemene grenzen voor klinische relevantie:
voor SMD (standardized mean difference) < -0,5 en > 0,5
voor RR (risk ratio) < 0,75 en >1,25 (zie bijlage B).
De grenswaarde voor de ARR is op grond van eerdere beoordelingen vastgesteld op
tenminste een reductie met 30% van het aantal exacerbaties, omdat deze grens in
eerdere beoordelingen als een impliciete grens is gehanteerd.

1.2.8

Vereiste methodologische studiekenmerken
Als onderbouwing van de therapeutische waarde gaat de voorkeur uit naar
dubbelblind gerandomiseerde fase III onderzoek met adequate controle-arm,
adequate onderzoekspopulatie, adequate uitkomstmaten en met een voldoende
follow-up. Indien direct vergelijkend gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek
onvoldoende beschikbaar is, kunnen ook indirecte vergelijkingen een rol spelen. In
sommige gevallen worden ook resultaten van observationeel onderzoek (bv voor
effecten op de langere termijn, ernstige ongunstige effecten) aanvullend
meegenomen.
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2

Zoekstrategie & selectie van geschikte studies

2.1

Zoekstrategie
Bij de beoordeling werd gebruik gemaakt van de Samenvatting van de
productkenmerken (SPC) van het registratiedossier, de European Public Assessment
Report (EPAR) van de European Medicines Agency (EMA), en van het dossier van de
fabrikant. Tevens is er een literatuursearch verricht met de zoektermen:
alemtuzumab AND multiple sclerosis, relapsing remitting. Een aanvullende search is
gedaan naar natalizumab AND multiple sclerosis, relapsing remitting; fingolimod
AND multiple sclerosis, relapsing remitting.

2.2

Databases & websites
De literatuursearch is doorgevoerd in Medline, en de Cochrane Library in februari
2015.
De websites van de volgende organisaties zijn gescreend betreffende richtlijnen of
standpunten over alemtuzumab bij RRMS:
NVVN, NICE, Deutsche Gesellschaft für Neurologie, CADTH, AETNA, CIGNA, zie
bijlage 3.
Tot slot werd naar lopende studies gezocht in het trialregister Clinicaltrials.gov

2.3

Selectiecriteria
In- en exclusie van de gevonden literatuur gebeurde op basis van abstracts. Indien
artikelen niet op basis van de abstract konden worden geëxcludeerd zijn de gehele
artikelen bekeken.
De in- en exclusiecriteria bij de selectie van artikelen zijn conform de PICOt’s zoals
geformuleerd in 1.2.1.
Eerstelijnsbehandeling (A ):
Direct vergelijkende studies: alemtuzumab vs interferon bèta, glatirameer,
teriflunomide of dimethylfumaraat.
Tweedelijnsbehandeling (B ):
Direct vergelijkende studies: alemtuzumab vs. fingolimod of natalizumab.
Indien geen direct vergelijkende studies worden gevonden: wordt aanvullend
gezocht naar:
- netwerk meta-analyses (NMA) met alemtuzumab, natalizumab en fingolimod en
- studies (> 100 patiënten) met alemtuzumab, natalizumab en fingolimod die
gebruikt kunnen worden voor een indirecte vergelijking gericht op de juiste
populatie (P) of een benadering daarvan.
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3

Resultaten

3.1

Resultaten literatuursearch
De search naar alemtuzumab leverde 219 artikelen op. 9 studies zijn opgevraagd
voor nadere bestudering.
De search naar richtlijnen leverde een netwerk meta-analyse (NMA) op.
Voor ’de tweedelijnsbehandeling’ zijn aanvullende searches gedaan naar fingolimod
en natalizumab. Hieruit werd één RCT met fingolimod gevonden die niet in de NMA
was opgenomen.
Zie bijlage 1 en bijlage 2 voor een overzicht van resp. de geïncludeerde en de
geëxcludeerde studies. De geïncludeerde richtlijnen en overige bronnen zijn
weergegeven in bijlage 3.
Tabel 2: Resultaten literatuursearch
Eerstelijnsbehandeling (therapienaïeve
patiënten)
2 direct vergelijkende RCTs: A vs. INFB
(Coles, 2008, Cohen, 2012)
1 extensiestudie (Coles, 2012)

Tweedelijnsbehandeling
2 gepubliceerde netwerk metaanalyses*
1 niet gepubliceerde netwerk metaanalyse
1 RCT met fingolimod niet opgenomen
in de netwerk meta-analyse

*Na het schrijven van dit rapport is ook een Cochrane netwerk meta-analyse 12 verschenen

over middelen bij RRMS; hierin zijn 39 studies opgenomen. Belangrijke uitkomstmaten in dit
review: het aantal patiënten met exacerbaties en het aantal patiënten met een 3 maanden
aanhoudende invaliditeitsprogressie. De conclusie was dat om een of meer volgende
exacerbaties te verhinderen alemtuzumab, natalizumab en fingolimod de beste keuze’s waren.
Om invaliditeitsprogressie te voorkomen had alleen natalizumab een gunstig effect op basis
van middelmatige kwaliteit; het effect van alemtuzumab was wel hoger, maar van lage
kwaliteit.

eerstelijnsbehandeling (PICOt A)
De uitkomsten van de twee RCTs zijn gepoold en vervolgens beoordeeld volgens de
GRADE methode.
tweedelijnsbehandeling (PICOt B)
Voor de tweedelijnsbehandeling is geen direct vergelijkende studie (RCT of
observationeel) met een van de gevraagde tweedelijns middelen fingolimod of
natalizumab gevonden. De enige RCT voor de populatie die eerder met onvoldoende
succes is behandeld met een eerstelijns middel: Coles, 2012; zie bijlage 1B. Dit is
een direct vergelijkende studie met een eerstelijns middel interferon bèta.
Ook een indirecte vergelijking van alemtuzumab met een van de tweedelijns
middelen is problematisch:
 een directe vergelijking van alemtuzumab met placebo ontbreekt.
 er zijn geen RCTs met fingolimod en natalizumab gericht op de gevraagde
populatie die eerder met onvoldoende succes is behandeld met een
eerstelijns middel.
In de aanpak van de tweedelijnsbehandeling (PICOt B)stonden twee wegen open:
1.

gebruik maken van de gepubliceerde kwalitatief goede netwerk metaanalyse (NMA) van de Canadian Agency for Drugs and Technologies in
Health (CADTH) over MS middelen, waarin o.a. een indirecte vergelijking is
gemaakt met alemtuzumab, fingolimod en natalizumab. In de CADTHPagina 17 van 58
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2.

analyse wordt geen onderscheid gemaakt tussen eerste- en
tweedelijnsbehandeling en zijn studies gericht op PICOt A en B gepoold. Dit
betekent dat in de CADTH-analyse de beperking is dat de P veel breder is
dan wordt gevraagd in PICOT B. Een andere beperking is dat de vergelijking
met fingolimod verloopt via interferon bèta (10) en via placebo (1); dit zijn
twee tussenstappen. Hetzelfde geldt voor de vergelijking met natalizumab
die verloopt eveneens via interferon bèta (10) en via placebo (1).
een indirecte vergelijking met de post-hoc analyses (uitgevoerd voor de EMA
en beschreven in de EPARs) van de RCT’s van fingolimod en natalizumab
gericht op een zo goed mogelijke benadering van de gewenste populatie. In
de eerdere beoordelingen van fingolimod en natalizumab door ZIN zijn de
posthoc subgroepanalyses echter beoordeeld als onvoldoende.

De gekozen aanpak voor tweedelijnsbehandeling (PICOt B):
Uitgegaan is van onder punt 1 beschreven 1e optie, de NMA van CADTH, waarin een
vergelijking is gemaakt met alemtuzumab, fingolimod en natalizumab in een brede
patiëntenpopulatie. Hoewel deze aanpak –gezien de voor de vraagstelling te brede
populatie- niet ideaal is, is dit gegeven de beschikbare studies van fingolimod en
natalizumab en de eerdere beoordelingen van deze twee middelen beschouwd als
het best mogelijke.
Me-Ta heeft in opdracht van ZIN een update van de NMA gemaakt en deze volgens
GRADE beoordeeld 13 (bijlage C).
De kenmerken van de geselecteerde studies zijn weergegeven in bijlage 1a en 1b.
De geëxcludeerde, maar in eerste instantie mogelijk relevant gevonden studies zijn
met reden van exclusie weergegeven in bijlage 2. De niet-geselecteerde studies
waren om diverse redenen niet van toepassing: o.a. andere uitkomstmaat, niet
systematische review.
De geïncludeerde richtlijnen en overige bronnen zijn weergegeven in bijlage 3.

3.2

Beoordeling kwaliteit van bewijs
Om de kwaliteit van het bewijs te beoordelen werd gebruik gemaakt van de GRADE
methode (www.gradeworkinggroup.org/); zie bijlage A.
Bij GRADE wordt de kwaliteit van het bewijs per uitkomstmaat bepaald. Na het
formuleren van cruciale en belangrijke uitkomstmaten (zie 1.3.5), zijn de studies
voor wat betreft hun interne validiteit beoordeeld op risk of bias †† , 14,15 ; zie bijlage
5.
Naast risk of bias zijn nog een aantal andere factoren van belang: inconsistentie,
indirectheid van bewijs, imprecisie en publicatie bias. Wanneer een of meer van
deze factoren aanwezig zijn kan de kwaliteit van het bewijs met 1 of 2 niveaus per
factor worden verlaagd (“downgraden”), zie tabel 3.

3.2.1

Kwaliteit en kenmerken geselecteerde studies bij eerstelijnsbehandeling
(A)

3.2.1.1

Kenmerken van de studies bij eerstelijnsbehandeling
Studies:
2 RCT’s (Coles, 2008; Cohen, 2012):
In de CARE-MS-1 studie (Cohen, 2012) is de werkzaamheid van 2 behandelkuren
alemtuzumab vergeleken met een twee jaar durende behandeling met interferon
††

In het kader van de ‘risk of bias assessment’ volgens het Cochrane Handbook zijn de volgende aspecten
belangrijk: Selectiebias (wijze van randomiseren, wijze van blinderen van de toewijzing van de behandeling),
performance bias (blindering deelnemers, blindering van personeel), detectiebias (blindering bij het vaststellen van
de uitkomsten), attritiebias (incomplete data over de uitkomsten), en reporting bias (selectieve verslaglegging).
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bèta (Rebf 44 microg 3x/week). De eerste behandelkuur alemtuzumab bestond uit
i.v. infusies van 12 mg/dag gedurende vijf dagen (totaal 60 mg). Deze werd na 1
jaar zonder behandeling gevolgd door en een iets kortere tweede kuur gedurende 3
dagen (totaal 30 mg). 481 therapienaïeve patiënten met RRMS die in de
voorafgaande twee jaar minimaal twee aanvallen hadden gehad en ten minste 1
aanval in het afgelopen jaar werden in CARE-MS-1 geïncludeerd. Over de duur en de
ernst van de aanval/exacerbaties zijn geen gegevens.
In de studie van Coles, 2008 (CAMMS223) werden 334 patiënten geïncludeerd en
1:1:1 gerandomiseerd naar alemtuzumab 12 mg, 24 mg en interferon bèta (Rebf 44
microg 3x/week). In deze fase II studie waren oorspronkelijk 3 behandelkuren de
bedoeling. Tijdens deze studie is het gebruik van alemtuzumab geschorst geweest
(van september 2005 tot 2008) vanwege 3 gevallen van immuun
trombocytopenische purpura. Hierdoor heeft 75% van de patiënten in maand 24
geen derde kuur met alemtuzumab ontvangen. Verder duurde deze studie 3 jaar en
is in deze studie alemtuzumab in twee sterktes (12 en 24 mg) vergeleken met een
drie jaar durende behandeling met interferon bèta (Rebif 44 microg 3x/week.
Aanvullend is in de beoordeling voor langere termijndata en ongewenste effecten
een extensie studie (Coles, 2012) meegenomen, waarin patiënten uit de 3 jarige
CAMM223 studie gedurende 5 jaar zijn vervolgd.
Voor algemene kenmerken van de studies zie Bijlage 1a.

3.2.1.2

Kwaliteit van de studies bij eerstelijnsbehandeling
Beide RCT’s (Coles, 2008; Cohen, 2012) zijn open, beoordelaargeblindeerde RCT’s.
Gezien het verschil in specifieke bijwerkingen (infusiereacties) en in behandeling
van de vergeleken interventies was blindering van de beoordelaar voor de gunstige
effecten het hoogst haalbare. In beide studies is beschreven dat de blindering van
de beoordelaren voor de beoordeling van de subjectieve uitkomstmaten, het
optreden van exacerbaties en het effect op de ziekteprogressie is gewaarborgd.
Hoewel ook de cruciale uitkomstmaat ernstige ongunstige effecten (zie 1.3.5) een
subjectieve uitkomstmaat is, waarvoor blindering van belang is, is hier in geen van
beide studies voor geblindeerd; dit leidde tot een extra downgrading in tabel 3.
Bij de studie van Cohen, 2012 was degene die de patiënten insluit niet op de hoogte
van de randomisatievolgorde; bij de studie van Coles, 2008 is dit in de beschrijving
onduidelijk.
In beide RCT’s waren de groepen aan het begin van de behandeling vergelijkbaar.
De follow-up is in beide studie voor alle armen > 93%. Vrijwel alle patiënten zijn
geanalyseerd in de groep waarin ze waren gerandomiseerd.
In beide studies waren er tussen de behandelarmen verschillen in de behandeling,
afgezien van de interventie. In de studie van Cohen, 2012 kreeg alleen de arm met
alemtuzumab herpesprofylaxe. Ook op het gebied van bijwerkingen en de veiligheid
werden patiënten in de armen met alemtuzumab en interferon bèta op een
verschillende manier behandeld: de vragenlijst voor follow-up en controles op bloed, urine- en serumcreatinine waarden werden in de arm met alemtuzumab
maandelijks afgenomen en in die met interferon bèta maar 1x/3 maanden.
In de studie van Coles, 2008 is de beschrijving summierder en is onduidelijk of de
aanvullende premedicatie met antihistaminica en antipyretica in alle studie-armen
vergelijkbaar was. In de studie van Coles, 2008 was er een groot verschil in
therapietrouw tussen beide armen: na 3 jaar zat slechts 59% van de patiënten die
was begonnen met interferon bèta nog in de arm; voor alemtuzumab was dit 83%.
Verder was er in beide studies substantiële invloed van de sponsoren op de
data/analyse, interpretatie en weergave van de studie.
Zie bijlage 4 voor een overzicht van de kwaliteit van deze studies.
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Alle bovengenoemde aspecten samen leidden tot downgrading met 1 punt onder
‘risk of bias’ in de GRADE tabel (tabel 3).
Extensie studie (Coles, 2012):
Aanvullende kwaliteitssproblemen met de extensiestudie zijn de incomplete followup, de geringe therapietrouw in de arm met interferon bèta en gebruik van andere
MS middelen in de arm met alemtuzumab, waardoor voorzichtigheid is geboden met
interpretatie van de uitkomsten. Verder bevatte de extensiestudie meer patiënten
uit de arm met alemtuzumab dan uit de arm met interferon bèta (68% vs. 42%)‡‡ .
Gezien deze extra kwaliteitsproblemen is deze studies alleen aanvullend gebruikt
voor langere termijndata.

