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Geachte heer Bruins,
Zorginstituut Nederland heeft de beoordeling van osimertinib voor de
eerstelijnsbehandeling van patiënten met gevorderde of gemetastaseerde nietkleincellige lonkanker (NSCLC) met activerende EGFR-mutaties afgerond.
Osimertinib is voor deze indicatie in de pakketsluis voor dure geneesmiddelen
geplaatst. Voor de tweedelijnsbehandeling van patiënten met NSCLC en een
T790M-mutatie was osimertinib al in het pakket ingestroomd.
Het Zorginstituut heeft osimertinib beoordeeld aan de hand van de vier
pakketcriteria1 effectiviteit,2 kosteneffectiviteit,3 noodzakelijkheid en
uitvoerbaarheid. Met deze brief informeer ik u over het resultaat van de integrale
weging van deze pakketcriteria. Hiervoor heeft het Zorginstituut zich laten
adviseren door haar Adviescommissie Pakket (ACP).
Integrale weging pakketcriteria en pakketadvies
Osimertinib voldoet aan het wettelijk criterium ‘stand van de wetenschap en
praktijk’ bij de eerstelijnsbehandeling van patiënten met een lokaal gevorderd of
gemetastaseerd adenocarcinoom van de long en een ex(19)del of L858Ractiverende EGFR-mutatie. Bij deze patiënten is een therapeutische meerwaarde
aangetoond van osimertinib ten opzichte van de bestaande middelen bij deze
indicatie. Deze meerwaarde is gebaseerd op een positief effect op progressievrije
overleving en een verbeterd toxiciteitsprofiel. Het lijkt waarschijnlijk dat
osimertinib ook leidt tot een verbeterde overleving, maar de omvang hiervan kan
niet nauwkeurig worden bepaald op basis van de huidige analyses.
De behandelkosten schat het Zorginstituut op €6.181 per maand. Uitgaande van
een behandelduur van 18,9 maanden betekent dat dat een behandeling per
patiënt €116.827 kost. Omdat de schatting van het aantal patiënten uiteenloopt,
heeft het Zorginstituut een ‘hoog’ en een ‘laag’ scenario berekend voor de budget
impact. Voor het lage scenario, met 229 patiënten, zijn de meerkosten ten
1
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opzichte van behandeling met de bestaande middelen, drie jaar na introductie
€18,6 miljoen euro. Voor het hoge scenario, met 458 patiënten, komt dit uit op
€37,1 miljoen euro.
Het Zorginstituut heeft geoordeeld dat de door de fabrikant aangeleverde analyse
voor de kosteneffectiviteit van voldoende methodologische kwaliteit is. Het model
dat hiervoor wordt gebruikt is sterk afhankelijk van overlevingswinst door
osimertinib. Het op dit moment beschikbare bewijs over de overleving is nog
beperkt, wat de analyse onzeker maakt. Het Zorginstituut heeft er daarom voor
gekozen om een range van de ICER te presenteren, die de onzekerheid omtrent
de overlevingswinst reflecteert. Hierbij geldt: hoe groter de overlevingswinst, hoe
lager de ICER. De ICER zal naar verwachting ergens liggen tussen de €70.847 en
€324.006 per QALY. De resultaten van de probabilistische sensitiviteitsanalyse
(PSA) zoals gerapporteerd door de aanvrager laten zien dat de kans dat
osimertinib kosteneffectief is ten opzichte van standaard TKI’s bij een
referentiewaarde van €80.000 per QALY ongeveer 7,9% is.
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Wanneer wordt uitgegaan van een ICER van €324.006 (bovengrens van het
interval) dan zou de prijs van osimertinib ruim 55% moeten dalen om onder de
referentiewaarde van €80.000 per QALY te vallen. Bij die prijsdaling komt de prijs
van osimertinib in de buurt van de prijs van de standaardbehandeling.
Het Zorginstituut, gehoord de ACP, ziet geen argumenten ter rechtvaardiging van
een prijs die leidt tot een ongunstigere kosteneffectiviteit ten opzichte van de
referentiewaarde. De hoge budgetimpact in relatie tot de onzekerheid rondom de
kosteneffectiviteit zorgt voor een grote kans dat opname van osimertinib andere
zorg gaat verdringen. Gegeven deze uitkomsten adviseer ik u om osimertinib niet
in het verzekerde pakket op te nemen, tenzij door middel van
prijsonderhandelingen kosteneffectieve inzet van osimertinib kan worden
gerealiseerd. Gezien de onzekerheid van de schatting van de kosteneffectiviteit
adviseert het Zorginstituut u om bij eventuele prijsonderhandelingen uit te gaan
van de bovengrens van de schatting van de kosteneffectiviteit (€324.006 per
QALY). Wanneer in de toekomst deze onzekerheid kan worden verkleind door het
beschikbaar komen van aanvullende evidentie, zou er opnieuw onderhandeling
kunnen plaatsvinden. In het algemeen pleit het Zorginstituut ervoor om het
onderhandelingsresultaat transparant te maken.
Tevens wil ik u het volgende ter overweging meegeven. Het Zorginstituut
concludeerde dat osimertinib alleen voldoet aan de ‘stand van de wetenschap en
praktijk’ bij patiënten met een zogenoemde ex(19)del of L858R-activerende
EGFR-mutatie. Dit is ongeveer 85% van het totaal aantal patiënten met een
activerende EGFR-mutatie. Voor de andere mutaties is op dit moment nog
onvoldoende bewijs. Ondanks dat gerandomiseerd onderzoek bij een dergelijk
klein aantal patiënten niet haalbaar is, dient wel aangetoond te worden dat
osimertinib werkzaam is bij deze mutaties. Tegelijkertijd is het belangrijk dat voor
deze patiënten toegang tot osimertinib bestaat, bij voorkeur in een
onderzoeksetting. De fabrikant heeft kenbaar gemaakt dat voor patiënten met
een mutatie in exon 20 (ongeveer 10% van de patiënten) een onderzoek loopt in
vijf Nederlandse centra waarbinnen osimertinib gratis wordt verstrekt. Omdat er
geen realistische mogelijkheden zijn om voor de resterende 5% van de patiënten
osimertinib onder het traject van voorwaardelijke toelating beschikbaar te stellen,
noch onder de verstrekking in eerder genoemde studie valt, adviseer ik u om
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hierover met de fabrikant aanvullende afspraken te maken met betrekking tot dit
onderzoek. Het Zorginstituut is van mening dat bij het later beschikbaar komen
van resultaten van onderzoek bij de overige mutaties de relevante veldpartijen
kunnen beoordelen wanneer instroom in het verzekerde pakket van osimertinib
voor alle overige mutaties kan plaatsvinden.
Evaluatie
Indien osimertinib op basis van de uitkomst van de prijsonderhandeling in het
verzekerde pakket zal instromen, zal het Zorginstituut het gebruik van osimertinib
actief gaan volgen. Wij zullen u in 2021 informeren over het resultaat van deze
metingen. Zorginstituut Nederland kijkt hierbij naar de volgende punten:
-
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De overeenkomst van de oorspronkelijke schatting van het aantal patiënten
met het feitelijk behandelde aantal;
De kostenontwikkeling ten opzichte van de oorspronkelijke raming, onderdeel
daarvan vormt de monitoring van het werkelijke prijsniveau van osimertinib;
Duur van de behandeling en zorggebruik ten behoeve van een toets op de
uitgangspunten van gepast gebruik.