3.2.2

Resultaten search standpunten andere organisaties en richtlijnen (bijlage 3b)
Alemtuzumab is nog niet in de Nederlandse richtlijn van de Nederlandse Vereniging
voor Neurologie opgenomen en evenmin in die van de Canadian Agency for Drugs
and Technologies in Health.
In de NICE-richtlijn van 2014 staat dat alemtuzumab binnen de geregistreerde
indicatie kan worden gebruikt bij volwassenen met verschillende typen en stadia van
actieve RRMS. Men meent dat alemtuzumab ten minste even effectief is als
fingolimod en natalizumab bij resp. patiënten met hoog actieve RRMS ondanks
behandeling met interferon bèta en bij patiënten met snel ontwikkelende ernstige
RRMS. Er is onzekerheid over het effect op de langere termijn, langer dan de follow
up duur van de studies.
In de richtlijn van de Deutsche Gesellschaft für Neurologie is alemtuzumab
toegevoegd aan de eerste keus middelen bij hoogactieve RRMS, nl fingolimod en
natalizumab.
De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) heeft alemtuzumab vanwege
de veiligheidsproblemen alleen geregistreerd in de VS voor patiënten met RRMS, die
niet hebben gereageerd op twee of meer andere DMT’s voor MS. Daarbij zijn
aanvullende eisen gesteld aan zorgverleners die het product willen voorschrijven.

Op basis van de geïncludeerde bronnen is de therapeutische waarde beoordeeld op
de criteria gunstige effecten, ongunstige effecten, ervaring, toepasbaarheid en
gebruiksgemak.
3.3

Resultaten bij eerstelijnsbehandeling (A)

3.3.1

Resultaten bij therapienaïeve patiënten met actieve RRMS (eerstelijnsbehandeling)

3.3.1.1

Cruciale uitkomstmaten
De resultaten uit de 2 RCTs zijn waar mogelijk gepoold (forestplots); de kwaliteit
per uitkomstmaat staat weergegeven in tabel 3.

Aantal patiënten met zes maanden aanhoudende invaliditeitsprogressie (fig
1; tabel 3)
‡‡

Na 5 jaar vervolg bevatte de fase II studie slechts gegevens van 60% van de patiënten op alemtuzumab 12 mg
en 38% van die op interferon bèta. In de extensiestudie van de fase II studie werd een kwart van de alemtuzumab
12 mg gebruikers in het vierde of vijfde jaar met een ander MS middel behandeld en gebruikte meer dan de helft
van de patiënten in de interferon bèta arm geen interferon bèta. Verder had 6% van de patiënten in het vierde of
vijfde jaar nog een derde kuur alemtuzumab gedurende 3 dagen gekregen. Uit de extensiestudies kunnen daarom
onvoldoende onderbouwde conclusies worden getrokken; dit betreft ook de mate waarin na de eerste twee kuren
extra kuren met alemtuzumab nodig zijn en het aanvullend gebruik van andere MS medicatie.
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Er is bewijs van lage kwaliteit dat na 24 maanden (n = 488) behandelen de kans op
6 maanden aanhoudende invaliditeitsprogressie kleiner is in de groep behandeld
met alemtuzumab vergeleken met interferon bèta (RR 0,55 (95%BI 0,36;0,84)). Dit
is een statistisch significant verschil, maar dit verschil is niet voor alle patiënten
klinisch relevant. (De aangehouden grenswaarden voor klinische relevantie voor RR
zijn < 0,75 en >1,25; zie 1.3.7 en bijlage B).
Study or Subgroup
Cohen 2012
Coles, 2008

Experimental
Control
Risk Ratio
Events Total Events Total Weight M-H, Fixed, 95% CI
30
8

376
112

20
24

187 52.6%
111 47.4%

0.75 [0.44, 1.28]
0.33 [0.16, 0.70]

488
298 100.0%
Total events
38
44
Heterogeneity: Chi² = 2.98, df = 1 (P = 0.08); I² = 66%
Test for overall effect: Z = 2.73 (P = 0.006)

0.55 [0.36, 0.84]

Total (95% CI)

Risk Ratio
M-H, Fixed, 95% CI

0.01
0.1
1
10
Favours Alemtuzumab Favours Interferon

100

Fig.1 Gepoolde resultaten 6 maanden aanhoudende invaliditeitsprogressie bij 24
maanden behandeling.
Frequentie exacerbaties op jaarbasis (ARR) (fig. 2; tabel 3)
Alemtuzumab 12 mg vermindert de frequentie van exacerbaties versus interferon
bèta met 55% (95% BI 37%,68%) bij Cohen, 2012 en met 69% (95% BI 48%,
82%) bij Coles, 2008. Uitgaande van een verschil van tenminste 30% van de
frequentie exacerbaties op jaarbasis is dit in beide studies voor de hele populatie
een klinisch relevant verschil.
Omdat er in de studie van Coles, 2008 geen rate ratio van de ARR van alemtuzumab
ten opzichte van die van de controle arm beschikbaar is, is afgezien van pooling.
Gekozen is om in de Forestplot alleen de studie van Cohen, 2012 te gebruiken om
de volgende redenen: Cohen, 2012 is de grootste studie met het grootste gewicht
en geeft daarom een meer precieze schatting; het is een fase III studie; het geeft
van de 2 studies de meest conservatieve schatting.
Er is bewijs van middelmatige kwaliteit dat de afname in de frequentie exacerbaties
groter is in de met alemtuzumab behandelde patiënten vergeleken met interferon
bèta na 24 maanden behandelen. Dit verschil in afname van exacerbaties tussen
beide armen is voor alle patiënten statistisch significant en klinisch relevant. De
relatieve reductie van de proportie patiënten met een exacerbatie voor
alemtuzumab vs interferon bèta is 55% (RR 0,45, 95% BI 0,32, 0,63).
Gegevens over het effect van alemtuzumab op de ernst of de duur van de
exacerbaties zijn niet bekend.
Study or Subgroup
Cohen 2012

log[Risk Ratio]

Risk Ratio
SE Weight IV, Fixed, 95% CI

-0.7985 0.1739 100.0%

Total (95% CI)
Heterogeneity: Not applicable
Test for overall effect: Z = 4.59 (P < 0.00001)

Risk Ratio
IV, Fixed, 95% CI

0.45 [0.32, 0.63]

100.0% 0.45 [0.32, 0.63]
0.01

0.1
1
10
100
Favours alemtuzuab Favours interferon beta

Fig. 2 Frequentie exacerbaties op jaarbasis (ARR) na 24 maanden behandeling op
basis van rate ratio

Kwaliteit van leven (tabel 3)
Pooling van de kwaliteit van leven data was niet mogelijk. Deze uitkomst is wel
gemeten, maar de uitkomsten zijn in de studies niet systematisch gerapporteerd. Er
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is bewijs van middelmatige kwaliteit dat na twee jaar er geen statistisch significant
verschil is tussen alemtuzumab en interferon bèta op de kwaliteit van leven. (bron
EPAR (p. 51/116).

Ongunstige effecten overall (volgens data in EPAR en SmPC)
Bij ongunstige effecten is een strikt onderscheid tussen eerste en tweede lijns
behandeling minder zinvol dan bij gunstige effecten. Voor een overzicht van de
ongunstige effecten overall is in tabel 4a de presentatie van de EMA in de EPAR en
de SmPC gevolgd, waarin voor alemtuzumab de bijwerkingen uit de 3 RCT’s zijn
gepooled samen met die van 297 patiënten uit de interferonarmen van deze 3 RCT’s
die in een vervolgstudie (CAMMS03409; ClinicalTrials.gov Identifier: NCT00930553)
van interferon bèta zijn overgezet op alemtuzumab. In totaal gaat het om 1.485
patiënten waarvan:
•
81% 2 kuren kreeg,
•
16 % 3 kuren,
•
2% 4 kuren en
•
<1% (4 patiënten) 5 kuren.
•
De follow-up was tot 8,9 jaar en bedroeg 4.262 persoonsjaren.
•
In de armen met alemtuzumab overleden 7 patiënten vergeleken met 1 in de
interferon bèta arm; 3 doden bij alemtuzumab waren volgens de onderzoeker
gerelateerd aan de behandeling: 1 geval van idiopathische trombocytopenische
purpura met cerebrale bloeding, 1 geval van sepsis en 1 cardiovasculaire
gebeurtenis. De dode in de arm met interferon bèta was niet gerelateerd aan
de behandeling.
Voor ernstige ongunstige effecten/bijwerkingen wordt bij voorkeur gekeken naar de
ernstige bijwerkingen die toegeschreven worden aan de behandeling.
Tabel 4a. Overzicht van gepoolde bijwerkingen en staken van
behandeling vanwege bijwerkingen uit tabel 32 van EPAR
alemtuzumab
12mg
bijwerkingen
97,5%

de

bijwerkingen die toegeschreven worden aan
de behandeling

94,1%

73,4%

bijwerkingen die leiden tot staken van de
behandeling

2,3%

7,9%

ernstige bijwerkingen

18,3%

18,3%

Ernstige bijwerkingen die toegeschreven
worden aan de behandeling

7,1%

1,6%

Interferon
bèta
94,6%

In de door de EMA gepoolde RCT’s was het percentage patiënten bij wie
bijwerkingen optraden vergelijkbaar in de armen met alemtuzumab 12 mg en
interferon bèta (resp. 97,5% vs 94,6%); hiervan was een deel (26,4%) toe te
schrijven aan exacerbaties van MS. Ook het percentage patiënten met ernstige
bijwerkingen (18,3% in beide groepen) en het percentage met graad 3 en 4
bijwerkingen was vergelijkbaar in beide armen.
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Het percentage patiënten met bijwerkingen die verband houden met de behandeling
was hoger in de arm met alemtuzumab 12 mg dan in de arm met interferon bèta, nl
94,1% vs. 74,4%. Ook ernstige bijwerkingen die verband houden met de
behandeling traden in de arm met alemtuzumab 12 mg vaker op dan bij interferon
bèta (7,1% vs 1,6)..Voor deze aan de behandeling toegeschreven ernstige
bijwerkingen van alemtuzumab betrof dit bij 6,1% MS exacerbatie, bij 0,4%
pneumonie, bij 0,4% auto-immuun trombocytopenie, 0,4% gastro-enteritis, bij
0,4% appendicitis en bij 0,4% urticaria.
Minder patiënten staken het gebruik in de arm met alemtuzumab (1,7%) vergeleken
met interferon bèta (7,9%).
De geobserveerde bijwerkingen van alemtuzumab zijn:

auto-immuunziekten 16 (idiopathische trombocytopenische purpura (ITP) bij
1%; schildklieraandoeningen bij 36% na 4 jaar en bij 45% na 8 jaar (deze
zijn meestal niet ernstig)). Over schildkliermaligniteiten is onzekerheid; in
RCT’s zijn 3 gevallen (0,3%) gemeld bij alemtuzumab en geen bij interferon
bèta; overall traden maligniteiten echter in beide armen evenveel op
(0,4%).

nefropathieën bij 0,3.

cytopenie (neutropenie, hemolytische anemie en pancytopenie) (weinig
meldingen)

infusiegerelateerde reacties (ernstige bij 3%), ondanks premedicatie met
o.a. corticosteroïden
Infecties. Infecties traden vaker op bij alemtuzumab, nl bij 71% vs 53% bij
interferon bèta: ernstige infecties bij 2,7 vs 1%; cervicaal humaan papillomavirus
bij 2%; oppervlakkige schimmelinfecties bij 12% vs 3%), bij behandeling met
alemtuzumab wordt profylaxe met oraal antiherpesmiddel gegeven.
Alle MS middelen hebben elk hun eigen specifieke bijwerkingen. Zie tabel 4b voor
een overzicht van de ongunstige effecten van de verschillende MS middelen.

Pagina 23 van 58

DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport alemtuzumab (Lemtrada®) bij de behandeling van actieve relapsing remitting multiple sclerose (RRMS) | 18 december 2015

TABEL 3 GRADE tabel gunstige effecten
Question: Should Alemtuzumab be used for therapy naive RRMS patients (Vraagstelling A)?
Bibliography: Coles 2008 & Cohen 2012
Quality assessment
No of
studies

Design

Risk of
bias

No of patients

Inconsistency Indirectness Imprecision

Other
considerations

Alemtuzumab

Effect

Control

Quality

Relative

Importance

Absolute

(95% CI)

Frequentie exacerbaties op jaarbasis (ARR) (follow-up mean 2 years; Better indicated by lower values)
1

1

randomised serious no serious

(Cohen, trials

inconsistency

no serious

No serious

indirectness

imprecision

none

376

187

2

RR 0,45, (0,32,
0,63)

CRITICAL

MODERATE

3

2012)
Aantal patiënten met zes maanden aanhoudende invaliditeitsprogressie (follow-up mean 2 years)
1

2

no serious

randomised serious no serious
4

trials

inconsistency

serious

5

none

indirectness

38/488

44/298

(7.8%)

(14.8%)

RR 0.55 (0.36 66 fewer per 1000 (from
6

to 0.84)

24 fewer to 94 fewer)


LOW

CRITICAL

Kwaliteit van Leven (follow-up mean 2 years; assessed with: SF-26, EQ-5D en FAMS)
7

EPAR

1

randomised serious no serious
trials

1

7

8

inconsistency

no serious

no serious

indirectness

imprecision

none
8

Kwaliteit van leven is wel gemeten, maar de uitkomsten zijn
CRITICAL

in de studies niet systematisch gerapporteerd. In Cohen,
MODERATE
2012 waren er geen statistisch significante verschillen tussen
alemtuzumab en interferon bèta na twee jaar op de SF-36 en
de EQ-5D. Op de FAMS (Functional Assessment of MS) was
de kwaliteit van leven in de alemtuzumab arm statistisch
significant beter dan in de arm met interferon bèta.

Patiënten en behandelaren zijn niet geblindeerd voor de behandeling; de effectbeoordelaren wel; de behandelingen verschillen erg van elkaar. Bovendien grote kans op selectieve

rapportage door invloed van Genzyme in schrijfcomité en analyse; sommige uitkomsten in het protocol zijn niet gerapporteerd (zie bijlage 4).
2

In eerdere beoordelingen hebben we een verschil in ARR van 30% relatieve afname als klinisch relevant beschouwd. Dat wordt in deze studie (Cohen, 2012) gehaald en in de studie van

Coles,2008 bevestigd. Daarom is er geen downgrading op imprecisie.
3

Conservatieve schatting op basis van 1 studie (Cohen, 2012); het effect van Coles, 2008 zit in dezelfde richting. Er zijn verder uit de extensiestudie en een observationele studie

aanwijzingen dat de richting van het effect op langere termijn (na 5 jaar follow-up) hetzelfde is als na 2 jaar. Echter vanwege onvolledige follow-up, geringe therapietrouw in de arm met
interferon bèta en gebruik van andere MS middelen in de arm met alemtuzumab, is er zeer weinig vertrouwen in dit effect op de langere termijn.
4

Inconsistency (I2 is 66%, p = 0.08, overlap van betrouwbaarheidsintervallen) is meegenomen bij imprecisie.

5

BI omvat zowel klinisch relevant effect als geen klinisch relevant effect; heterogeniteit is hoog, maar niet significant.

6

Er zijn uit de extensiestudie en een observationele studie aanwijzingen dat de richting van het effect op langere termijn (na 5 jaar follow-up) hetzelfde is als na 2 jaar in de studie van
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Coles, 2008. Echter vanwege onvolledige follow-up, geringe therapietrouw in de arm met interferon beta en gebruik van andere MS middelen in de arm met alemtuzumab, is er zeer
weinig vertrouwen in dit effect op de langere termijn.
7

Bron: EPAR alemtuzumab p. 51 van 116.

8

Geen Forest plot; de verschillen in uitkomsten op generieke en ziekte specifieke kwaliteit van leven vragenlijsten kunnen verklaard worden door verschillen in gevoeligheid; de

uitkomsten op de verschillende vragenlijsten wijzen in dezelfde richting.
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Tabel 4b: Ongunstige effecten van alemtuzumab vergeleken met interferon bèta, glatirameer, dimethylfumaraat, teriflunomide, natalizumab,
fingolimod bij patiënten met RRMS
alemtuzumab

interferon bèta

glatirameer

dimethylfumaraat

teriflunomide

natalizumab

fingolimod

meest
frequent
Zeer
vaak (>
10%)

bovenste
luchtweginfectie,
urineweginfectie,
leukopenie,
lymfopenie,
hoofdpijn,
flushing,
misselijkheid,
urticaria, uitslag,
pruritus, koorts,
vermoeidheid.

leukopenie, lymfopenie,
anemie, neutropenie,
trombocytopenie,
voorbijgaand griepachtig
beeld met algehele
malaise (bij 70% binnen
6 mnd.), reacties of
ontsteking op de
injectieplaats (bij 30%),
hoofdpijn,
asymptomatische
transaminase verhoging.

reacties op de
injectieplaats; postinjectie reactie' met:
vasodilatatie, pijn
op de borst,
dyspneu, palpitaties
of tachycardie.
Misselijkheid, angst,
depressie,
hoofdpijn, griep,
infectie, rugpijn,
artralgie, asthenie

flushing,
diarree,
misselijkheid
, buikpijn,
pijn in de
bovenbuik,
ketonen in
urine.

diarree,
misselijkheid,
verminderde
haardichtheid,
stijging
leverenzymen

Infusiegerelatee
rde
bijwerkingen
(tijdens of < 1
uur na infusie)
bij 23% (t.o.v.
19% bij
placebo).

griep, hoesten,
diarree, rugpijn,
verhoogde
ALTconcentratie.

ernstig

Nefropatie; autoimmuunziekten,
als ITP, ernstige
schildklierafwijkin
gen, cytopenie
(neutropenie,
hemolytische
anemie en
pancytopenie),
ernstige
infusiegerelateerd
e reacties,
ernstige infecties,

Ernstige depressie en/of
zelfmoordneiging.
Verder: ernstige leverbeschadiging, ernstige
huidreacties

anafylactische
reacties.

Ernstige
flushing
(mogelijk
anafylactoïde reactie),
maagdarmstoornissen,
gastroenteritis, PML.

lymfocytopenie,
opportunistische
infecties lichte
trombocytopenie,
(bloedplaatjes <
100x109/l). Zeer
zelden:
interstitiële
longziekte*,
pancreatitis*,
ernstige
huidreacties*.

anafylactische
reacties.
Progressieve
multifocale
leukoencefalopathie
(PML), ernstige
gevallen van
herpesencefaliti
s (waaronder
een fataal
geval).

verlaging van de
hartslag,
infecties,
macula-oedeem,
ademnood,
leverproblemen,
plotselinge dood,
myocardinfarct,
hemofagocytair
syndroom (HPS),
PML

* alleen gemeld bij leflunomide; zie FT van teriflunomide.
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3.3.2

Conclusie kwaliteit van bewijs gunstige effecten.
De kwaliteit van het bewijs voor de cruciale uitkomstmaten (tabel 3) is laag h , wat
betekent dat er beperkt vertrouwen is in de juistheid van de effectschattingen.
Verder onderzoek zal zeer waarschijnlijk een belangrijke invloed hebben op het
vertrouwen in het gevonden effect en zal waarschijnlijk de schatting van het effect
veranderen.
Er is dus beperkt vertrouwen in de relatieve effectiviteit van alemtuzumab bij
therapie-naïeve patiënten.

3.3.3

Discussie gunstige effecten
- Bij de uitkomstmaat 6 maanden aanhoudende invaliditeitsprogressie (fig. 1) is er
2

sprake van enige heterogeniteit tussen de twee studies. De I was > 30%, maar dit
was niet statistisch significant. In de fase III studie CARE-MS I (Cohen, 2012) gaf
alemtuzumab geen statistisch significante reductie van de 6 maanden aanhoudende
voortschrijding van invaliditeit ten opzichte van interferon bèta, maar wel in de fase
II studie (Coles, 2008). Een mogelijke verklaring voor dit verschil is er niet: in beide
studies gaat het om vergelijkbare patiënten met een korte ziekteduur en een EDSSscore van 2,0. Wel waren in Coles, 2008 iets meer patiënten met ≥ 3 relapsen (39%
vs 15% bij Cohen, 2012). Cohen, 2012 wijst er in de discussie op dat in de fase III
studie het percentage patiënten met aanhoudende ziekteprogressie in de arm met
interferon bèta veel lager is dan verwacht vanuit de fase II studie (11% vs 20%),
maar dat in andere studies met vroege RRMS vergelijkbare lage percentages
aanhoudende ziekteprogressie in de arm met interferon bèta zijn waargenomen.
- Uit de EPAR (p. 51/116) /blijkt dat in de fase III studie (Cohen, 2012) geen
statistisch significante verschillen tussen alemtuzumab en interferon bèta zijn
gevonden na twee jaar op de SF-36 en de EQ-5D. Op de FAMS (Functional
Assessment of MS) was de kwaliteit van leven in de alemtuzumab arm statistisch
significant beter dan in de arm met interferon bèta.
- Over het effect op de langere termijn zijn slechts beperkte gegevens, nl
de 5-jaars follow-up van de fase II studie (Coles, 2012). Deze studie is alleen als
aanvulling (zie 3.2.1.1) meegenomen en geeft niet meer dan een aanwijzing dat de
richting van het effect van de twee jaarlijkse behandelingskuren alemtuzumab op de
jaarlijkse frequentie van exacerbaties en op de aanhoudende voortschrijding van
invaliditeit op de langere termijn behouden blijft. Dit is bewijs van zeer lage
kwaliteit.
-Het verschil op de cruciale gunstige uitkomstmaten 6 maanden aanhoudende
invaliditeitsprogressie in het voordeel van alemtuzumab ten opzichte van interferon
bèta, is niet voor alle patiënten klinisch relevant. Voor het aantal exacerbaties is het
verschil wel klinisch relevant.
-Gegevens over de ernst of de duur van de exacerbaties zijn niet bekend, en
evenmin over het effect van alemtuzumab hierop. Dit is zorgelijk, mede gezien de
gehanteerde definitie voor exacerbatie, waardoor er in deze uitkomstmaat geen
onderscheid wordt gemaakt tussen een exacerbatie met een duur van 48 uur, 6-8
weken (milde tot matige aanvallen) en 12 weken (ernstige aanvallen). Dit beperkt
een nadere inschatting van de klinische relevantie van het effect.

h

De kwaliteit van het bewijs van de belangrijke uitkomstmaat totaal T2 laesies van zeer laag.
Daarom gaan we op deze uitkomstmaat niet verder in.
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3.3.4

Conclusie gunstige effecten
Uit de gepoolde studies bij behandelingsnaïeve patiënten met actieve RRMS bij
therapienaïeve patiënten is er bewijs van middelmatige lage kwaliteit dat na 24
maanden behandelen alemtuzumab werkzamer is dan interferon bèta gemeten op
het gemiddeld aantal exacerbaties op jaarbasis (ARR). Het verschil in effect tussen
alemtuzumab en interferon bèta op deze cruciale uitkomstmaat, is voor de hele
patiëntenpopulatie klinisch relevant. Op de uitkomstmaat de 6 maanden
aanhoudende invaliditeitsprogressie is er bewijs van lage kwaliteit dat na 24
maanden behandelen alemtuzumab werkzamer is dan interferon bèta. Op deze
cruciale uitkomstmaten is het verschil in effect tussen alemtuzumab en interferon
bèta statistisch significant, maar niet voor de hele patiëntenpopulatie klinisch
relevant. Gegevens over de ernst of de duur van de exacerbaties zijn niet bekend,
en evenmin over het effect van alemtuzumab hierop. Dit beperkt een nadere
inschatting van de klinische relevantie van het effect. De gunstige effecten op de
jaarlijkse exacerbaties en ziekteprogressie vertalen zich evenmin in consistente
statistisch significante verschillen in de kwaliteit van leven, ook een cruciale
uitkomstmaat, waarvoor de kwaliteit van het bewijs middelmatig is.

3.3.5

Discussie ongunstige effecten

- Er zijn diverse problemen met de weergave in de publicaties van de ongewenste
effecten die niet spelen bij de weergave van de gewenste effecten:
 er zijn geen gegevens over bijwerkingen die aan de behandeling kunnen
worden toegeschreven; men heeft ook symptomen van de ziekte als
bijwerkingen meegenomen. Exacerbaties tellen mee als ernstige
bijwerkingen.
 de bijwerkingen niet zijn door geblindeerde onderzoekers beoordeeld en
verzameld,
Hierdoor is er vanuit de publicaties nog grote onduidelijkheid over het relatieve
optreden van ernstige bijwerkingen.
-In de gepoolde data van de EPAR (gericht op alle beschikbare gegevens bij
patiënten met RRMS) traden ernstige bijwerkingen die verband houden met de
behandeling (incl MS exacerbaties) in de alemtuzumab arm 12 mg klinisch relevant
vaker op dan bij interferon bèta. Aan de andere kant traden ernstige bijwerkingen in
de arm met alemtuzumab 12 mg en interferon bèta even vaak op, nl bij 18,3%.
Een mogelijke verklaring voor deze discrepantie in frequentie tussen gemelde
ernstige bijwerkingen en de ernstige bijwerkingen toegeschreven aan de
behandeling is de niet-dubbelblinde opzet van de studies. Met name omdat er zulke
grote verschillen in de studie-armen (2 kuren alemtuzumab vs Rebif 3x/week) zijn,
wordt meer waarde toegekend aan de ernstige bijwerkingen die toegeschreven
worden aan de behandeling.
- Door de grote behandelverschillen tussen alemtuzumab en interferon bèta geeft
staken van de behandeling na een vervolgduur van twee jaar een vertekend beeld.
Gebruik van interferon bèta moet 3x/week worden voortgezet en dit kan
bijwerkingen blijven veroorzaken, wat kan leiden tot staken van het gebruik.
Alemtuzumab kan lange tijd na de laatste kuur en na staken nog bijwerkingen
veroorzaken. De patiënt zal echter na de tweede kuur aan het begin van het tweede
jaar de behandeling niet meer kunnen staken met alemtuzumab vanwege
ongunstige effecten, omdat de behandeling dan al is afgelopen. Dit betekent dat de
cruciale uitkomstmaat het percentage van de patiënten dat de behandeling staakt
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vanwege ongunstige effecten vanaf het begin van het tweede behandeljaar (direct
na de tweede kuur) voor alemtuzumab een te gunstig beeld zal geven.
Door de grote behandelverschillen tussen alemtuzumab en interferon bèta geeft
staken van de behandeling na een vervolgduur van twee jaar een dermate
vertekend beeld, dat deze niet meeweegt in de eindconclusie.

-Het is onvoldoende duidelijk hoe de verhouding in ernstige bijwerkingen bij
alemtuzumab vs. interferon bèta uitvalt na een langere vervolgduur en buiten
onderzoeksverband; uit de extensiestudies kunnen vanwege onvolledige follow up
onvoldoende onderbouwde conclusies worden getrokken.
Diverse bijwerkingen van alemtuzumab kunnen ernstig verlopen of ernstige
complicaties geven. Door tijdige herkenning door middel van frequente controles,
monitoring en voorzorgen kan dit worden beperkt. Bijvoorbeeld kan ITP fataal
verlopen, maar bij tijdige herkenning, reageert het goed op behandeling met
corticosteroïden en IgG, zonder dat trombopoëtine agonisten nodig zijn 17 . Dit geldt
ook voor schildklierproblemen 18 . Therapietrouw aan het monitoringschema is
daarom van belang.
-Uit tabel 4 blijkt dat alle MS middelen elk hun eigen specifieke bijwerkingen
hebben. In het algemeen wordt aangenomen dat de eerstelijns middelen minder
kans op ernstige bijwerkingen geven dan de tweedelijns middelen natalizumab en
fingolimod. In de literatuur en uit de discussie bij beoordelingsinstanties blijkt het
veiligheidsprofiel van alemtuzumab nog niet geheel uitgekristalliseerd. Het
veiligheidsprofiel van alemtuzumab wordt minder goed geacht dan dat van de
eerstelijnsmiddelen. In de VS bestaan hierom belangrijk restricties in de registratie.
Deze bestaan niet in de EU, hoewel een minderheidsstandpunt i met
veiligheidsbezwaren in de EPAR van alemtuzumab is opgenomen.
De WAR deelt de zorgen over de veiligheid van alemtuzumab.
3.3.6

Conclusie ongunstige effecten.
Vanuit de publicaties met alemtuzumab is er nog grote onduidelijkheid over het
relatieve optreden van ernstige bijwerkingen. Het veiligheidsprofiel van
alemtuzumab wordt minder goed geacht dan van de andere eerstlijnsmiddelen zoals
interferon bèta. Ernstige bijwerkingen kunnen tot 4 jaar na de laatste kuur
optreden.

3.4

Resultaten gunstige en ongunstige effecten bij tweedelijnsbehandeling (B)

3.4.1

Evidentie bij patiënten met onvoldoende respons op voorgaande therapie
(tweedelijnsbehandeling)

3.4.1.1

Achtergrond
Alemtuzumab is bij patiënten met onvoldoende respons op voorgaande therapie niet
direct vergeleken met fingolimod of natalizumab. Daarnaast bevat de RCT’s van
fingolimod en natalizumab een gemengde populatie met zowel eerste- als
tweedelijnspatiënten. In een netwerk meta-analyse (NMA) uitgevoerd door het
Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH), is de effectiviteit
van alemtuzumab indirect vergeleken met die van natalizumab of fingolimod voor
i

Een minderheid van 7 leden van de CHMP, waaronder de Nederlandse vertegenwoordiging, was het niet eens met
de brede registratie van alemtuzumab door de EMA. Op grond van ernstige veiligheidsproblemen achtte men de
voordeel-risico verhouding alleen positief bij een beperktere indicatie van RRMS, nl. met een hoge ziekteactiviteit; bij
patiënten met een minder actieve ziekte achtte men de voordeel-risico verhouding negatief.
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de behandeling van RRMS. Deze NMA maakt geen onderscheid tussen eerste- en
tweedelijnsbehandeling.
De NMA betreft de volgende twee uitkomsten: annualised relapsed rate j en
sustained disability progression. De studies van fingolimod en natalizumab die in
deze NMA zijn meegenomen, zijn in de eerdere beoordelingen van fingolimod en
natalizumab door Zorginstituut Nederland (ZIN) als relevant beschouwd. Sinds het
CADTH rapport is er nog een relevante studie (FREEDOMS 2, Calabresi, 2014)
gepubliceerd– die fingolimod vergeleek met placebo. In opdracht van het
Zorginstituut Nederland (ZIN) heeft Me-Ta k een update gemaakt van de CADTHNMA. Vervolgens heeft Me-Ta deze update volgens GRADE beoordeeld. Ook van de
ongunstige effecten heeft Me-Ta een beoordeling gedaan.
3.4.1.2