Indien uit deze monitoring signalen naar voren komen die sterk afwijken van de
huidige ramingen kan dit aanleiding zijn voor het Zorginstituut om opnieuw de
positie van osimertinib te beoordelen.
In de eerste bijlage bij deze brief vindt u een toelichting op dit advies.
Hoogachtend,

Sjaak Wijma
Voorzitter Raad van Bestuur

Bijlagen:
Toelichting op pakketadvies osimertinib
Farmacotherapeutisch rapport osimertinib
Budget impact analyse osimertinib
Farmaco-economisch rapport osimertinib
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Bijlage: toelichting op pakketadvies osimertinib
Aanleiding beoordeling Zorginstituut Nederland
Op 26 juni 2018 hebt u het geneesmiddel osimertinib in de ‘pakketsluis voor dure
geneesmiddelen’ geplaatst.4 De reden hiervoor is dat toepassing van osimertinib,
als eerstelijnsbehandeling bij gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige
longkanker met activerende EGFR-mutaties 3 jaar na opname in het verzekerde
pakket gepaard zou gaan met grote financiële risico’s. Door plaatsing in de sluis
wordt het middel expliciet uitgesloten van vergoeding en kunnen maatregelen
getroffen worden om de verstrekking van het geneesmiddel op betaalbare wijze
via het basispakket toegankelijk te maken en te houden. Instroom kan pas volgen
na een positieve beoordeling door het Zorginstituut, succesvolle
prijsonderhandelingen en afspraken over gepast gebruik.
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Korte beschrijving van het beoordelingsproces
Bij een beoordeling kijkt het Zorginstituut eerst of het geneesmiddel voldoet aan
het wettelijke criterium ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ (ofwel de
effectiviteit). Als een interventie voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en
praktijk’, toetst het Zorginstituut vervolgens of het geneesmiddel voldoet aan de
overige pakketcriteria. Het Zorginstituut wordt daarbij geadviseerd door twee
onafhankelijke commissies: de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR - voor de
toetsing van de gegevens aan de stand van de wetenschap en praktijk en het
bepalen van de kosteneffectiviteit) en de Adviescommissie Pakket (ACP - voor de
maatschappelijke afweging). Tevens zijn belanghebbende partijen tijdens het
proces geconsulteerd.
Bevindingen
Effectiviteit (bijlage: farmacotherapeutisch rapport)
Bij ongeveer 5-12% van de patiënten met (met name) een adenocarcinoom is er
sprake van een activerende mutatie van het epidermale growth factor receptor
(EGFR-)gen. Bestaande behandelingen met ‘targeted therapie’ met zogenoemde
tyrosinekinaseremmers (erlotinib, gefitinib en afatinib) grijpen aan op de EGFR.
De meest voorkomende activerende mutaties zijn deleties in exon 19 (45%) en
een puntmutatie in exon 21 (L858R, 40%). Een T790M-mutatie treedt op bij
ongeveer de helft van de patiënten bij wie progressie optreedt na een initiële
behandeling gericht tegen EGFR.
Osimertinib, eveneens een tyrosinekinaseremmer, is in gerandomiseerd
onderzoek vergeleken met de tyrosinekinaseremmers (TKI’s) erlotinib en
gefitinib). In dit onderzoek is een klinisch relevant effect van osimertinib, als
eerstelijnsbehandeling bij patiënten met een lokaal gevorderd of gemetastaseerd
adenocarcinoom van de long en een ex(19)del of L858R-activerende EGFRmutatie, op progressievrije overleving aangetoond in vergelijking met erlotinib en
gefitinib. Het effect, met een verschil in mediane PFS van 8 maanden en een
puntschatting van de hazard ratio van 0,45 voor PFS, is aanzienlijk: zowel het
absolute als het relatieve effect voldoen ruimschoots aan de PASKWIL-criteria die
de behandelaren hanteren voor een positief advies over de behandeling.5
De follow-up van de algehele overleving (OS) is nog niet lang genoeg om met
4
5
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grote mate van zekerheid conclusies hierover te kunnen trekken. Er is uitsluitend
gerapporteerd op basis van een interimanalyse. Uitgaande van een mediane
overleving van ongeveer twee jaar bij deze patiëntengroep is het verklaarbaar dat
de resultaten van OS nog geen precieze schatting geven. Op basis van de nu
bekende interimanalyse is het wel waarschijnlijk dat er een overlevingsvoordeel
zal zijn. De finale analyse zal nodig zijn om een preciezere schatting van de
grootte hierover te kunnen geven.

Zorginstituut Nederland
Oncologie
Datum
7 november 2018
Onze referentie
2018051432