Resultaten cruciale uitkomstmaten
Gunstige effecten:
De conclusie van het rapport van Me-Ta 19 (Bijlage C) is dat toevoeging van de
FREEDOMS2 studie aan de netwerk meta-analyse van CADTH aantoont dat
alemtuzumab 12 mg gepaard gaat met een significant lager aantal jaarlijkse
exacerbaties in vergelijking met fingolimod (0.65; 95%BI 0.51 tot 0.82), maar niet
in vergelijking met natalizumab (0.97; 95%BI 0.74 tot 1.28). Wat betreft
invaliditeitsprogressie is er geen significant verschil tussen alemtuzumab 12 mg en
fingolimod (odds ratio 0.51; 95%BI 0.26 tot 1.14) of natalizumab (odds ratio 0.68;
95%BI 0.30 tot 1.87).
Deze resultaten verschillen niet wezenlijk van de resultaten zonder toevoeging van
deze recente studie, en de conclusies van het CADTH-rapport kunnen dan ook
overgenomen worden (zie 3.4.2).
Ongunstige effecten:
Net als bij de eerstelijnsbeoordeling worden (ernstige) bijwerkingen niet als
Forestplot opgenomen en evenmin in een GRADEtabel, maar geven we een
beschrijving van bijwerkingen en laten deze mee wegen in de eindconclusie.
Tabel 5. Ernstige ongunstige effecten en staken van de behandeling
vanwege ongunstige effecten*
Behandeling
Ernstige
Staken van de behandeling
bijwerkingen
vanwege bijwerkingen
Natalizumab 300 mg IV
19,0%
6,1%
Alemtuzumab 12 mg IV
18,4% - 39,8%
1,3% - 3,3%
Fingolimod 0,5 mg p.o.
7,0% - 14,8%
5,6% - 18,4%

*Uit rapport Me-Ta: Bronnen: 1 studie met relevante gegevens voor Natalizumab (AFFIRM), 3 studies voor
alemtuzumab 12 mg (CAMMS223, CARE-MS I, CARE-MS II) en 4 studies voor fingolimod (FREEDOMS I,
FREEDOMS II, Saida 2012, TRANSFORMS).

j
k

Annualized=omgezet naar een annual relapse rate (ARR)

ME-TA (Medical Evaluation & Technology Assessment) is een onafhankelijke Belgische instelling, die Heath
Technology Assessment (HTA) uitvoert voor non-profit organisaties. http://www.me-ta.eu/home
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Tabel 6a GRADE tabel Netwerk meta-analyse Jaarlijkse exacerbatie ratio*
Indirecte
Lus
Intransitivity
Quality
effectschatting
(ratio)
Alemtuzumab 12 mg – INF 44 µg – INF 30 µg
– Fingolimod

0,65 (0,51-0,82)

No serious
intransitivity


VERY LOW

Alemtuzumab 12 mg – INF 44 µg – Placebo –
Fingolimod

0,65 (0,51-0,82)

No serious
intransitivity


VERY LOW

Alemtuzumab 12 mg – INF 44 µg – Placebo –
Natalizumab

0,97 (0,74-1,28)

No serious
intransitivity


VERY LOW

*Uit rapport Me-Ta

Tabel 6b: GRADE-tabel: Netwerk meta-analyse Invaliditeitsprogressie*
Indirecte
Lus
Intransitivity
Quality
effectschatting
(odds ratio)
Alemtuzumab 12 mg – INF 44 µg –
INF 30 µg – Fingolimod

0,51 (0,261,14)

No serious
intransitivity

˜˜˜˜
VERY
LOW

Alemtuzumab 12 mg – INF 44 µg –
Placebo – Fingolimod

0,51 (0,261,14)

No serious
intransitivity

˜˜˜˜
LOW

Alemtuzumab 12 mg – INF 44 µg –
Placebo – Natalizumab

0,68 (0,3-1,87)

No serious
intransitivity

˜˜˜˜
LOW

*Uit rapport Me-Ta

3.4.2

Conclusie kwaliteit van bewijs gunstige en ongunstige effecten
Conclusies in rapport van Me-Ta voor patiënten met actieve relapsing-remitting
multiple sclerose met onvoldoende respons op voorgaande therapie:

Er is bewijs van zeer lage kwaliteit dat alemtuzumab 12 mg gepaard gaat
met een significant lager aantal jaarlijkse exacerbaties in vergelijking met
fingolimod.

Er is bewijs van lage kwaliteit dat alemtuzumab 12 mg gepaard gaat met
minder invaliditeitsprogressie dan fingolimod, maar het verschil is niet
statistisch significant.

Er is bewijs van zeer lage kwaliteit dat er geen verschil is in jaarlijkse
exacerbaties tussen alemtuzumab 12 mg en natalizumab.

Er is bewijs van lage kwaliteit dat alemtuzumab 12 mg gepaard gaat met
minder invaliditeitsprogressie dan natalizumab, maar het verschil is niet
statistisch significant.

Uit indirecte vergelijking zijn er aanwijzingen dat alemtuzumab 12 mg (en
natalizumab) leidt tot meer ernstige ongunstige effecten dan fingolimod,
maar dat meer patiënten de behandeling staken vanwege ongunstige
effecten na fingolimod in vergelijking met alemtuzumab.

3.4.3

Discussie
-Alemtuzumab, fingolimod en natalizumab hebben elk hun eigen bijwerkingenprofiel
en veiligheidsproblemen, waardoor uitgebreide controles en voorzorgen nodig zijn.
Zie tabel 4 en de hoofdstukken 3.3.1.1, 3.3.5 en 3.3.6. over ongunstige effecten.
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-De percentages in tabel 5 over ‘Ernstige ongunstige bijwerkingen en staken van de
behandeling vanwege bijwerkingen’ dienen met de nodige voorzichtigheid
geïnterpreteerd te worden in afwezigheid van directe vergelijkingen. Verder gelden
hier dezelfde kanttekeningen als genoemd onder 3.3.5:

Bijwerkingen zijn niet synoniem met ongewenste effecten omdat ook
(symptomen van) exacerbaties in de bijwerkingen zijn meegenomen.

er zijn verschillen in definities van ernstige bijwerkingen;

bijwerkingen zijn niet door geblindeerde onderzoekers beoordeeld en
verzameld,

staken van de behandeling vanwege ongunstige effecten geeft in deze
vergelijking een vertekend beeld, omdat er na de 2e kuur met alemtuzumab
geen behandeling meer is deze dus niet kan worden gestopt. De uitkomsten
op staken vanwege ongunstige effecten zijn daarom niet in de eindconclusie
meegenomen.
-Fingolimod en natalizumab zijn door de EMA op grond van ernstige
veiligheidsproblemen geregistreerd voor een ingeperktere indicatie (een tweedelijns
populatie) dan waarvoor deze middelen in RCT’s zijn onderzocht.
-We kunnen de conclusies van Me-Ta overnemen en splitsen deze uit naar gewenste
en ongewenste effecten. Voor de vergelijking met natalizumab is een conclusie
ingevoegd mede gebaseerd op grond van tabel 5a en 5b.
3.4.4

Conclusie gunstige effecten
Er is bewijs van zeer lage resp. lage kwaliteit dat alemtuzumab bij patiënten met
actieve RRMS werkzamer is dan fingolimod gemeten op het gemiddeld aantal
exacerbaties op jaarbasis (ARR) maar dat het verschil op de 6 maanden
aanhoudende invaliditeitsprogressie niet statistisch significant verschillend is.
Er is bewijs van zeer lage resp. lage kwaliteit dat bij patiënten met actieve RRMS
het effect van alemtuzumab gemeten op het gemiddeld aantal exacerbaties op
jaarbasis (ARR) en op de 6 maanden aanhoudende invaliditeitsprogressie niet
statistisch significant verschillend is van dat van natalizumab.

3.4.5

Conclusie ongunstige effecten
Uit indirecte vergelijking zijn er aanwijzingen dat bij alemtuzumab de kans op het
optreden van ernstige bijwerkingen groter is dan bij fingolimod. Er is bewijs van
zeer lage kwaliteit dat bij alemtuzumab de kans op het optreden van ernstige
bijwerkingen vergelijkbaar of groter is dan bij natalizumab. Het veiligheidsprofiel
van alemtuzumab wordt minder goed geacht dan dat van de eerstelijnsmiddelen en
vergelijkbaar zijn met dat van de andere tweedelijnsmiddelen zoals natalizumab.
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Tabel 7: Ervaring met alemtuzumab vergeleken met interferon bèta, glatirameer, dimethylfumaraat, teriflunomide, natalizumab,
fingolimod bij patiënten met RRMS
alemtuzumab
beperkt: < 3 jaar op de markt of <

interferon bèta

glatirameer

x

dimethylfumaraat

teriflunomide

x

x

natalizumab

fingolimod
x

100.000 voorschriften (nietchronische indicatie)/20.000
patiëntjaren (chronische medicatie)
voldoende: ≥ 3 jaar op de markt, en >

x

100.000 voorschriften/20.000
patiëntjaren
ruim: > 10 jaar op de markt

MabCampath
(2001)

X (1995)

X (2004)

Fumaderm

leflunomide

(1994)

(1999)
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Tabel 8: Gebruiksgemak van alemtuzumab vergeleken met interferon beta, glatirameer, dimethylfumaraat, teriflunomide,
natalizumab, fingolimod bij patiënten met RRMS
alemtuzumab

interferon bèta

glatirameer

dimethylfumaraat

teriflunomide

natalizumab

fingolimod

Toedienings
wijze

i.v. infusie

SC of IM;
zelfinjectie is
mogelijk

SC
(zelfinjectie)

oraal

oraal

i.v. infusie

oraal

Toedieningsfrequentie

2 relatief korte kuren van 5
en 3 dagen met een jaar
ertussen

INF beta-1b:
SC 1x/2 dagn.
INF beta-1a:
SC 3x/week
(Rebif®) of IM
1x/ week
(Avonex®)
pegINFbeta1a: SC 1x/2
wekn

1x/dag of
3x/week

2x/dag

1x/dag

1x/ maand
gedurende 1
uur; dit
gebeurt
poliklinisch

1x/dag

Controles

gedurende 4 jaar na de
laatste infusie:
maandelijks: een volledige
bloedtelling met
differentiële telling, een
microscopische
urineanalyse en controle
van
serumcreatininespiegels.
Verder elke 3 maanden:
schildklierfunctie; bij
vrouwen 1x/jaar screenen
op humaan papillomavirus.

controle van
leukocyten,
trombocyten
en
leverfuncties
vóór en tijdens
de behandeling

controle
compleet
bloedbeeld
vooraf en
elke 3
mnd, nieren
leverfunctie
(3-6-12
mnd)

controle van
bloeddruk,
leukocyten,
trombocyten
en
leverfuncties
vóór en
tijdens de
behandeling

Controle op
aanwijzingen
voor
progressieve
multifocale
leuko-encefalopathie (incl.
psychiatrische en
cognitieve
symptomen)

Compleet bloedbeeld (CBC)
vooraf en periodiek. Vooraf
op VZV-antilichamen. Na 3-4
maanden en bij
visusstoornissen een
oogheelkundig onderzoek;
bij risicopatiënten periodiek.
Vooraf recente
transaminase- en
bilirubinewaarden. in maand
1, 3 en 6 en daarna
periodiek
levertransaminasen.
Periodiek de bloeddruk, ECG.

INF=interferon SC=subcutaan

IM=intra musculair
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Tabel 9: De belangrijkste waarschuwingen/voorzorgen van alemtuzumab vergeleken met de andere DMT’s bij patiënten met RRMS
alemtuzumab

interferon bèta

Bloedbeeldcontrole

X 1x/maand

X periodiek

Schildkierfunctiecontrole

X 1x/3 mnd

X in begin

nierfunctiecontrole

X

1x/maand

Controle leverenzymen

X

1x/maand

X periodiek

Symptomen van ITP,
nefropathieën,
schildklierdysfunctie

X

ook > 4 jr

X van TMA

Controle (virus)infectie bij starten

X

glatirameer

dimethylfumaraat

teriflunomide

X 1x/3 mnd 20

X

X

X 1x/jaar

Follow-up (controles)> 1 jaar

X gedurende 4 jr

VZV vaccinatie vooraf

X

Voorzichtigheid bij dragers HBV en
HBC

X

Voorzichtigheid bij maag of
leveraandoening

fingolimod

X 1x/6-12 mnd

X 1x/2 mnd

X periodiek

X

X

X

X

X

X

X

X 1x/6-12 mnd

Controle bloeddruk
Controle NPH

natalizumab

X

oogonderzoek

X
gemeld

X 1x/6 mnd

Voorzichtigheid bij cardiovasculaire
risico’s
Voorzichtigheid bij respiratoire
ziekten

ECG

X

ECG controle bij start

Controle op PML

+

gemeld
X

X

X

TMA= trombotische microangiopathie, waaronder trombotische trombocytopenische purpura (TTP) of hemolytisch uremisch syndroom (HUS)
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3.5

Ervaring
De ervaring met alemtuzumab is weergegeven in tabel 7.

3.5.1

Conclusie
De ervaring met alemtuzumab is beperkter dan met interferon bèta, glatirameer en
natalizumab.

3.6

Toepasbaarheid
Contra-indicaties van alemtuzumab: HIV (humaan immunodeficiëntievirus)-infectie.
Specifieke groepen
Ouderen, kinderen, gestoorde lever-nierfunctie: Er zijn geen onderzoeksgegevens
bij patiënten ouder dan 55 jaar. De veiligheid en werkzaamheid bij kinderen (< 18
j.) en lever- en nierfunctiestoornissen is niet onderzocht.
Zwangerschap/Lactatie: Alemtuzumab is mogelijk schadelijk. Vrouwen in de
vruchtbare leeftijd dienen tijdens de behandeling en gedurende 4 maanden na de
kuur adequate anticonceptieve maatregelen te nemen. Het geven van borstvoeding
werd ontraden tijdens en gedurende ten minste 4 maanden na de laatste infusie.
Interacties
Alemtuzumab mag men niet gelijktijdig gebruiken met of na antineoplastische of
andere immunosuppressieve therapie vanwege risico op immuniteitsonderdrukking.
Tijdens en kort na behandeling mag men geen levende virale vaccins toedienen;
indien het nodig is patiënten te immuniseren dient men ten minste 6 weken vóór de
start van de behandeling te doen.
Waarschuwingen en voorzorgen
Patiënten op alemtuzumab moeten zich tot 4 jaar na de laatste toediening
onderwerpen aan een zeer frequente controle op bloedbeeld, urineanalyse,
serumcreatininespiegels en schildklierfunctie nodig en de bijwerkingen moeten
adequaat worden vervolgd en behandeld. In tabel 9 is dit beknopt weergegeven.
Verder mag men alemtuzumab niet gebruiken bij inactieve ziekte of bij patiënten
stabiel op de huidige behandeling. Patiënten moet men vooraf informeren over de
voordelen en risico's en laten instemmen met de maandelijkse controles tot
tenminste 4 jaar na de laatste infusie.

3.6.1

Discussie
-Alemtuzumab is vanuit de geregistreerde indicatie breder toepasbaar dan
fingolimod en natalizumab die slechts beperkt voor 2 subgroepen van relapsing
remitting multiple sclerose patiënten zijn geregistreerd. Interferon bèta heeft een
nog breder toepassingsgebied omdat het als enige ook voor SPMS is geregistreerd,
Verder is interferon bèta ook geregistreerd bij een enkele periode van
demyelinisatie met daarbij een actief ontstekingsproces, wanneer deze periode
ernstig genoeg is om behandeling met intraveneuze corticosteroïden te
rechtvaardigen, en er een verhoogd risico op de ontwikkeling van klinisch
definitieve multiple sclerose bestaat; en glatirameer ook na het doormaken van een
eerste klinische episode bij een groot risico van ontwikkeling van klinisch definitieve
multiple sclerose.
-Geen van de MS middelen kan veilig tijdens zwangerschap worden gebruikt.
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- Vergeleken met de andere DMT’s heeft alemtuzumab een veel langer, frequenter
en uitgebreider progamma van voorzorgen, monitoring en maandelijkse controles
(tabel 9). Dit progamma is intensiever dan bij fingolimod en natalizumab vanwege
zorgen over het veiligheidsprofiel. In volgorde van intensiviteit van controles en
voorzorgen komen daarna dimethylfumaraat en teriflunomide en vervolgens
interferon bèta; controles zijn bij glatirameer niet nodig.
-Voor patiënten die gedurende vier jaar na het stoppen met de kuren niet onder
maandelijkse controle blijven, zullen de risico’s op ernstige bijwerkingen dermate
kunnen toenemen, dat deze risico’s groter zijn dan de voordelen die de behandeling
kan opleveren.
3.6.2

Conclusie
De toepasbaarheid van alemtuzumab wordt beperkt door de inschatting of patiënten
na het stoppen met de kuren toch gedurende vier jaar erna onder maandelijkse
controle zullen blijven.