Er zijn geen klinische gegevens voorhanden voor behandeling met osimertinib bij
patiënten met andere activerende EGFR-mutaties dan ex(19)del of L858R.
Osimertinib is niet direct vergeleken met afatinib, maar er zijn geen aanwijzingen
dat de effectiviteit ten opzichte van afatinib in relevante mate verschilt ten
opzichte van erlotinib en gefitinib.
Osimertinib heeft een bijwerkingenprofiel dat overeenkomt met dat van de TKI’s
erlotinib, gefitinib en afatinib. Ten opzichte van erlotinib en gefitinib, en
waarschijnlijk ook afatinib, is de incidentie van graad 3-4 ongunstige effecten bij
osimertinib kleiner en treedt graad 1-2 huidtoxiciteit minder vaak op.
Zorginstituut Nederland is tot de eindconclusie gekomen dat osimertinib, als
eerstelijnsbehandeling bij patiënten met een lokaal gevorderd of gemetastaseerd
adenocarcinoom van de long en een ex(19)del of L858R-activerende EGFRmutatie, een meerwaarde heeft in vergelijking met erlotinib, gefitinib en afatinib
en derhalve bij deze indicatie voldoet aan de ‘stand van de wetenschap en
praktijk’.
Noodzakelijkheid
Gemetastaseerde longkanker betreft een niet-curatieve ziekte met een beperkte
levensverwachting van 1-2 jaar. De ziektelast is hoog en bevindt zich tussen de
0,7 en 0,9. De kosten van de behandeling zijn dermate hoog dat deze niet voor
eigen rekening kunnen komen.
Kosteneffectiviteit (bijlage: farmaco-economisch rapport)
De economische evaluatie is uitgevoerd door middel van een
kostenutiliteitsanalyse. Daarbij is gebruik gemaakt van een gepartitioneerd
survival model. De studieresultaten gemeten over een periode van ongeveer 1
jaar zijn geëxtrapoleerd naar een tijdsperiode van 20 jaar. De analyse is
uitgevoerd vanuit het maatschappelijk perspectief. Er is een discontering
toegepast van 4% op toekomstige kosten en 1,5% op toekomstige effecten. In
het model zijn directe medische kosten, directe niet-medische kosten en indirecte
niet-medische kosten opgenomen. De gemiddelde totale kosten per patiënt
bedragen €213.438 in de osimertinib behandelarm en €113.458 in de standaard
TKI behandelarm. De incrementele kosten komen daarmee op €99.979. De
effecten van de behandelingen zijn uitgedrukt in voor kwaliteit van leven
gecorrigeerde levensjaren (QALY) en gewonnen levensjaren (LYG). De aanvrager
rapporteert een gemiddeld aantal QALY’s van 3,03 per patiënt door inzet van
osimertinib. Bij standaard TKI’s is dit 2,18. De totale gemiddelde
gezondheidswinst is 0,85 QALY’s per patiënt ten opzichte van standaard TKI’s.
Voor wat betreft LYG toont het model een gemiddeld aantal LYG van 3,91 door
inzet van osimertinib, bij de standaard TKI’s is dit 2,87. Het incrementele effect
voor LYG komt daarmee op 1,04.
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Vanwege de grote onzekerheid rondom de algehele overleving is geen
betrouwbare puntschatting te geven van de kosteneffectiviteit. Uitgaande van het
betrouwbaarheidsinterval rondom het behandeleffect op de algehele overleving
(geschat op basis van een Weibull functie) ligt de ICER naar verwachting tussen
de €70.847 en €324.006 per QALY.
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Wanneer wordt uitgegaan van de ICER op basis van de bovengrens van het
betrouwbaarheidsinterval rondom het behandeleffect op de algehele overleving
(€324.006 per QALY) dan zou de prijs van osimertinib ruim 55% moeten dalen
om onder de grens van €80.000 per QALY te vallen.
Uitvoerbaarheid (zie budget impact analyse)
De behandelkosten worden in de budgetimpactanalyse geschat op €6.181 per
maand. Uitgaande van een behandelduur van 18,9 maanden betekent dat dat een
behandeling per patiënt €116.827 kost. Omdat de schatting van het aantal
patiënten uiteenloopt, heeft het Zorginstituut een ‘hoog’ en een ‘laag’ scenario
berekend voor de budget impact. Voor het lage scenario, met 229 patiënten, zijn
de meerkosten ten opzichte van behandeling met standaard TKI’s, drie jaar na
introductie €18,6 miljoen euro. Voor het hoge scenario, met 458 patiënten, komt
dit uit op €37,1 miljoen euro.
Gepast gebruik
Om osimertinib gepast in te kunnen zetten, dient er een genetische test te
hebben plaatsgevonden op een tumorbiopt om te kunnen aantonen dat er sprake
is van een EGFR-mutatie. Deze tests vinden nu al bij het grootste deel van de
patiënten routinematig plaats. Omdat er reeds ervaring is met deze tests en
gebruik van de standaard TKI’s in de klinische praktijk verwacht het Zorginstituut
dat er geen relevante risico’s omtrent gepast gebruik zijn.
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Samenvatting

In dit farmacotherapeutisch rapport beschrijft Zorginstituut Nederland de
inhoudelijke beoordeling van de therapeutische waarde van osimertinib bij de
behandeling van volwassen patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde
niet-kleincellige longkanker met activerende epidermale groeifactor (EGFR)
mutaties. Osimertinib is daarbij vergeleken met de tyrosinekinaseremmers (TKI’s)
erlotinib, gefitinib en afatinib op de criteria gunstige effecten, ongunstige effecten,
ervaring, toepasbaarheid en gebruiksgemak. Het Zorginstituut heeft zich hierbij
laten adviseren door haar Wetenschappelijke Adviesraad (WAR).
In één direct vergelijkende gerandomiseerde fase 3-studie is een klinisch relevant
effect van osimertinib, als eerstelijnsbehandeling bij patiënten met een lokaal
gevorderd of gemetastaseerd adenocarcinoom van de long en een ex(19)del of
L858R-activerende EGFR-mutatie, op progressievrije overleving aangetoond in
vergelijking met erlotinib en gefitinib. Het effect, met een verschil in mediane PFS
van 8 maanden en een puntschatting van de hazard ratio van 0,45 voor PFS, is
aanzienlijk: zowel het absolute als het relatieve effect voldoen ruimschoots aan de
PASKWIL-criteria die de behandelaren hanteren voor een positief advies over de
behandeling.
De follow-up van de algehele overleving is nog niet lang genoeg om met grote mate
van zekerheid conclusies hierover te kunnen trekken. Uitgaande van een mediane
overleving van ongeveer twee jaar bij deze patiëntengroep is het verklaarbaar dat
de resultaten van OS nog geen precieze schatting geven op basis van de
interimanalyse. Op basis van de nu bekende interimanalyse is het wel waarschijnlijk
dat er een overlevingsvoordeel zal zijn. De finale analyse zal nodig zijn om een
preciezere schatting van de grootte hierover te kunnen geven.
Er zijn geen klinische gegevens voorhanden voor behandeling met osimertinib bij
patiënten met andere activerende EGFR-mutaties dan ex(19)del of L858R.
Osimertinib is niet direct vergeleken met afatinib, maar er zijn geen aanwijzingen
dat de effectiviteit ten opzichte van afatinib in relevante mate verschilt ten opzichte
van erlotinib en gefitinib.
Osimertinib heeft een bijwerkingenprofiel dat overeenkomt met dat van de TKI’s
erlotinib, gefitinib en afatinib. Ten opzichte van erlotinib en gefitinib, en
waarschijnlijk ook afatinib, is de incidentie van graad 3-4 ongunstige effecten bij
osimertinib kleiner en treedt graad 1-2 huidtoxiciteit minder vaak op.
Zorginstituut Nederland is tot de eindconclusie gekomen dat osimertinib, als
eerstelijnsbehandeling bij patiënten met een lokaal gevorderd of gemetastaseerd
adenocarcinoom van de long en een ex(19)del of L858R-activerende EGFR-mutatie,
een meerwaarde heeft in vergelijking met erlotinib, gefitinib en afatinib en derhalve
bij deze indicatie voldoet aan de ‘stand van de wetenschap en praktijk’.

De bespreking van dit farmacotherapeutisch rapport is door de Wetenschappelijke
Adviesraad van Zorginstituut Nederland afgerond in haar vergadering van 27
augustus 2018.
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1 Inleiding
1.1 Achtergrond
1.1.1 Pathofysiologie aandoening
Longkanker is de aanwezigheid van een kwaadaardig gezwel in de longen. Globaal
kan longkanker onderverdeeld worden in twee vormen: kleincellig en nietkleincellig. Niet-kleincellig longkanker (NSCLC), ongeveer 73% van de patiënten
met longkanker, kan weer onderverdeeld worden in verschillende histologische
subtypes, namelijk plaveiselcelcarcinoom, adenocarcinoom, grootcellig carcinoom en
ongedifferentieerd carcinoom.1
Longkanker is voor 85% van de gevallen toe te schrijven aan blootstelling aan
sigarettenrook. Andere risicofactoren zijn blootstelling aan asbest, arsenicum en
radongas.2,3
Het ziektestadium van longkanker loopt van stadium I tot IV, waarbij stadium IIIB
overeenkomt met lokaal gevorderde (met lymfeknoopmetastasen) longkanker en
stadium IV met gemetastaseerde longkanker. Patiënten met gemetastaseerde ziekte
kunnen niet meer in aanmerking komen voor in opzet curatieve behandeling.
Bij ongeveer 5-12% van de patiënten met (met name) een adenocarcinoom is er
sprake van een activerende mutatie van het epidermale growth factor receptor
(EGFR-)gen. Bij een dergelijke mutatie kunnen de intracellulaire
signaaltransductieroutes geactiveerd worden, ook in afwezigheid van het ligand (de
groeifactor). Ook kan er sprake zijn van verhoogde expressie van EGFR. De meest
voorkomende activerende mutaties zijn deleties in exon 19 (45%) en een
puntmutatie in exon 21 (L858R, 40%).2,4,5,10 Een T790M-mutatie treedt op bij
ongeveer de helft van de patiënten bij wie progressie optreedt na een initiële
behandeling gericht tegen EGFR.6
1.1.2 Symptomen
De symptomen van longkanker kunnen zeer wisselend zijn en zijn mede afhankelijk
van de plaats en de grootte van de tumor en van eventuele uitzaaiingen. In het
begin, als de tumor nog relatief klein is, zijn er geen of “vage” symptomen zoals
zich niet helemaal fit voelen en minder eetlust. Symptomen die later optreden en
meer in de richting van longkanker wijzen zijn: optreden van prikkelhoest,
veranderd hoestpatroon, bloed ophoesten, gewichtsverlies, toename van de
kortademigheid, herhaaldelijke luchtweginfecties en pijn in de borstkas en/of pijnen
elders in het lichaam door uitzaaiingen.7
1.1.3 Incidentie / Prevalentie
In 2014 bedroeg de 10-jaars prevalentie van longkanker 23.222 patiënten. In
datzelfde jaar was de incidentie van longkanker 12.168. Van alle longkanker
patiënten hadden 9.177 patiënten NSCLC. Hiervan was 59% man. Ongeveer 23%
van de patiënten met NSCLC heeft een plaveiselcelcarcinoom.1,8
EGFR-mutaties treden op bij ongeveer 10-12% van de Kaukasische patiënten met
een adenocarcinoom, maar is meer frequent bij nooit-rokers, vrouwen en patiënten
met een Oost-Aziatische etniciteit.2
1.1.4 Ernst
Bij een groot gedeelte van de patiënten die met longkanker worden
gediagnosticeerd is er al sprake van gemetastaseerde ziekte. Van de
2018034311
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gediagnosticeerde patiënten komt 20% in aanmerking voor tumorresectie.7 De
overige patiënten komen hiervoor niet in aanmerking, doordat de tumor zich
locoregionaal heeft uitgebreid of is gemetastaseerd. Gemetastaseerde ziekte wordt
als niet curabel beschouwd.
1.1.5 Standaardbehandeling / Vergelijkende behandeling
De behandeling van NSCLC wordt beschreven in een Nederlandse richtlijn (2013),
en een Europese (ESMO).2,7 In mei 2017 is er door de NVALT een advies gegeven
over immunotherapie bij NSCLC.9 Ook heeft de Commissie Beoordeling Oncologische
Middelen (cieBOM) van de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO)
een advies gegeven over de behandelingen van longkanker met EGFR-mutaties met
gefitinib en afatinib.10,11
De standaardbehandeling voor resectabele NSCLC is de chirurgische verwijdering
van de tumor met een systematische mediastinale lymfeklierdissectie. Bij patiënten
met gemetastaseerde, irresectabele tumor wordt een systemische behandeling
gebruikt.7
Bij patiënten met een activerende EGFR-mutatie bestaat de eerstelijnsbehandeling
uit monotherapie met een EGFR-tyrosinekinaseremmer (TKI).2,7,11 Op dit moment
zijn, in de eerste lijn, afatinib, erlotinib en gefitinib geregistreerd, maar er worden in
de richtlijnen geen aanbevelingen gedaan voor een keuze voor één van deze
middelen. Van deze middelen is een voordeel in progressievrije overleving en een
verbetering van kwaliteit van leven aangetoond ten opzichte van
chemotherapiecombinaties in de belangrijkste studies bij patiënten met een
activerende EGFR-mutatie. De cieBOM geeft in haar beoordeling van afatinib (2014)
aan dat voor de drie middelen vergelijkbare positieve effecten zijn gevonden in
vergelijking met chemotherapie, op basis van een indirecte vergelijking. Daarbij
geldt dat voor afatinib in vergelijking met erlotinib en gefitinib de bijwerkingen
identiek maar numeriek hoger zijn.11 In een gerandomiseerde studie werden geen
statistisch significante verschillen gevonden op algehele overleving tussen afatinib
en gefitinib in deze behandelsetting. In een geüpdatet analyse werd wel een klein
maar statistisch significant verschil in progressievrije overleving gevonden, waarbij
de mediane PFS 11.0 maanden bij afatinib bedroeg en 10,9 maanden bij gefitinib
(HR: 0,74; 95% BI:0,57-0,95; 0,0178).12,13 Uitgaande van PASKWIL-criteria is een
dergelijk verschil niet klinisch relevant.
In deze behandellijn is ook de combinatie bevacizumab met erlotinib mogelijk. Ten
opzichte van erlotinib monotherapie gaf deze behandeling een verbetering van
progressievrije overleving en de cieBOM heeft over deze behandelcombinatie een
positief advies gegeven. Wel is de combinatiebehandeling toxischer dan
monotherapie met erlotinib.14
Een tweedelijns anti-EGFR behandeling kan bij het optreden van een T790Mresistentiemutatie plaatsvinden met osimertinib. Laterelijnsbehandeling kan bestaan
uit chemotherapie, waarbij een platinumbevattend doublet gangbaar is.2,6,7
1.1.6 Osimertinib (Tagrisso®) filmomhulde tablet
1.1.6.1 Geregistreerde indicatie
Te beoordelen indicatie:
“Eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met lokaal gevorderde of
gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker (NSCLC) met activerende epidermale
groeifactorreceptor (EGFR)-mutaties.”15
1.1.6.2 Dosering
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1dd 80 mg osimertinib tot progressie van de ziekte of een onaanvaardbare
toxiciteit.15
1.1.6.3 Werkingsmechanisme
Osimertinib is een tyrosinekinaseremmer (TKI). Het middel is een irreversibele
remmer van epidermale-groeifactorreceptoren (EGFR's) met sensibiliserende
mutaties (EGFRm) en de TKI-resistente mutatie T790M.15
1.1.6.4 Bijzonderheden
Osimertinib is reeds geregistreerd voor de tweedelijnsbehandeling van patiënten
met gevorderde of uitgezaaide NSCLC met T790M-mutatie. Osimertinib wordt voor
de eerstelijns indicatie door het Zorginstituut beoordeeld op verzoek van de minister
van VWS vanwege plaatsing in de ‘pakketsluis’ voor intramurale geneesmiddelen.16
1.2 Vraagstelling literatuuronderzoek
1.2.1 Scoping
Voor de vraagstelling van het onderzoek heeft Zorginstituut Nederland de
beroepsgroep (NVALT), patiëntenvereniging (NFK/Longkanker Nederland) en
zorgverzekeraars (ZN) schriftelijk geconsulteerd over enkele uitgangspunten. Met
betrekking tot de uitgangsvragen (‘PICO’) die relevant zijn voor dit rapport is
gevraagd naar:
- Relevante uitkomstmaten en wat de minimaal klinisch relevante verschillen
zijn
- De mogelijke vervolgbehandelingen na osimertinib