3.7

Gebruiksgemak
Het gebruiksgemak van alemtuzumab is weergegeven in tabel 8.

3.7.1

Discussie
Alemtuzumab heeft als voordeel dat slechts twee jaarlijkse korte behandelingskuren
van enkele dagen gegeven hoeven te worden, ondanks dat MS een chronische
ziekte is. Dit geeft patiënten het vooruitzicht op een kans om op termijn therapievrij
te zijn. Wel dient er gedurende vier jaar na de laatste infusie maandelijks een
monitoring plaats te vinden op het optreden van bijwerkingen. Alle andere MS
middelen worden chronisch gebruikt. De interferonen en glatirameer kunnen IM of
SC door de patiënt zelf worden geïnjecteerd. Teriflunomide, dimethylfumaraat en
fingolimod worden oraal ingenomen. Natalizumab wordt elke vier weken toegediend
middels intraveneuze infusie in het ziekenhuis. Bij alle middelen, behalve bij
glatirameer, dient periodiek laboratorium of ander aanvullend controle-onderzoek
verricht te worden.

3.7.2

Conclusie
Alemtuzumab heeft als voordeel dat slechts twee jaarlijkse korte behandelingskuren
van enkele dagen gegeven hoeven te worden. Wel dient er gedurende vier jaar na
de laatste infusie een frequente en intensieve monitoring plaats te vinden op het
optreden van bijwerkingen.

3.8

Eindconclusie therapeutische waarde

3.8.1

Eerstelijnsbehandeling (A).
Bij therapienaïeve patiënten met actieve relapsing remitting multiple sclerose heeft
alemtuzumab een therapeutische gelijke waarde ten opzichte van interferon bèta en
de andere eerstelijnsmiddelen glatirameer, teriflunomide en dimethylfumaraat.
Toelichting:
Een afweging van gunstige en ongunstige effecten samen met de andere
beoordelingscriteria is lastig gezien de lage kwaliteit van bewijs en de vele
kanttekeningen die in dit rapport zijn gemaakt.

Pagina 37 van 58

Farmacotherapeutisch rapport alemtuzumab (Lemtrada®) bij de behandeling van actieve relapsing remitting
multiple sclerose (RRMS) | 18 december 2015

De overall kwaliteit van bewijs is laag. Dit betekent dat er beperkt vertrouwen is in
de schatting van de gunstige en ongunstige effecten. Daardoor zal verder onderzoek
waarschijnlijk de schatting van het effect op deze cruciale uitkomsten veranderen.
Alemtuzumab is bij behandelingsnaïeve patiënten met actieve RRMS werkzamer dan
interferon bèta gemeten op het gemiddeld aantal exacerbaties op jaarbasis (ARR)
en op de 6 maanden aanhoudende invaliditeitsprogressie. De voordelen op beide
uitkomstmaten vertaalden zich echter niet in consistente statistisch significante
verschillen in uitkomsten op de kwaliteit van leven-maten tussen alemtuzumab en
interferon bèta.
Daarnaast is er wel meer kans op ernstige bijwerkingen en veiligheidsproblemen
dan interferon bèta. Ernstige bijwerkingen kunnen tot 4 jaar na de laatste kuur
optreden. Hierdoor is tot 4 jaar na de laatste toediening bij alemtuzumab frequente
controle op bloedbeeld, urineanalyse, serumcreatininespiegels en schildklierfunctie
nodig en moeten de bijwerkingen adequaat worden vervolgd en behandeld.
Daarnaast is er gezien de geringe ervaring van alemtuzumab bij MS nog
onduidelijkheid over effecten op de nog langere termijn. Verder is onzeker in
hoeverre patiënten zich buiten onderzoeksverband onderwerpen aan
bovengenoemde controles, die gedurende 4 jaar na de laatste gift van alemtuzumab
zijn aangewezen.
Alemtuzumab is geregistreerd en onderzocht voor een brede populatie
therapienaïeve patiënten. Binnen deze populatie zal naar verwachting de kans dat
de balans tussen gunstige en ongunstige effecten gunstig uitvalt, groter zijn bij
RRMS met een hoge ziekteactiviteit of bij patiënten met ernstige aanvallen omdat
dezen meer profiteren van een vermindering in exacerbaties dan patiënten met een
lage ziekteactiviteit of met milde aanvallen. De kans op ernstige gevolgen van
ongunstige effecten lijkt daarnaast groter bij patiënten die zich na de laatste
toediening niet of ten dele onderwerpen aan monitoring en de maandelijkse
controles gedurende tenminste 4 jaar.
Voor de overall populatie therapienaïeve patiënten wegen de beperkte voordelen op
het aantal exacerbaties op jaarbasis (ARR) en op de 6 maanden aanhoudende
invaliditeitsprogressie ongeveer op tegen de grotere kans op ongewenste effecten
en veiligheidsrisico’s. Daardoor lijkt een conclusie van therapeutische gelijke waarde
ten opzichte van interferon bèta gerechtvaardigd.
In de recente beoordelingen van teriflunomide en dimethylfumaraat heeft het
Zorginstituut geconcludeerd dat de therapeutische waarde van glatirameer,
teriflunomide en dimethylfumaraat vergelijkbaar is met die van interferon bèta.
Analoog aan deze GVS benadering is de conclusie dat alemtuzumab ook een gelijke
therapeutische waarde heeft als glatirameer, teriflunomide en dimethylfumaraat.

3.8.2

Tweedelijnsbehandeling (B)

Bij patiënten met actieve relapsing remitting multiple sclerose met onvoldoende
respons op voorgaande therapie heeft alemtuzumab een therapeutische gelijke
waarde ten opzichte van fingolimod en natalizumab.

Toelichting
Uit indirecte vergelijking komt naar voren dat er tussen alemtuzumab en
natalizumab geen verschil is in gunstige en ongunstige effecten. De schatting is
echter zeer onzeker.
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Uit indirecte vergelijking komt naar voren dat alemtuzumab werkzamer is dan
fingolimod op het gemiddeld aantal exacerbaties, maar ook meer kans geeft op
ernstige bijwerkingen; maar deze schattingen zijn zeer onzeker.
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4

Stand van de wetenschap en praktijk

De conclusies over de therapeutische waarde betekenen dat alemtuzumab zowel
voor de eerste als de tweedelijn voldoet aan de stand van de wetenschap en
praktijk.
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5

Afkortingen

95%BI
ARR
CADTH
DMT
EDSS
EMA
EQ-5D
FAMS
Gd
HBV
HCV
IM
ITP
IV
JC virus
Me-Ta
MRI
MS
NA
NICE
NMA
OR
RCT
RR
RRMS
SD
SF-36
SC
SmPC
TW
VZV
ZIN

95% betrouwbaarheidsinterval
annualised relapse rate
Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health
Disease modifying therapies
expanded disability status scale
European Medicines Agency
EuroQoL
Functional Assessment of Multiple Sclerosis (quality of life instrument)
gadolinium
hepatitis B virus
hepatitis C virus
Intramuscular
idiopatische trombocytopenische purpura
Intravenous
John Cunninghamvirus (type menselijk polyomavirus)
Medical Evaluation & Technology Assessment
'magnetic resonance imaging'
Multiple Sclerose
Not applicable
National Institute for Health and Clinical Excellence (UK)
Netwerk meta-analyse
Odds ratio
Gerandomiseerde gecontroleerde studie
Relatief risico
Relapsing remitting multiple sclerose
standard deviation
Short Form (36) Health Survey
Subcutaneous
Summary of Product Characteristics (de zgn. registertekst)
Therapeutische Waarde
Varicella zoster virus
Zorginstituut Nederland
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6

Voorlopig advies Farmacotherapeutisch Kompas

6.1

Voorlopig advies in het Farmacotherapeutisch Kompas

6.1.1.1

Nieuw advies
Advies alemtuzumab:
Bij ambulante patiënten met relapsing remitting multiple sclerose (EDSS 0–5) lijkt
alemtuzumab werkzamer in vermindering van de frequentie van de exacerbaties
dan interferon β of een van de andere eerstelijnsmiddelen, maar ook risicovoller.
Ernstige bijwerkingen met mogelijk fataal verloop kunnen optreden tot 4 jaar na de
laatste infusie, waardoor gedurende tenminste 4 jaar na de laatste infusie
maandelijkse controles nodig zijn. Door zorgvuldige educatie en intensieve controles
kan men ernstige bijwerkingen vroegtijdig opsporen en behandelen. Alemtuzumab
komt daarom alleen in aanmerking als zowel patiënt en behandelaar zich vastleggen
in een follow-up traject waarin o.a. deze controles zijn gegarandeerd. Op grond van
het risico van ernstige bijwerkingen moet men de behandeling van alemtuzumab
reserveren tot ernstige, actieve relapsing remitting multiple sclerose. De toepassing
moet vanwege de ernstige bijwerkingen en het intensieve vervolgtraject beperkt
worden tot gespecialiseerde MS behandelcentra.
Van voordeel is dat men bij een groot deel van de patiënten kan volstaan met 2
kuren en dat daarna geen chronische behandeling meer nodig is.
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7
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Bijlage A:

Niveau van bewijs volgens GRADE
Niveau van
bewijs
Hoog

Toelichting

Middelmatig

Er is redelijk vertrouwen in de schatting van het effect in de
schatting van het effect op uitkomstmaat X (en verder
onderzoek zal waarschijnlijk invloed hebben op het vertrouwen in
het gevonden effect, en kan mogelijk de schatting van het effect
veranderen.

Laag

Er is beperkt vertrouwen in de schatting van het effect op
uitkomstmaat X (en verder onderzoek zal zeer waarschijnlijk een
belangrijke invloed hebben op het vertrouwen in het gevonden
effect en zal waarschijnlijk de schatting van het effect
veranderen).
Er is zeer weinig vertrouwen in de schatting van het effect op
uitkomstmaat X (de schatting van het effect is zeer onzeker).

Zeer laag

Er is veel vertrouwen in de schatting van het effect op
uitkomstmaat X (en verder onderzoek zal zeer waarschijnlijk het
vertrouwen in het gevonden effect niet veranderen).

Bijlage B:

grenzen voor klinische relevantie RR en imprecisie die zijn aangehouden
(geen scoping)

Bijlage C: Rapport Me-Ta
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Bijlage 1: Overzichten geïncludeerde studies

Bijlage 1a: Overzicht geïncludeerde studies voor gebruik in de eerste lijn bij therapienaïeve patiënten met actieve RRMS.
Eerste

Type

Aantal

auteur,

onderzoek,

patiënten

jaar van

bewijsklasse,

publicatie

follow-up

Patiëntkenmerken

Interventie en

Relevante

vergelijkende

uitkomstmaten

Commentaar, risk of bias

behandeling

duur
Cohen,
2012 21
CARE-MS-1
CAMMS323

Fase III, open
RCTc,
beoordelaar
geblindeerd,
2 jaar

376
187

Actieve RRMSa, bij
therapie naïeve
patiëntend

Alemtuzumab 12 mg*
Rebif**

-% patiënten met 6
maanden aanhoudende
invaliditeitsprogressie b
-ARR

Patiënten en behandelaren niet
geblindeerd voor behandeling;
mogelijk selectieve rapportage
van uitkomsten en substantiële
invloed van sponsoren.

Coles,2008 22
CAMMS223;

Fase II, open
RCT, beoordelaar
geblindeerd,
3 jaar

334

Actieve RRMSa met als
exclusie eerdere
behandeling met
ziektebeïnvloedende
behandelinge

Alemtuzumab 12 mg*
Alemtuzumab 24 mg
Rebif**

-% patiënten met 6
maanden aanhoudende
invaliditeitsprogressie b
-ARR

Patiënten en behandelaren niet
geblindeerd voor behandeling;
mogelijk selectieve rapportage
van uitkomsten en substantiële
invloed van sponsoren.

Coles, 2012 23

extensie van
Fase II, open
RCT, beoordelaar
geblindeerd,
5 jaar

198

Actieve RRMSa met als
exclusie eerdere
behandeling met
ziektebeïnvloedende
behandeling

Alemtuzumab 12 mg*
Alemtuzumab 24 mg
Rebif**

-% patiënten met 6
maanden aanhoudende
invaliditeitsprogressie b
-ARR

Patiënten en behandelaren niet
geblindeerd voor behandeling;
mogelijk selectieve rapportage
van uitkomsten en substantiële
invloed van sponsoren. Aanzienlijk
% ‘lost to follow-up’; 25%
gebruikte andere DMT’s. 6% kreeg
3e kuur.

extensie van

CAMMS223

ARR= annual relaps rate= frequentie van het aantal exacerbaties op jaarbasis. Exacerbaties: invaliderende nieuwe of terugkerende neurologische symptomen, die minstens 48 uur aanhouden, zonder koorts, volgend
op een stabiele periode van minstens 30 dagen, met volledig of onvolledig herstel
*2 behandelkuren via i.v.–infusie 12 mg/dag in ca. 4 uur. Initiële behandelkuur: 12 mg/dag gedurende 5 opeenvolgende dagen; na 12 maanden de tweede behandelkuur van 12 mg/dag gedurende 3 opeenvolgende
dagen.
** Rebif: SC.: aanbevolen dosering: 44 microg (12 milj. IE) 3×/week.
a
gedefinieerd als minimaal 2 aanvallen in de voorafgaande 2 jaar
b
6 maanden aanhoudende invaliditeitsprogressie is gedefinieerd als een toename op de EDSS-schaal met ten minste 1 punt bij een EDSS-uitgangswaarde van ≥ 1,0 tot maximaal 5,5; met toename van een 1,5 punt
bij een uitgangswaarde van 0 en met een toename van een halve punt bij een uitgangswaarde > 5,5. De EDSS moet door dezelfde arts met een tussenperiode van ten minste 6 maanden worden gemeten.
c
in 101 medische centra/behandelpraktijken in 16 landen
d
De patiënten waren niet eerder behandeld met een ander eerste- of tweedelijns MS middel. De patiënten hadden de volgende mediane uitgangswaarden/kenmerken: leeftijd 33 jaar, ziekteduur twee jaar, EDSSscore 2,0. 39% van de patiënten had een EDSS-score van >2-4; 45% had twee relapsen in het voorafgaande twee jaar gehad en 15% ≥ 3 relapsen.
Exclusiecriteria waren: progressieve vorm van MS, maligniteit in de anamnese, CD4+, CD 8+, B cel of een absoluut aantal neutrofielen lager dan de onderste limiet van normaal.
e
Patiënten hadden de volgende mediane uitgangswaarden/kenmerken: leeftijd 31 jaar, ziekteduur 1,3 jaar, EDSS-score 2,0. 35% van de patiënten had een EDSS-score van >2-3,5; 52% had 2 relapsen in het
voorafgaande 2 jaar gehad en 39% ≥ 3 relapsen.

Bijlage 1b: Overzicht geïncludeerde studies en systematische reviews voor gebruik in de tweedelijn bij patiënten met actieve RRMS.
Eerste

Type

Aantal

auteur,

onderzoek,

patiënten

jaar van

bewijsklasse,

publicatie

follow-up

Patiëntkenmerken

Interventie en

Relevante

vergelijkende

uitkomstmaten

Commentaar, risk of bias

behandeling

duur
Coles,
2012b 24
CARE-MS-2
CAMMS342e

Fase III, open
RCT, beoordelaar
geblindeerd,
2 jaar

426
202

Actieve RRMSa en
tenminste 1 relapse
tijdens behandeling met
INFB of glatirameer

Alemtuzumab 12 mg*
Rebif**

-% patiënten met 6
maanden aanhoudende
invaliditeitsprogressie b
-ARR

Patiënten en behandelaren niet
geblindeerd voor behandeling;
mogelijk selectieve rapportage
van uitkomsten en substantiële
invloed van sponsoren.

Calabresi,
2014 25

Fase III, RCT,
dubbelblind,
2 jaar

385
355

RRMS c

Fingolimod 0,5 mg
placebo

-% patiënten met 6
maanden aanhoudende
invaliditeitsprogressie b
-ARR

Imputatie van gemiste uitkomsten

NMA van
CADTH 26

Systematische
review en NMA
van RCT’s

934
1273
627
3153
1651
1183

RRMSf

Alemtuzumab 12 mg
Fingolimod
Natalizumab
Placebo
Rebif
Avonex

-% patiënten met 3 of 6
maanden aanhoudende
invaliditeitsprogressie b
-ARR

Niet alle gegevens in de dataextractie blijken repliceerbaar.
Toegepaste statistische
methodologie leidt tot nauwe
betrouwbaarheidsintervallen

ARR= annual relaps rate= frequentie van het aantal exacerbaties op jaarbasis. Exacerbaties: invaliderende nieuwe of terugkerende neurologische symptomen, die minstens 48 uur aanhouden, zonder koorts, volgend
op een stabiele periode van minstens 30 dagen, met volledig of onvolledig herstel.
INFB= interferon bèta.
NMA=Netwerk Meta Analyse
*2 behandelkuren via i.v.–infusie 12 mg/dag in ca. 4 uur. Initiële behandelkuur: 12 mg/dag gedurende 5 opeenvolgende dagen; na 12 maanden de tweede behandelkuur van 12 mg/dag gedurende 3 opeenvolgende
dagen.
** Rebif: SC: aanbevolen dosering: 44 microg (12 milj. IE) 3×/week.
a
gedefinieerd als minimaal 2 aanvallen in de voorafgaande 2 jaar
b
6 maanden aanhoudende invaliditeitsprogressie is gedefinieerd als een toename op de EDSS-schaal met ten minste 1 punt bij een EDSS-uitgangswaarde van ≥ 1,0 tot maximaal 5,5; met toename van een 1,5 punt
bij een uitgangswaarde van 0 en met een toename van een halve punt bij een uitgangswaarde > 5,5. De EDSS moet door dezelfde arts met een tussenperiode van ten minste 6 maanden worden gemeten
c
gedefinieerd als minimaal 1 aanval in het afgelopen jaar of minimaal 2 aanvallen in de voorafgaande 2 jaar. Mediane waarden voor baseline-kenmerken waren: leeftijd 41 jaar, ziekteduur 8,9 jaar, EDSS-score 2,5.
d
De definitie voor invaliditeitsprogressie verschilde tussen de studies in de tijdspanne (3 of 6 maanden) waarin invaliditeitsprogressie aanhieldt.
e
deze studie is meegenomen in de NMA van CADTH.
f
de opgenomen studies beslaan een grote tijspanne waarin voor RRMS verschillende definities zijn gehanteerd. In sommige studies zaten mogelijk ook enkele patiënten met SPMS. In de meeste studie waren zowel
therapienaïeve patiënten opgenomen als ook patiënten die eerder waren behandeld met of interferon bèta of glatirameer; in sommige studies was dit niet duidelijk.

Bijlage 2: Overzicht geëxcludeerde studies
publicatie

Reden van exclusie

Klotz L, Meuth SG, Kieseier B, et al. Alemtuzumab bei schubförmig-remittierender multipler Sklerose. Ergebnisse von 2

Geen systematische

randomisierten kontrollierten Phase-III-Studien. Nervenarzt 2013; 84: 984-94.

review

Graves J, Galetta SL, Palmer J, et al. Alemtuzumab improves contrast sensitivity in patients with relapsing-remitting multiple

Andere uitkomstmaat

sclerosis. Mult Scler 2013; 19: 1302-9.
Coles AJ, Fox E, Vladic A, et al. Alemtuzumab versus interferon beta-1a in early relapsing-remitting multiple sclerosis: post-

Posthoc subgroepanalyse

hoc and subset analyses of clinical efficacy outcomes. Lancet Neurol 2011; 10: 338-48.

twijfel

Jones JL, Anderson JM, Phuah CL, et al. Improvement in disability after alemtuzumab treatment of multiple sclerosis is

Werkingsmechanisme;

associated with neuroprotective autoimmunity. Brain 2010; 133: 2232-47.

relatie met andere
uitkomstmaat

Kousin-Ezewu O, Azzopardi L, Parker RA, et al. Accelerated lymphocyte recovery after alemtuzumab does not predict

Andere uitkomstmaat

multiple sclerosis activity. Neurology 2014; 82: 2158-64.
Cossburn MD, Harding K, Ingram G, et al. Clinical relevance of differential lymphocyte recovery after alemtuzumab therapy

Andere uitkomstmaat

for multiple sclerosis. Neurology 2013; 80: 55-61.
Fox EJ, Sullivan HC, Gazda SK, et al. A single-arm, open-label study of alemtuzumab in treatment-refractory patients with

Open studie, geen RCT,

multiple sclerosis. Eur J Neurol 2012; 19: 307-11.

geen vergelijking

Coles AJ, Cox A, Le Page E, et al. The window of therapeutic opportunity in multiple sclerosis: evidence from monoclonal

Geen RCT; < 100

antibody therapy. J Neurol 2006; 253: 98-108.

patiënten

Cox AL, Thompson SAJ, Jones JL, et al. Lymphocyte homeostasis following therapeutic lymphocyte depletion in multiple

Geen RCT; < 100

sclerosis. Eur J Immunol 2005; 35: 3332-42.

patiënten

Tuohy O, Costelloe L, Hill-Cawthorne G, et al. Alemtuzumab treatment of multiple sclerosis: long-term safety and efficacy. J

Geen RCT; < 100

Neurol Neurosurg Psychiatry 2015; 86: 208-15.

patiënten; deels andere
dosering

Hartung HP, Aktas O, Boyko AN. Alemtuzumab: A new therapy for active relapsing-remitting multiple sclerosis. Mult Scler

Niet systematische review

2015; 21: 22-34.
Havrdova E, Horakova D, Kovarova I. Alemtuzumab in the treatment of multiple sclerosis: key clinical trial results and
considerations for use. Ther Adv Neurol Disord 2015; 8: 31-45.

Niet systematische review

Jones JL and Coles AJ. Mode of action and clinical studies with alemtuzumab. Exp Neurol 2014; 262 Pt A: 37-43.

Niet systematische review

Jones DE and Goldman MD. Alemtuzumab for the treatment of relapsing-remitting multiple sclerosis: a review of its clinical

Niet systematische review

pharmacology, efficacy and safety. Expert Rev Clin Immunol 2014; 10: 1281-91.
Sorensen PS. New management algorithms in multiple sclerosis. Curr Opin Neurol 2014; 27: 246-59.

Niet systematische review

Knier B, Hemmer B, Korn T. Novel monoclonal antibodies for therapy of multiple sclerosis. Expert Opin Biol Ther 2014; 14:

Niet systematische review

503-13.
8. Cross AH and Naismith RT. Established and novel disease-modifying treatments in multiple sclerosis. J Intern Med 2014;

Niet systematische review

275: 350-63.
Garnock-Jones KP. Alemtuzumab: a review of its use in patients with relapsing multiple sclerosis. Drugs 2014; 74: 489-504.

Niet systematische review

Coyle PK. Current evaluation of alemtuzumab in multiple sclerosis. Expert Opin Biol Ther 2014; 14: 127-35.

Niet systematische review

Hersh CM and Cohen JA. Alemtuzumab for the treatment of relapsing-remitting multiple sclerosis. Immunotherapy 2014; 6:

Niet systematische review

249-59.
Freedman MS, Kaplan JM, Markovic-Plese S. Insights into the Mechanisms of the Therapeutic Efficacy of Alemtuzumab in

Geen klinische studie

Multiple Sclerosis. J Clin Cell Immunol 2013; 4:
Brown JW and Coles AJ. Alemtuzumab: evidence for its potential in relapsing-remitting multiple sclerosis. Drug Des Devel

Niet systematische review

Ther 2013; 7: 131-8.
Costelloe L, Jones J, Coles A. Secondary autoimmune diseases following alemtuzumab therapy for multiple sclerosis. Expert

Niet systematische review

Rev Neurother 2012; 12: 335-41.
Weber MS, Menge T, Lehmann-Horn K, et al. Current treatment strategies for multiple sclerosis - efficacy versus neurological

Niet systematische review

adverse effects. Curr Pharm Des 2012; 18: 209-19

(werkingsmechanisme)

Jones JL, Phuah CL, Cox AL, et al. IL-21 drives secondary autoimmunity in patients with multiple sclerosis, following

Niet systematische review

therapeutic lymphocyte depletion with alemtuzumab (Campath-1H). J Clin Invest 2009; 119: 2052-61.
Jones JL and Coles AJ. Campath-1H treatment of multiple sclerosis. Neurodegener Dis 2008; 5: 27-31.

Vroeg experimenteel
gebruik bij MS

Jones JL, Phuah CL, Cox AL, et al. IL-21 drives secondary autoimmunity in patients with multiple sclerosis, following
therapeutic lymphocyte depletion with alemtuzumab (Campath-1H). J Clin Invest 2009; 119: 2052-61.

Niet systematische review

Brown JW and Coles AJ. Alemtuzumab: evidence for its potential in relapsing-remitting multiple sclerosis. Drug Des Devel

Niet systematische review

Ther 2013; 7: 131-8.
Zintzaras E, Doxani C, Mprotsis T, et al. Network analysis of randomized controlled trials in multiple sclerosis. Clin Ther

Voorkeur voor NMA van

2012; 34: 857-69

CADTH; o.a. betere
aansluiting uitkomstmaten

Daniels GH, Vladic A, Brinar V, et al. Alemtuzumab-related thyroid dysfunction in a phase 2 trial of patients with relapsing-

Andere uitkomstmaat;

remitting multiple sclerosis. J Clin Endocrinol Metab 2014; 99: 80-9.

alleen over autoimmuunachtergrond van
schildklierproblemen

Bijlage 3a: Overzicht gebruikte richtlijnen en standaarden

Organisatie, ref

Datum

Titel

2014

Samenvatting van de productkenmerken alemtuzumab

2013

European Public Assessment Report (EPAR) alemtuzumab

2012

Richtlijn. Diagnostiek, vroege herkenning en begeleidende klachten bij multiple sclerose. 2012.

NICE 30

2014

Multiple sclerosis. Management of multiple sclerosis in primary and secondary care. Clinical
guideline.

NICE 31

2014

Alemtuzumab for treating relapsing-remitting multiple sclerosis. NICE technology appraisal
guidance 312.

Canadian Agency for
Drugs and
Technologies in
Health (CADTH) 32

2013

CADTH. Recommendations for Drug Therapies for Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis. 2013.

Deutsche Gesellschaft
für Neurologie 33 .

2014

Diagnose und Therapie der Multiplen Sklerose. 2014.

EMA

27

EMA 28
NVVN

29

Bijlage 3b: Overzicht van richtlijnen en standpunten over alemtuzumab

Organisatie

Omschrijving

Aanbeveling / Standpunt

Nederlandse Vereniging
voor Neurologie (NVVN)
(a)

Richtlijn. Diagnostiek, vroege herkenning Alemtuzumab is niet in richtlijn opgenomen.
en begeleidende klachten bij multiple
sclerose. 2012.

2012

UK National Institute for
Health and Clinical
Excellence (NICE) (b)

Alemtuzumab for treating relapsingremitting multiple sclerosis. NICE
technology appraisal guidance 312.

2014

Alemtuzumab is recommended as an option, within its marketing authorisation,
for treating adults with active relapsing–remitting multiple sclerosis.

Datum

Deutsche Gesellschaft für Diagnose und Therapie der Multiplen
Neurologie. (c)
Sklerose.

Alemtuzumab is toegevoegd aan de eerste keus middelen bij hoogactieve RRMS (bij fingolimod 2014
en natalizumab)

Canadian Agency for
Recommendations for Drug Therapies for
Drugs and Technologies in Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis.
Health (CADTH) (1)
Amerikaanse verzekeraar Multiple Sclerosis. Clinical Policy Bulletin.
Aetna (2)

alemtuzumab is niet in de aanbeveling opgenomen omdat het in 2013 niet in Canada was
geregistreerd.

Amerikaanse verzekeraar Multiple Sclerosis Therapy. Medical and
Cigna (3)
Pharmacy Coverage Policy.

2013

Aetna considers monotherapy medically necessary for treatment of relapsing, remitting MS
2015
(but not for treatment of chronic progressive MS): Alemtuzumab (Lemtrada) for HIV negative
persons who have failed an adequate trial of interferon beta and copaxone. The FDA has
approved alemtuzumab (Lemtrada) for the treatment of patients with relapsing forms of
multiple sclerosis (MS) (Genzyme, 2014). Because of its safety profile, the FDA labeling states
that use of Lemtrada should generally be reserved for patients who have had an inadequate
response to two or more drugs indicated for the treatment of MS.
Alemtuzumab is niet in de Cigna Medical and Pharmacy Coverage Policy opgenomen
2014

Bronnen (allen geraadpleegd februari 2015):
Richtlijnen: (a) www.cbo.nl/Downloads/843/Richtlijn%20OSAS%20definitief%2009-02-2009.pdf.
(c) http://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/030-050l_S2e_Multiple_Sklerose_Diagnostik_Therapie_2014-08.pdf.
Standpunten: (1) http://www.cadth.ca/media/pdf/TR0004_RRMS_RecsReport_TR_e.pdf.
(2) http://www.aetna.com/cpb/medical/data/200_299/0264.html.
(3) https://cignaforhcp.cigna.com/public/content/pdf/coveragePolicies/pharmacy/ph_1402_pharmacycoverageposition_multiple_sclerosis.pdf.

Bijlage 4: Kwaliteit van de RCTs voor PICOT A, bij gebruik in de eerstelijn bij therapienaïeve patiënten met actieve RRMS
Cohen, 2012

Coles, 2008

1. Was de toewijzing van de interventie aan de patiënten
gerandomiseerd?

Ja

Ja

2. Degene die patiënten insluit hoort niet op de hoogte te zijn
van de randomisatievolgorde.
Was dat hier het geval?

Ja, middels interactive voice response system

Onduidelijk, via Pocock and Simon minimization
algorithm

3. Waren de patiënten en de behandelaars geblindeerd voor de
behandeling?

Nee

Nee

4. Waren de effectbeoordelaars geblindeerd voor de
behandeling?

Ja

Ja, dit gaat op voor 90% van de
effectbeoordelaars.