- In hoeverre de combinatiebehandeling erlotinib/bevacizumab gezien kan
worden als de standaardbehandeling.
De NVALT en NFK/LN hebben een reactie gegeven.
De NVALT gaf aan dat de onderzochte uitkomstmaten allen in het voordeel van
osimertinib uitvallen. Vervolgbehandeling na osimertinib zal voornamelijk
cytotoxische therapie zijn. Er wordt weinig gebruik gemaakt van de
combinatiebehandeling erlotinib/bevacizumab, er is een toename in toxiciteit en
bevacizumab dient intraveneus te worden toegediend. NFK/LN zijn van mening dat
de vergelijkende behandeling bestaat uit de gangbare TKI’s (d.w.z. erlotinib,
gefitinib en afatinib) en dat voor de klinische relevante van de uitkomstmaten kan
worden aangesloten bij de PASKWIL-criteria van de cieBOM.
1.2.2 Vraagstelling
Wat is de therapeutische waarde van de eerstelijnsbehandeling met osimertinib
(Tagrisso®) bij volwassen patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde
niet-kleincellige longkanker met activerende epidermale groeifactor (EGFR) mutaties
vergeleken met de bestaande EGFR-TKI’s (afatinib, erlotinib of gefitinib)?
1.2.3 Patiëntenpopulatie
Volwassen patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige
longkanker zonder voorafgaande systemische therapie met activerende epidermale
groeifactor (EGFR) mutatie.
1.2.4 Interventie
Osimertinib (monotherapie).
1.2.5 Behandeling waarmee wordt vergeleken
Afatinib, erlotinib of gefitinib.
2018034311
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1.2.6 Relevante uitkomstmaten
Cruciale uitkomstmaat voor effectiviteit is de overlevingsduur. Hiervoor kan algehele
overleving (OS) worden gemeten. Progressievrije overleving (PFS), gedefinieerd als
tijd van randomisatie tot hetzij ziekteprogressie hetzij dood ongeacht oorzaak,
beschouwen we als een surrogaat uitkomstmaat voor overleving. Indien er
doorslaggevende gegevens over OS beschikbaar zijn, zal rapportage van PFS slechts
descriptief zijn en niet middels GRADE worden beoordeeld. Ziekteprogressie dient
radiologisch te worden bepaald middels de RECIST criteria.17,18
Tevens zijn ernstige ongunstige effecten een cruciale uitkomstmaat. Hiervoor
analyseren we de incidentie van graad 3-5 ongunstige effecten en aantal stakers als
gevolg van ongunstige effecten. De commissie Beoordeling Oncologische Middelen
(cieBOM) van de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO) hanteert
voor de grens voor een positief advies een puntschatting van de relatieve effecten
(hazard ratio) van ten minste 0,70 op (progressievrije) overleving of een verlenging
van mediane (progressievrije) overleving van ten minste 12 weken.19
Kwaliteit van leven beschouwen we als cruciale uitkomstmaat. Voor de generieke
kwaliteit van leven zijn diverse instrumenten beschikbaar zoals de EQ-5D. Hierin
wordt de levenskwaliteit beoordeeld in vijf dimensies (mobiliteit, zelfzorg,
gebruikelijke activiteiten, pijn/ongemak en angst/depressie). Voor kanker specifieke
kwaliteit van leven zijn instrumenten beschikbaar zoals de EORTC-QLQ C30 en de
FACT.
Tumorrespons (complete respons, partiële respons en stabiele ziekte) is eveneens
gedefinieerd volgens de RECIST criteria. De ‘overall response rate’ is de som van
complete en partiële respons. Deze uitkomstmaat is niet doorslaggevend voor
besluitvorming en daarom geclassificeerd als ‘niet belangrijk’. Deze uitkomstmaat
zal wel worden gerapporteerd, maar niet verder middels GRADE worden beoordeeld.
1.2.7 Vereiste methodologische studiekenmerken
Voor deze interventie vereisen we de beschikbaarheid van RCT’s. Er zijn geen
zwaarwegende redenen waarom RCT’s in deze setting niet haalbaar of niet ethisch
zouden zijn.
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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 en de European Public
Assessment Report (EPAR) van de European Medicines Agency (EMA). Tevens is er
een literatuursearch verricht met de zoektermen: osimertinib, afatinib, gefitinib,
erlotinib.
2.2 Databases & websites
De literatuursearch is doorgevoerd in Medline en de Cochrane Library zonder
restricties voor periode.
De websites van de volgende organisaties zijn gescreend betreffende richtlijnen en
behandeladviezen voor niet-kleincellige longkanker: oncoline, NVMO, ESMO.
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.
RCT’s met osimertinib in vergelijking met afatinib, gefitinib of erlotinib zijn
geïncludeerd. Fase 1 en 2-studies zijn niet geïncludeerd.
Voor de beoordeling is gebruik gemaakt van de Grading of Recommendations
Assessment, Development and Evaluation (GRADE) systematiek.20
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3 Resultaten
3.1 Resultaten literatuursearch
Er is 1 studie geïncludeerd op basis van de literatuursearch en het toepassen van de
selectiecriteria.21 De kenmerken van de geselecteerde studie zijn weergegeven in
bijlage 1. De geïncludeerde richtlijnen en overige bronnen zijn weergegeven in
bijlage 2.
3.2 Gunstige effecten
3.2.1 Evidentie
In de geïncludeerde “FLAURA” fase 3 RCT zijn volwassen patiënten (WHO 0 of 1)
geïncludeerd met een lokaal gevorderd of gemetastaseerd adenocarcinoom van de
long met (ten minste) een ex(19)del of L858R activerende EGFR-mutatie. Patiënten
dienden nog niet eerder te zijn behandeld met systemische therapie voor
gevorderde of gemetastaseerde ziekte. Patiënten werden gerandomiseerd naar
behandeling met osimertinib, of, in de controle-arm, een standaard-TKI erlotinib of
gefitinib (naar keuze van de behandelaar). Er werd gestratificeerd naar EGFRmutatie (ex19del of L858R) en etniciteit (Aziatisch en niet-Aziatisch). Behandeling
vond plaats tot aan ziekteprogressie, maar behandeling na progressie was
toegestaan indien er nog klinisch voordeel van de behandeling was, naar oordeel
van de behandelaar. Cross-over naar osimertinib na progressie in de controle-arm
was toegestaan. Primaire uitkomstmaat was progressievrije overleving (PFS),
gemeten door de onderzoekers. Secundaire uitkomstmaten zijn algehele overleving,
respons en kwaliteit van leven. Exploratief werd tijd tot progressie of overlijden na
tweede systemische therapie onderzocht (PFS2) en tijd tot volgende behandeling.
Er werden 279 patiënten gerandomiseerd naar behandeling met osimertinib en 277
naar een standaard-TKI. Mediane leeftijd was 63 jaar en 63% was vrouw. 36% was
blank en 62% Aziatisch. 41% had WHO performance score van 0 en 59% WHO 1.
95% had gemetastaseerde ziekte en 5% lokaal gevorderd. Bij 21% van de
patiënten waren hersenmetastasen aanwezig. 37% van de patiënten was
gestratificeerd voor aanwezigheid van een L858R-mutatie en 63% voor ex(19)del.
De armen waren voor deze variabelen goed in balans tussen beide groepen, waarbij
er alleen iets meer patiënten met hersenmetastasen waren in de controlearm (23%)
vergeleken met de osimertinibarm (19%). In de controlearm werd 66% van de
patiënten behandeld met gefitinib en 34% met erlotinib.
Er was een statistisch significant verschil in mediane PFS aangetoond van 8,0
maanden in de ITT-populatie tussen patiënten behandeld met osimertinib en met
een standaard TKI op basis van de onafhankelijke, centrale en geblindeerde review
(p<0,0001; tabel 1). De resultaten op algehele overleving zijn gebaseerd op een
interimanalyse, bij overlijden van 25% van de patiënten. Op basis van deze
interimanalyse lijkt er een positief effect te zijn op overleving bij patiënten
behandeld met osimertinib in vergelijking met een standaard TKI, maar het effect is
niet statistisch significant (p=0,0068) op basis van de vooraf gestelde
significantiegrens van 0,0015 voor deze interimanalyse. De EMA rapporteert in de
EPAR dat er geen statistisch significante verschillen in kwaliteit van leven zijn
gevonden tussen beide groepen.