5. Waren de groepen aan het begin van de trial vergelijkbaar?
Indien nee: is hiervoor in de analyses gecorrigeerd?

Ja

Ja

6. Is van een voldoende proportie van alle ingesloten patiënten
een volledige follow-up beschikbaar?
Indien nee: selectieve loss-to-follow-up voldoende uitgesloten?

Ja, alemtuzumab 98% en interferon beta-1a 93%

Ja, alemtuzumab 98% en interferon beta-1a
100%

7. Zijn alle ingesloten patiënten geanalyseerd in de groep waarin
ze waren gerandomiseerd?

Grotendeels: 96% van de gerandomiseerde patiënten in de
INFB arm en 97% van die in de 12 mg alemtuzumab arm.

Ja

8 Zijn de groepen, afgezien van de interventie, gelijk behandeld?

Nee, alleen in alemtuzumab arm kreeg men herpesprofylaxe.
Verschil in waarschuwingen en voorzorgen en in registratie
ongewenste effecten en veiligheid.

9. Is selectieve publicatie van resultaten voldoende uitgesloten?

Onduidelijk: Op ClinicalTrials.gov staan niet alle
oorspronkelijke uitkomstmaten in het protocol (NCT
00530348) gerapporteerd. Ook blijken er wijzigingen ten
opzichte van de oorspronkelijke uitkomstmaten. Uit de EPAR
(p.51) blijkt dat er wel Quality of Life-data zijn, terwijl die in
de studie niet worden genoemd.
Sponsor: Genzyme met 4 auteurs van Genzyme (incl opzet,
data-analyse en interpretatie). 2 Genzyme-auteurs zaten in
het schrijfcomité; 1 auteur deed de statistische analyse. De
4e auteur van Genzyme gaf goedkeuring aan het
eindmanuscript.

Onduidelijk over verschillen in comedicatie, wel
een behoorlijk meer complicance in de
alemtuzumab groep. Verschil in
waarschuwingen en voorzorgen en in registratie
ongewenste effecten en veiligheid.
Onduidelijk; Op ClinicalTrials.gov staan de
oorspronkelijke uitkomstmaten niet in het
protocol (NCT 00050778) gerapporteerd.

10. Is ongewenste invloed van sponsoren voldoende uitgesloten?

Sponsor: Genzyme en Bayer. 5 leden van het
schrijfcomité zijn van Genzyme. De
studiemanager is van Genzyme. 11 genoemde
medewerkers van Genzyme hebben geholpen
bij data analyses.

1

Allocation concealment (selection bias)

Blinding of participants and personnel (performance bias)

Blinding of outcome assessment (detection bias)

Incomplete outcome data (attrition bias)

Selective reporting (reporting bias)

Risk of Bias bij PICOt A, bij gebruik in de eerstelijn bij therapienaïeve patiënten met actieve RRMS.

Random sequence generation (selection bias)
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Random sequence generation (selection bias)
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Blinding of outcome assessment (detection bias)
Incomplete outcome data (attrition bias)
Selective reporting (reporting bias)
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Low risk of bias
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25%

50%
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High risk of bias
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Inleiding

In dit rapport worden de (meer)kosten geraamd die ontstaan als alemtuzumab
(Lemtrada®) vergoede zorg blijft. Uitgangspunten zijn hierbij de geregistreerde
indicatie, het potentieel aantal patiënten, substitutie en geneesmiddelkosten. Het
doel van dit rapport is om te bepalen of de interventie in het derde jaar na
beoordeling een verwachte budget impact heeft boven de voor het risicogericht
pakketbeheer relevante drempel van €2,5 miljoen.
Het uitgangspunt is de patiëntendoelgroep waarvoor Zorginstituut Nederland heeft
aangegeven dat het middel, gezien het belang van de volksgezondheid, een
therapeutische gelijke waarde heeft ten opzichte van interferon beta, glatirameer,
dimethylfumaraat, teriflunomide, natalizumab, en fingolimod.
Geregistreerde indicatie
De geregistreerde indicatie is als volgt: “Volwassenen met actieve relapsingremitting multiple sclerose (RRMS), vastgesteld door klinische testen of
beeldvormende technieken.”
In de registratietekst/SmPC (Summary of Product Characteristics) wordt vanuit de
fase III studies met alemtuzumab actieve RRMS gedefinieerd als RRMS met
minimaal 2 aanvallen in de voorafgaande 2 jaar en tenminste 1 aanval in het
afgelopen jaar.
RRMS is de aanvalsgewijze vorm, waarmee MS bij 80–90% van de patiënten begint.
Ongeveer 30–45% van de MS-patiënten bevinden zich in deze vorm. Aanvallen van
functieverlies (relapsen/exacerbaties/schubs) worden afgewisseld met perioden van
(gedeeltelijk) herstel (remissies). De exacerbaties ontstaan meestal binnen enkele
uren tot dagen en duren 6-8 weken (milde tot matige aanvallen) en 12 weken bij
ernstige aanvallen. Aanvankelijk verdwijnen de klachten in de loop van weken of
maanden. Wanneer de ziekte langer bestaat, zijn er steeds meer restverschijnselen.
Deze RRMS-fase kan gevolgd worden door geleidelijke toename van de handicap,
terwijl exacerbaties zeldzamer worden (‘secundair progressieve MS’).
Patiëntenpopulatie
Patiënten die in aanmerking komen voor behandeling met alemtuzumab worden op
dit moment behandeld met interferon bèta, glatirameer, dimethylfumaraat,
teriflunomide, natalizumab, of fingolimod.
Voor de behandeling van actieve RRMS worden in de CBO richtlijn Multiple Sclerose
(2012) de volgende disease modifying treatments (DMT’s) aanbevolen:
 1e lijnsmiddelen: interferon bèta (1a of 1b) of glatirameer. De nieuwe 1e
lijnsmiddelen teriflunomide en dimethylfumaraat zijn niet in de richtlijn
opgenomen. Er is geen voorkeur voor interferon bèta of glatirameer. Interferon
bèta wordt in de praktijk het meest gebruikt als eerste middel in de
behandeling;
 2e lijnsmiddelen: natalizumab of fingolimod.
De richtlijn geeft aan dat wanneer behandelingen met de 1e lijnsmiddelen interferon
bèta-1a of 1b of glatirameer onvoldoende effect hebben, 2e lijnsmiddelen voor
RRMS, zoals natalizumab of fingolimod overwogen kunnen worden. Bij onvoldoende
effect van interferon bèta kan ook glatirameer van nut zijn, bv bij ontwikkeling van
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antilichamen tegen interferon bèta. De uiteindelijke plaatsbepaling van fingolimod
moet volgens de richtlijn nog plaatsvinden; de toepasbaarheid zal afhangen van de
veiligheid op de lange termijn.
Het staken van de MS behandeling is afhankelijk van individuele omstandigheden en
de wens van de patiënt, en wordt aanbevolen bij ernstige bijwerkingen en uitblijven
van relapsen gedurende 3 jaar bij patiënten in de secundair progressieve fase.
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1

Uitgangspunten

1.1

Aantal patiënten
Voor het bepalen van het verwachte aantal behandelde patiënten is gebruik
gemaakt van de werkelijke behandelcijfers zoals de fabrikant heeft doorgegeven aan
het Zorginstituut. De fabrikant heeft een prognose gedaan van de groei van het
aantal patiënten door middel van een lineaire extrapolatie. Elk jaar zal een aantal
nieuwe patiënten starten met een initiële behandeling met alemtuzumab, en deze
patiënten zullen een jaar later een vervolg behandelingskuur ontvangen. Aangezien
de dosis voor de twee kuren verschillend is worden deze groepen apart vermeld in
tabel 1. Aangenomen wordt dat alle patiënten die starten met behandeling ook de
tweede kuur ontvangen.
Er moet rekening gehouden worden met de verwachting dat een deel van de
patiënten die twee kuren alemtuzumab krijgen daarna niet meer behandeld hoeven
te worden. De Nederlandse Vereniging voor Neurologie schat dat ongeveer 75% van
de patiënten die met alemtuzumab behandeld zijn, geen derde kuur meer nodig
hebben in het 3e of 4e jaar na de initiële behandeling. Dit is een onzekerheid
waarmee bij de interpretatie van deze budgetimpact rekening gehouden dient te
worden.
Tabel 1: Door fabrikant geschatte aantal patiënten met RRMS dat jaarlijks in
aanmerking komt voor behandeling met alemtuzumab
Jaar

2014

Patiënten behandeld met
initiële dosis alemtuzumab

15

Patiënten behandeld met
vervolgdosis alemtuzumab
Totaal aantal patiënten dat
behandeld wordt met
alemtuzumab

15

Aantal patiënten voor wie na
2 kuren geen behandeling
meer nodig is door
introductie
alemtuzumab=75% van
#pat. vervolgdosis
(substitutie)
Totaal aantal patiënten dat
met introductie van
alemtuzumab geen andere
behandeling meer nodig
heeft

2015

2016

2017

2018

51

97

135

160

15

51

97

135

66

148

232

295

11
(75*15)

50
(11+75%*51)

122
(50+75%*97)

159

282

417

1.2

Indicatieverbreding
Er lijkt weinig risico op verbreding van de indicatie of off-label gebruik omdat de
indicatie al breed is.

1.3

Substitutie
De patiënten die in aanmerking komen voor behandeling met alemtuzumab zouden
voor de registratie van alemtuzumab met andere middelen behandeld worden, te
weten:
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 Eerstelijnsmiddelen: interferon bèta (1a of 1b) of glatirameer. De nieuwe 1e
lijnsmiddelen teriflunomide en dimethylfumaraat zijn niet in de richtlijn
opgenomen (hoewel deze middelen in de praktijk wel voorgeschreven worden).
Er is geen voorkeur voor interferon bèta of glatirameer. Interferon bèta wordt in
de praktijk het meest gebruikt als eerste middel in de behandeling;
 Tweedelijnsmiddelen: natalizumab of fingolimod.
Daarnaast is het zo dat met de invoering van alemtuzumab chronische
behandelingen vervangen worden door een niet-chronische behandeling (volgens de
beroepsgroep in 75% van de gevallen). In tabel 1 worden de geschatte aantallen
patiënten gepresenteerd die na introductie van alemtuzumab jaarlijks niet meer
voor RRMS behandeld zouden hoeven worden (1e en/of 2e lijns). Hierbij wordt
aangenomen dat 75% van de patiënten niet meer doorbehandeld hoeft te worden.
Het is lastig in te schatten in welke mate welke middelen worden voorgeschreven
voor de huidige RRMS patiënten in Nederland. In de KCR uitgevoerd door het
Zorginstituut voor de beoordeling van dimethylfumaraat is uitgegaan van een
gewogen gemiddelde prijs van eerstelijnsmiddelen van ca €12.000, gebaseerd op de
gebruiksgegevens in de GIP databank. 1 Bij de patiëntenaantallen zoals weergegeven
in de laatste rij van tabel 1 komt dat neer op substitutie van €1,9 miljoen (2016),
€3,4 miljoen (2017) en €5 miljoen (2018).
De kosten van de genoemde tweedelijnsmiddelen zijn hoger (natalizumab: ca
€20.800/jaar 2 ; fingolimod: ca €18.500/jaar 3 ). Er wordt uitgegaan van gemiddelde
kosten van €20.000/jaar voor de tweedelijnsmiddelen.
Aangenomen dat de helft van de patiënten in de laatste rij van tabel 1 deze
tweedelijnsmiddelen voorgeschreven krijgen en de helft 1e lijnsmiddelen levert een
substitutie op van €2,5 miljoen (2016), €4,5 miljoen (2017) en €6,7 miljoen (2018).
Uitgaande van bovenstaande aannames wordt de substitutie geschat tussen de
€1,9-€2,5 miljoen (2016), €3,4-€4,5 miljoen (2017), en €5-€6,7 miljoen (2018).
Aangezien het onzeker is in welke mate patiënten met 1e of 2e lijns middelen
behandeld worden, worden twee scenario’s doorgerekend. Een scenario met de
aanname dat alle patiënten nu met 1e lijns middelen behandeld worden en een
scenario met de aanname dat de helft van patiënten nu met 1e lijns middelen en de
helft met 2e lijns middelen behandeld worden.
1.4

Kosten per patiënt per jaar
De apotheekinkoopprijs (AIP) per flacon van 1,2 ml (10 mg/ml) alemtuzumab is
€7.000
De aanbevolen dosering van alemtuzumab is 12 mg/dag, toegediend door middel
van intraveneuze infusie in 2 behandelingskuren:



1
2
3

Initiële behandelingskuur: 12 mg/dag gedurende 5 opeenvolgende dagen
(60 mg totale dosis) en dus 5 flacons.
Tweede behandelingskuur: 12 mg/dag gedurende 3 opeenvolgende dagen
(36 mg totale dosis), toegediend 12 maanden na de initiële
behandelingskuur en dus 3 flacons.

Zorginstituut: Kostenconsequentieraming teriflunomide in RRMS. Te vinden op www.zinl.nl
Zorginstituut: Farmacoeconomisch rapport T=4 beoordeling natalizumab in RRMS. Te vinden op www.zinl.nl

GIP databank Kosten/patiënt/jaar in 2014 voor fingolimod. Te vinden op https://www.gipdatabank.nl/
geraadpleegd op 7 juli 2015
2015031880

Pagina 8 van 13

DEFINITIEF | Budget Impact Analyse alemtuzumab Lemtrada® bij de behandeling van actieve relapsing remitting
multiple sclerose (RRMS) | 14 december 2015

Tabel 2: Kosten per patiënt voor toepassing van alemtuzumab bij RRMS
alemtuzumab
AIP per flacon

€7000

Kosten initiële behandelingskuur (5 flacons)

€35.000

Kosten tweede behandelingskuur (3 flacons)

€21.000
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2

Kostenconsequentieraming

In tabel 3 staat een overzicht van de geraamde kosten ten laste van het
farmaciebudget, wanneer alemtuzumab aan het bestaande behandelingsarsenaal
wordt toegevoegd bij de indicatie RRMS.
In de tabel zijn alleen kosten ten laste van het farmaciebudget meegenomen,
mogelijke kosten of besparingen ten laste van het gezondheidszorgbudget zijn
hierbij buiten beschouwing gelaten. Hierbij dient echter wel opgemerkt te worden
dat het zeer waarschijnlijk is dat vanwege de intensieve controle op het optreden
van gevaarlijke bijwerkingen bij de introductie van alemtuzumab de
gezondheidszorgkosten hoger zullen worden.
Tabel 3: Raming van de totale kosten van de toevoeging van alemtuzumab aan het
behandelarsenaal voor RRMS

Aantal

Kosten

Totale kosten per

patiënten

alemtuzumab

jaar

Initieel

97

€35.000

Tweede

51

€21.000

Initieel

135

€35.000

Tweede

97

€21.000

Initieel

160

€35.000

Tweede

135

€21.000

jaar

Behandeling

2016

2017

2018

€4.466.000

€6.762.000

€8.435.000

Wanneer er rekening wordt gehouden met substitutie van bestaande middelen dan
dient er €1,9-€2,5 miljoen (2016), €3,4-€4,5 miljoen (2017), en €5-€6,7 miljoen
(2018) van de totale kosten te worden afgetrokken.
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3

Conclusie

Vergoeding uit de basisverzekering van alemtuzumab in RRMS zal uitgaande van de
door de fabrikant geleverde prognoses leiden tot uitgaven van ca €8,4 miljoen in
2018. Wanneer er rekening wordt gehouden met substitutie van andere MS
middelen (geschat tussen de €5 en €6,7 miljoen in 2018) ligt de budget impact
tussen de €1,7 en €3,4 miljoen. Daarmee bevindt deze zich rondom de voor het
risicogericht pakketbeheer relevante drempel van €2,5 miljoen.