2018034311

Pagina 10 van 22

DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport osimertinib (Tagrisso®) bij de behandeling van volwassen patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker met activerende EGFR-mutaties | 27 augustus
2018

Tabel 1: GRADE evidence profile osimertinib in vergelijking met standaard TKI’s (erlotinib of gefitinib)21
Certainty assessment
Aantal
studies

Studieopzet

Risk of
bias

Inconsistentie

Indirect
bewijs

Aantal patiënten / effect
Onnauwkeurigheid

Andere
factoren

osimertinib

standaard
TKI

Relatief
(95% BI)

Absoluut
(95% BI)

Certainty

Importantie

Progressievrije overleving (centraal beoordeeld)
1

Gerandomiseerde
trial

niet
ernstig

niet ernstig

niet
ernstig

niet ernstig

niet
ernstig

niet ernstig

niet
ernstig

ernstigb

niet
gevonden

Mediaan mnd
(95% BI):
17,7 (15,121,4)a

Mediaan mnd
(95% BI):
9,7 (8,5-11)a

HR 0,45
(0,36 tot
0,57)a

Verschil
mediaan:
8,0 mnda

niet
gevonden

Mediaan mnd
(95% BI):
niet bereikt

Mediaan mnd
(95% BI):
niet bereikt

HR 0,63
(0,45 tot
0,88)

Verschil
mediaan:
-

niet
gevonden

51/279
(18,3%)

78/277
(28,2%)

RR 0,65
(0,48 tot
0,88)

99 minder per
1.000
(van 34 minder
tot 146 minder)

37/279
(13,3%)

49/277
(17,7%)

RR 0,75
(0,51 tot
1,11)

44 minder per
1.000
(van 39 meer tot
87 minder)

⨁⨁⨁⨁

CRUCIAAL

HOOG

Algehele overleving
1

Gerandomiseerde
trial

Incidentie graad 3-4 ongunstige effecten gerelateerd aan de behandeling
1

Gerandomiseerde
trial

niet
ernstig

niet ernstig

niet
ernstig

ernstigc

Gerandomiseerde
trial

niet
ernstig

niet ernstig

niet
ernstig

ernstigd

CRUCIAAL

◯

Incidentie patiënten dat staakt als gevolg van ongunstige effecten gerelateerd aan de behandeling
1