De inhoudelijke bespreking is afgerond in de Wetenschappelijke Adviesraad
(WAR) vergadering van 14 december 2015.
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Verslag van de vergadering van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)
op 24 augustus 2015
27e vergadering van de werkcommissie Geneesmiddelen
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Agendapunt 8
alemtuzumab (Lemtrada®), T=0
FT-rapport
Inleiding
Het betreft de eerste bespreking. Voor de beoordeling is de vraagstelling gesplitst:
- (A) voor een toepassing in de eerstelijn is vergeleken met de eerstelijnsmiddelen
interferon bèta glatirameer, teriflunomide en dimethylfumaraat. Voor deze vergelijking
zijn de uitkomsten van 2 RCT’s met een directe vergelijking van alemtuzumab met
interferon beta met therapienaïeve patiënten gepoold en vervolgens beoordeeld volgens
de GRADE-methode.
- (B) voor een toepassing in de tweedelijn is vergeleken met de tweedelijnsmiddelen
fingolimod en natalizumab. Dit gaf de volgende problemen:
 alemtuzumab is in het onderzoek niet direct vergeleken met een van de gevraagde
tweedelijns middelen
 de RCT’s van fingolimod en natalizumab betreffen een gemengde populatie met
zowel eerste- als tweedelijnspatiënten.
In het licht van deze problematiek is gebruik gemaakt van het gepubliceerde kwalitatief
goede netwerk meta-analyse (NMA) van de Canadian Agency for Drugs and Technologies in
Health (CADTH) over MS-middelen, waarin o.a. een indirecte vergelijking is gemaakt met
alemtuzumab, fingolimod en natalizumab. In de CADTH-analyse wordt geen onderscheid
gemaakt tussen eerste- en tweedelijnsbehandeling en zijn studies gericht op PICOt A en B
gepoold. Voor de tweedelijns beoordeling is gebruik gemaakt van het rapport van Me-Ta,
gemaakt in opdracht van ZIN ‘Netwerk meta-analyse alemtuzumab voor multiple sclerose.
Rapport Zorginstituut Nederland’ (bijlage 3) Het betreft een update van de NMA en de GRADE
beoordeling ervan.
FT-rapport
Discussie
De eerste referent kan zich vinden in de aanpak in het FT-rapport om de vraagstelling te
splitsen in een toepassing in de eerstelijn en in de tweedelijn en de uitwerking daarvan,
maar merkt hierbij op dat dit ook de enige aanpak is die mogelijk was, omdat er geen
andere opties zijn zolang er in de richtlijn geen andere indeling wordt aangehouden.
De referent kan zich ook vinden in de aanpak in het FT-rapport om voor de tweedelijn voor
een indirecte vergelijking af te gaan op de NMA van CADTH en het rapport van Me-Ta te
gebruiken. Dit is de beste evidence die op dit moment beschikbaar is. De referent kan zich
niet voorstellen dat bij een ziekte, waar voortdurend gezocht wordt naar nieuwe
behandelopties, het niet mogelijk is een ‘head-to-head’ vergelijking te doen met een
tweedelijnsmiddel voor de tweedelijnsbehandeling. De referent betwijfelt of het middel
ingezet gaat worden bij een eerstelijnsbehandeling gezien de slechte score bij de ongunstige
effecten. Ook is de slechte verdraagbaarheid van interferon beta bekend; dit middel heeft
niet minder bijwerkingen. Voor het voorliggende dossier is de referent van mening dat er
geen goede vergelijkende evidentie is voor de tweedelijnsbehandeling en dit houdt in dat er
geen oordeel gegeven kan worden over de therapeutische meer- of minderwaarde van het
middel. Een gelijke waarde is daarom voor de hand liggend. In het ziekenhuis waar de
referent werkzaam is zal het middel worden ingezet als laatste redmiddel voor MS-patiënten.
Hierbij speelt ook het kostenplaatje een rol, maar is dit vooral vanwege het ongunstige
bijwerkingenprofiel.
In de achtergrondinformatie wordt de patiëntenpopulatie verdeeld in RRMS en SPMS
patiënten. Wanneer deze percentages bij elkaar worden opgeteld wordt boven de 100%
uitgekomen.
Tabel 3 is de GRADE-tabel van de beoordeling van alemtuzumab. De cijfers die in de
toelichting in de punten 9 tot en met 11 worden gegeven, waarom downgrading plaatsvindt,
staan niet in de tabel zelf. ZIN licht toe dat dit weggehaald had moet worden.
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De tweede referent sluit zich aan bij hetgeen door de vorige referent is aangegeven. De
GRADE-methodiek draagt bij aan eenduidigheid (ook in terminologie), maar de inschatting
van de resultaten blijft ‘mensenwerk’. De referent is van mening dat dit ook in de discussie
naar voren komt. In het rapport staat dat de bewijzen van lage kwaliteit zijn. De referent
adviseert om hierbij te vermelden wat de oorzaak is van de lage kwaliteit. Ligt dit aan het
onderzoek of ligt dit aan de resultaten?
In het advies voor het Farmacotherapeutisch Kompas staat dat bij ambulante patiënten met
relapsing remitting multiple sclerose (EDSS 0–5) alemtuzumab werkzamer lijkt in
vermindering van de frequentie van de exacerbaties dan interferon beta of een van de
andere eerstelijnsmiddelen, maar ook risicovoller. De referent vindt de bewijslast hiervoor,
die op één tabel is gebaseerd, zwak.
FT-rapport
Advies van de WAR aan ZIN
De WAR onderschrijft de conclusie van ZIN dat:
Als eerstelijnsbehandeling (A):
Bij therapienaïeve patiënten met actieve relapsing remitting multiple sclerose heeft
alemtuzumab een therapeutische gelijke waarde ten opzichte van interferon bèta en de
andere eerstelijnsmiddelen glatirameer, teriflunomide en dimethylfumaraat.
Als tweedelijnsbehandeling (B):
Bij patiënten met actieve relapsing remitting multiple sclerose met onvoldoende respons op
voorgaande therapie heeft alemtuzumab een therapeutische gelijke waarde ten opzichte van
fingolimod en natalizumab. Dit betekent dat alemtuzumab voor zowel de eerste- als de
tweedelijn voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk.
De reden dat enkele studies geëxcludeerd zijn vanwege een andere uitkomstmaat wordt
door ZIN toegelicht.
BIA
Inleiding
Vanwege de concept-conclusie van een gelijke therapeutische waarde is er geen volledige FE
beoordeling nodig. Daarom is er alleen een Budget Impact Analyse (BIA) uitgevoerd.
De patiëntenaantallen waarmee gerekend is in de BIA zijn gebaseerd op de aantallen die
door de fabrikant zijn aangeleverd.
BIA
Discussie
De referent onderschrijft de uitkomst van de BIA. De referent adviseert om het woord ‘budget
impact’ niet te gebruiken wanneer de substitutie niet in de berekening wordt meegenomen.
BIA
Advies van de WAR aan het Zorginstituut
Het concept-advies van de WAR aan ZIN luidt dat de vergoeding uit de basisverzekering van
alemtuzumab in RRMS uitgaande van de door de fabrikant geleverde prognoses zal leiden
tot uitgaven van ca. €8,4 miljoen in 2018. Wanneer er rekening wordt gehouden met
substitutie van andere MS-middelen (geschat op €4 miljoen in 2018) is de budget impact van
€4,4 miljoen boven de voor het risicogericht pakketbeheer relevante drempel van €2,5
miljoen.
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Agendapunt 9
alemtuzumab (Lemtrada®) BDG T=0; tweede bespreking
FT-rapport
Inleiding
Het betreft de tweede bespreking. Alemtuzumab is breed geregistreerd voor actieve
RRMS zowel voor de eerste als de tweede lijn.
De binnengekomen reacties van 4 partijen op de conceptrapporten worden besproken ,
nl. die van de fabrikant, de NVN, MS Vereniging Nederland en de VGAZ. NPCF en MS
research hebben niet gereageerd.
De reactie van Genzyme is erg uitgebreid. Genzyme en de NVN zijn het niet eens met
een gelijke waarde ten opzichte van andere eerstelijnsmiddelen en menen dat een
meerwaarde voor alemtuzumab terecht is.
VAGZ en MS Vereniging Nederland zijn het wel eens met de uitkomst gelijke waarde ten
opzichte van andere eerstelijnsmiddelen.
De fabrikant heeft diverse inhoudelijke en methodologische bezwaren, met name tegen
de wijze waarop GRADE is toegepast in de beoordeling. De beoordeling zou niet
consistent zijn met andere geneesmiddelbeoordelingen voor MS. De NVN heeft met
name problemen met de onderbouwing van de grenzen voor klinische relevantie die is
toegepast vanuit de GRADE methode. MS Vereniging Nederland vreest dat toepassing
van GRADE bij toekomstige MS middelen wel eens negatief zou kunnen uitpakken.
Vanuit ZIN wordt toegelicht dat de reacties hebben geleid tot diverse aanpassingen in
het FT rapport. De fabrikant viel over het gebruik van de SMD bij de ARR. ZIN heeft
advies ingewonnen bij een externe partij. Deze bleek het standpunt van fabrikant te
delen. Voor een klinisch relevant verschil in ARR houdt ZIN nu als grenswaarde 30%
reductie in ARR aan. Dit is in het verleden ook bij andere producten impliciet gedaan. Bij
een externe partij is advies ingewonnen over het gebruik van de SMD bij de ARR. Hierin
heeft de fabrikant gelijk; dit blijkt methodologisch onjuist. Omdat er in de studie van
Coles, 2008 geen rate ratio van de ARR van alemtuzumab ten opzichte van die van de
controle arm beschikbaar is, is afgezien van pooling. Gekozen is om in de Forest plot
alleen de studie van Cohen, 2012 te gebruiken om de volgende redenen: Cohen, 2012 is
de grootste studie met het grootste gewicht en geeft daarom een meer precieze
schatting; het is een fase III studie; het geeft van de 2 studies de meest conservatieve
schatting.
Ernstige bijwerkingen die toegeschreven worden aan de behandeling zijn niet meer als
Forest plot en in de "Grade-tabel" opgenomen, maar worden beschreven zoals in eerdere
beoordelingen van andere MS middelen bijwerkingen. Een probleem is dat alle
bijwerkingen ook MS exacerbaties omvatten.
De surrogaatuitkomstmaat percentage verandering in T2 laesie volume is niet meer in
dit rapport opgenomen, omdat er in de publicaties voldoende gegevens over de hardere
cruciale uitkomsten waren
Discussie
De referent kan zich vinden in de beantwoording van de brieven en de aanpassingen in
het conceptrapport die zijn gedaan op gronde van de reacties. Het vasthouden aan
splitsing in 2 vraagstellingen: 1e en 2e lijn is terecht. Het voorstel van de fabrikant voor
een derde groep, gericht op eerstelijnsbehandeling van patiënten die falen op een ander
eerstelijnsmiddel, wordt niet overgenomen omdat de opzet van de CARE-MS II studie
hiervoor niet geschikt is. De QOL uitkomstmaat in tabel 3 blijft terecht gehandhaafd en
dit wordt goed onderbouwt in brief aan registratiehouder. Ook downgraden voor bias
blijft terecht gehandhaafd.
De referent is het eens met diverse aanpassingen in het rapport, zoals een consistente
waardering van 30% reductie exacerbaties/jaar (ARR) als grenswaarde zoals in eerdere
beoordelingen; geen pooling maar alleen een Forest plot voor exacerbaties; geen Forest
plot of GRADING van bijwerkingen maar beschrijving; geen opname meer van T2-laesies
als uitkomstmaat; geen downgrading van inconsistentie voor QOL.
De referent stelt voor om de tekst in de voetnoot over de verwijzing naar de Cochrane

analyse integraal in de tekst op te nemen. De analyse is immers verschenen voordat we
het rapport vaststelden.
Het gestelde in de brief aan Genzyme (pag 7 van 10) aangaande de reden van de
opmerking dat bij alemtuzumab voor het eerste de GRADE is gebruikt is al eerder in de
brief aan de orde geweest. Een verwijzing naar de eerdere verhandeling is voldoende. De
WAR suggereert om deze alinea in de brief door te halen.
Advies van de WAR aan ZIN
De WAR onderschrijft de conclusies van ZIN:
Als eerstelijnsbehandeling (A):
Bij therapienaïeve patiënten met actieve relapsing remitting multiple sclerose heeft
alemtuzumab een therapeutische gelijke waarde ten opzichte van interferon bèta en de
andere eerstelijnsmiddelen glatirameer, teriflunomide en dimethylfumaraat.
Als tweedelijnsbehandeling (B):
Bij patiënten met actieve relapsing remitting multiple sclerose met onvoldoende respons
op voorgaande therapie heeft alemtuzumab een therapeutische gelijke waarde ten
opzichte van fingolimod en natalizumab.
Dit betekent dat alemtuzumab voor zowel de eerste- als de tweedelijn voldoet aan de
stand van de wetenschap en praktijk.
BIA
Inleiding:
Dit is de tweede bespreking van de budgetimpactanalyse van alemtuzumab (Lemtrada®).
Tijdens de eerste bespreking in de WAR CG vergadering van 24 augustus resulteerde
een budgetimpact van €4,4 miljoen in 2018. Reacties hierop zijn ontvangen van de
fabrikant en de beroepsgroep. Zij geven beiden aan dat er nu in de BIA geen rekening
wordt gehouden met het feit dat chronische behandelingen vervangen worden door een
niet-chronische behandeling. De beroepsgroep geeft aan dat circa 75% van de patiënten
die behandeld worden met alemtuzumab na 2 kuren geen vervolgkuur meer nodig
hebben. Er is daarom nu in de BIA tekst toegevoegd dat hiermee rekening gehouden
moet worden. ZIN vraagt de WAR CG leden of zij zich kunnen vinden in de aangepaste
BIA.
Discussie:
De referent vindt de BIA nog niet voldoende aangepast. Er zijn eigenlijk twee grote
onzekerheden in deze BIA:
1. de behandelduur, er zijn patiënten die na 2 kuren klaar zijn (75% van de patiënten
volgend de beroepsgroep) en patiënten die nog langer doorbehandeld moeten worden.
Lemtrada kost 35000 in het eerste jaar en 21000 in het tweede jaar. Het betreft een
tijdelijke kuur gedurende 5 dagen (jaar 1) en 3 dagen (jaar 2). Mogelijk hoeft het daarna
niet meer gegeven te worden, maar zeker is dit niet. Toch is er helemaal geen rekening
houden met het feit dat een deel van de populatie mogelijk nog verdere
vervolgbehandeling zal krijgen na het tweede jaar. Deze onzekerheid zou benoemd
moeten worden.
2. de kosten van subsitutie, nu wordt er bij de schatting van substitutiekosten van
uitgegaan dat de meeste patiënten met 1e lijnsmiddelen behandeld worden en daarom is
de substitutie lager dan als er van 2e lijnsmiddelen uitgegaan wordt.
Er moeten scenario’s worden toegevoegd om deze onzekerheden in kaart te brengen.
Het huidige scenario kan dan als maximum scenario blijven dienen.
Hoewel de BIA alleen betrekking heeft op het geneesmiddelenbudget vindt de referent
wel dat opgemerkt moet worden dat alemtuzumab vanwege de intensieve controle op
optreden van gevaarlijke bijwerkingen tot hogere gezondheidszorgkosten dan de
beschikbare alternatieven leidt. Dit moet aan de BIA toegevoegd worden.