⨁⨁⨁◯

REDELIJK

niet
gevonden

⨁⨁⨁

CRUCIAAL

REDELIJK

◯
⨁⨁⨁

CRUCIAAL

REDELIJK

BI: Betrouwbaarheidsinterval; HR: Hazard Ratio; RR: Risk ratio; mnd: maanden
a. Mediane PFS op basis van de centrale, geblindeerde review. Uitkomsten PFS door onderzoekers: osimertinib 18,9 maanden (95% BI: 15,2-21,4) vs standaard TKI 10,2 maanden (95%
BI: 9,6-11,1); verschil: 8,7 maanden; HR: 0,46 (95% BI: 0,37-0,57); p<0,0001.
b. Het betreft een interimanalyse van OS met 141 events (25%). De schatting is onnauwkeurig omdat de klinische relevantiegrens ruim wordt overschreden.
c. Er is onzekerheid in de effectschatting omdat het betrouwbaarheidsinterval tot 0,88 loopt, uitgaande van een klinische relevantiegrens van 0,75.
d. Door het brede betrouwbaarheidsinterval (kleine aantal events) is de effectschatting onnauwkeurig.
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De verbetering in PFS was aanwezig bij de verschillende subgroepen. In de vooraf
gespecificeerde subgroep EGFR-mutatiestatus was de puntschatting van het effect
iets gunstiger bij patiënten met een ex(19)del (HR=0,43; 95% BI: 0,32-0,56) dan
bij patiënten met een L858R-mutatie (HR=0,51; 95% BI: 0,36-0,71), hoewel de
betrouwbaarheidsintervallen grotendeels overlappen. Wel lijkt een L858R-mutatie
met een mediane PFS van 14,4 en 9,5 maanden voor osimertinib resp. controle
geassocieerd te zijn met een beperktere PFS dan een ex(19)del (mediane PFS van
21,4 en 11,0 maanden voor osimertinib resp. controle). Het effect lijkt tevens iets
groter bij vooraf gespecificeerde subgroep niet-Aziatische patiënten (HR=0,34; 95%
BI: 0,23-0,48) dan bij Aziatische patiënten (HR=0,55; 95% BI: 0,42-0,72). Het
gevonden effect op PFS tussen osimertinib en de controlegroep was vergelijkbaar bij
patiënten met en zonder hersenmetastasen, wat eveneens een vooraf geplande
subgroepanalyse was.
Het effect lijkt iets groter bij vrouwelijke patiënten (HR=0,40; 95% BI: 0,30-0,52)
dan bij mannen (HR=0,58; 95% BI: 0,41-0,81), en bij patiënten met WHO PS 0
(HR=0,39; 95% BI: 0,27-0,56) in vergelijking met WHO PS 1 (HR=0,50; 95% BI:
0,38-0,66), maar deze subgroepen waren niet vooraf gepland.
29% van de patiënten in de osimertinibarm en 47% van de patiënten in de
controlearm kreeg een vervolgbehandeling. De vervolgbehandeling bestond uit
platinumbevattende chemotherapie (75% van de vervolgbehandelingen in de
osimertinibgroep en 25% van de vervolgbehandelingen in de controlegroep) en een
anti-EGFR-TKI (21% in de osimertinibgroep en 46% in de controlegroep, inclusief
cross-over naar osimertinib). De exploratieve uitkomst ‘tijd vanaf randomisatie tot
progressie na eerste vervolgbehandeling’ (PFS2) is eveneens in het voordeel van
osimertinib in vergelijking met controle, met een HR van 0,58 (95% BI: 0,44-0,78:
p=0,0004). Er is echter een beperkt aantal patiënten met PFS2 (32% van de
patiënten) en de mediane PFS2 is in de osimertinibgroep nog niet bereikt (20
maanden in de controlegroep).
3.2.2 Discussie
Het effect, met een verschil in mediane PFS van 8 maanden en een puntschatting
van de hazard ratio van 0,45 voor PFS, is aanzienlijk: zowel het absolute als het
relatieve effect voldoen ruimschoots aan de PASKWIL-criteria die de behandelaren
hanteren voor een positief advies over de behandeling, namelijk minimaal een
relatief effect (hazard ratio) kleiner dan 0,70 en een verschil in mediane
progressievrije overleving van ten minste 12 weken.
Uitgaande van een mediane overleving van ongeveer twee jaar bij deze
patiëntengroep is het verklaarbaar dat de resultaten van OS nog geen precieze
schatting geven op basis van de interimanalyse. De hazard ratio van 0,63 (95% BI:
0,45 tot 0,88) is daarom onnauwkeurig en overschrijdt de klinische relevantiegrens
ruim. Op dit moment is te stellen dat het waarschijnlijk is dat er overlevingswinst is,
maar er kan er niet met grote mate van zekerheid een conclusie over de grootte
ervan worden getrokken. Daarbij is er in de studie geen verslechtering in kwaliteit
van leven aangetoond bij toepassing van osimertinib in vergelijking met de
controlebehandeling Ook lijkt het effect, hoewel exploratief en immatuur, nog
aanwezig te zijn na het tweede progressie-event (PFS2). We concluderen daarom
dat het effect van osimertinib in vergelijking met de controlebehandeling klinisch
relevant is.
Tweederde van de patiënten is in de FLAURA-studie in de controlearm behandeld
met gefitinib en de overige patiënten met erlotinib. Afatinib was niet toegestaan als
behandeling in de controlearm, maar is wel een alternatief voor één van deze
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behandelingen. Er is daarom onzekerheid of de behandelingen in de controlearm
een goede weerspiegeling zijn van de behandelingen en verhouding zoals die in
Nederland gebruikelijk is. Gezien de overeenkomsten in effecten tussen de middelen
achten we het echter onwaarschijnlijk dat deze verschillen de effecten zoals
gevonden in de studie op een relevante wijze heeft beïnvloed. In een recente
gerandomiseerde studie tussen afatinib en gefitinib werden geen klinisch relevante
verschillen op de belangrijkste effectiviteitsuitkomsten gevonden.12,13
Er zijn veel Aziatische patiënten geïncludeerd in de studie (62%), waardoor de
vraag kan worden gesteld in hoeverre deze resultaten representatief zijn voor de
Nederlandse situatie. Op basis van de vooraf geplande subgroepanalyse lijkt er
echter, op basis dus van een relatief klein aantal patiënten, een groter effect te zijn
op PFS bij niet-Aziatische patiënten waardoor het aannemelijk is dat deze resultaten
ook voor de Nederlandse situatie representatief zijn.
De L858R-mutatie en ex(19)del maken samen het grootste deel uit van de
voorkomende activerende EGFR-mutaties (ongeveer 85%).5 Patiënten met andere
activerende EGFR-mutaties zijn in de FLAURA-studie niet onderzocht en het is
daarom onduidelijk of osimertinib ook in relevante mate effectief is bij aanwezigheid
van andere mutaties. De EMA heeft bij de marktregistratie geen beperkingen
opgesteld ten aanzien van het type activerende EGFR-mutatie waarbij osimertinib is
geïndiceerd en baseert zich daarbij op preklinische data. Vooralsnog ontbreekt
echter (klinisch) bewijs voor toepassing van osimertinib buiten de L858R-mutatie en
ex(19)del. Gegeven de noodzaak voor de aanwezigheid van één van deze twee
mutaties voor de indicatiestelling is, voor gepaste inzet van osimertinib, goede
genetische tumordiagnostiek nodig.
3.2.3 Conclusie
In één direct vergelijkende gerandomiseerde fase 3-studie is een klinisch relevant
effect van osimertinib, als eerstelijnsbehandeling bij patiënten met een lokaal
gevorderd of gemetastaseerd adenocarcinoom van de long en een ex(19)del of
L858R-activerende EGFR-mutatie, op progressievrije overleving aangetoond in
vergelijking met erlotinib en gefitinib. Gegevens over algehele overleving zijn nog
niet matuur genoeg om conclusies over te kunnen trekken.
3.3 Ongunstige effecten (tabel 2)
3.3.1 Evidentie15,21-24
In de FLAURA-studie kwamen graad 3-4 ongunstige effecten minder vaak voor bij
gebruik van osimertinib dan bij standaard TKI’s, evenals graad 3-4 ongunstige
effecten gerelateerd aan de behandeling: het risico op een aan de behandeling
gerelateerd graad 3-4 ongunstig effect is 35% kleiner in de osimertinibarm dan in
de standaard-TKI-arm. Het absolute effect is dat er per 10 behandelde patiënten
met osimertinib bij 1 patiënt een graad 3-4 ongunstig effect wordt voorkomen. Het
percentage patiënten dat de behandeling staakt is kleiner bij behandeling met
osimertinib dan bij standaard TKI’s, maar dit verschil is niet groot en door het
relatief kleine aantal stakers is de effectschatting onzeker.
Graad 3-4 ongunstige effecten betreffen vooral huiduitslag, diarree en verhoogd
aspartaat- en alanine-aminotransferase bij de standaard-TKI’s. Deze traden ook op
bij gebruik van osimertinib, maar met een lagere incidentie.
In vergelijking met standaard TKI’s trad bij osimertinib vaker verlenging in het QTinterval (10% in vergelijking met 4%) en interstitiële longziekte (4% in vergelijking
met 2%) op. Deze bijwerkingen werden slechts incidenteel als ‘ernstig’
2018034311
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gerapporteerd. Koorts trad iets vaker op bij osimertinib dan bij standaard TKI’s
(10% resp. 4%), terwijl verhoogd aspartaat aminotransferase vaker optrad bij
standaard TKI’s dan bij osimertinib (25% resp. 9%). Acne trad eveneens vaker op
bij standaard-TKI’s dan bij osimertinib (48% in vergelijking met 25%). De overige
ongunstige effecten traden in vergelijkbare mate (minder dan 5% verschil in
incidentie tussen de armen) op bij de verschillende behandelingen.
Afatinib was geen behandeling die was toegestaan in de FLAURA-studie. In één
gerandomiseerde klinische studie is afatinib direct vergeleken met gefitinib. In deze
studie was de incidentie van een aantal ongunstige effecten bij afatinib groter dan
bij gefitinib, waarbij graad 3 diarree, stomatitis en huiduitslag vaker voorkwam bij
afatinib dan bij gefitinib. Graad 3 braken en verhoogd alanine-aminotransferase
kwam echter vaker voor bij gefitinib dan bij afatinib.12,24
3.3.2 Discussie
Er lijken geen grote verschillen te zijn in de aard van de ongunstige effecten van
osimertinib in vergelijking met de standaard TKI’s erlotinib en gefitinib op basis van
de directe vergelijking tussen deze middelen. Daarbij zijn de bijwerkingen
grotendeels hanteerbaar. Graad 3-4 ongunstige effecten gerelateerd aan de
behandeling traden minder vaak op bij osimertinib, waarbij er enige onzekerheid is
rondom de schatting van het effect. Minder patiënten staakten de behandeling als
gevolg van ongunstige effecten met osimertinib dan die met de standaard TKI’s,
maar door het relatief kleine aantal stakers is hier geen harde conclusie over
mogelijk. Graad 1-2 Huidtoxiciteit treedt minder vaak op bij osimertinib dan bij de
standaard TKI’s.
Omdat afatinib niet in de FLAURA-studie is meegenomen, is geen nauwkeurige
vergelijking van de ongunstige effecten te maken met dit middel op basis van
vergelijkend onderzoek. Afatinib laat, volgens de beoordeling van de cieBOM,
eenzelfde profiel zien met echter numeriek meer ongunstige effecten.11
Dit blijkt in zijn algemeenheid ook uit een (later gepubliceerde) directe
vergelijkende studie tussen afatinib en gefitinib in deze behandelsetting.12
3.3.3 Conclusie
Osimertinib heeft een bijwerkingenprofiel dat overeenkomt met dat van de TKI’s
erlotinib, gefitinib en afatinib. Ten opzichte van erlotinib en gefitinib is de incidentie
van graad 3-4 ongunstige effecten die aan de behandeling zijn gerelateerd bij
osimertinib kleiner en treedt graad 1-2 huidtoxiciteit minder vaak op.

2018034311

Pagina 14 van 22

DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport osimertinib (Tagrisso®) bij de behandeling van volwassen patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker met activerende EGFR-mutaties | 27 augustus
2018

Tabel 2: Ongunstige effecten van osimertinib vergeleken met standaard TKI’s (erlotinib of gefitinib) bij patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde nietkleincellige longkanker met activerende epidermale groeifactor (EGFR) mutaties15,22-24
osimertinib

erlotinib

gefitinib

afatinib

meest frequent

Huiduitslag/acne, droge huid,
paronychia, pruritis; misselijkheid,
braken, diarree, stomatitis;
verminderde eetlust; dyspnoe, hoest;
constipatie; vermoeidheid; anemie;
hoofdpijn; verlaging aantal
bloedplaatjes, leukocyten, lymfocyten
en neutrofielen.

Infectie; keratoconjunctivitis sicca,
conjunctivitis; dyspnoe, hoest;
anorexie, diarree, misselijkheid,
braken, stomatitis, buikpijn;
huiduitslag, droge huid, pruritus;
vermoeidheid.

Anorexie, diarree, misselijkheid,
braken, stomatitis, Alanineaminotransferase verhoogd;
huidreacties, pustuleuze huiduitslag;
asthenie.

Paronychia. Verminderde
eetlust. Epistaxis. Diarree,
stomatitis, misselijkheid,
braken. Huiduitslag, acneïforme
dermatitis, pruritus, droge huid.

ernstig

Diarree, verminderde eetlust; verlengd
QT-interval, interstitiële longziekte,
verhoogd gammaglutamyltransfersase; verlaging
lymfocyten en neutrofielen.

Infectie; dyspnoe, hoest; anorexie,
diarree, misselijkheid, braken, buikpijn;
huiduitslag, vermoeidheid. Alanineaminotransferase verhoogd.

Interstitiële longziekte; diarree, braken.
Nagelaandoening. Huiduitslag.
Allergische reacties. Hepatitis. Alanineaminotransferase verhoogd.

Paronychia. Verminderde
eetlust, diarree, stomatitis.
Huiduitslag.
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3.4 Ervaring
De ervaring met Osimertinib is weergegeven in tabel 3.
Tabel 3: Ervaring met osimertinib vergeleken met erlotinib, gefitinib en afatinib15,2224

osimertinib
beperkt: < 3 jaar op de
markt of < 100.000
voorschriften (nietchronische
indicatie)/20.000
patiëntjaren (chronische
medicatie)

erlotinib

afatinib

X

X

X

voldoende: ≥ 3 jaar op de
markt, en > 100.000
voorschriften/20.000
patiëntjaren
ruim: > 10 jaar op de
markt

gefitinib

X

3.4.1 Conclusie
Osimertinib is sinds 2016 op de markt, erlotinib sinds 2005, gefitinib sinds 2009 en
afatinib sinds 2013. Daarmee is de ervaring met osimertinib beperkt, die met
erlotinib ruim en die met gefitinib en afatinib voldoende.
3.5 Toepasbaarheid
Contra-indicaties15,22-24
Osimertinib: Gelijktijdig gebruik met Sint-Janskruid. Gefitinib: borstvoeding.
Specifieke groepen15,22-24
Ouderen (>65 jaar) met een laag lichaamsgewicht (<50 kg) hebben bij gebruik van
osimertinib mogelijk een groter risico op graad 3 bijwerkingen. Indien mogelijk
moet het gebruik van osimertinib bij patiënten met een aangeboren lange-QTintervalsyndroom worden vermeden.
Bij gebruik van gefitinib moeten patiënten met matig of ernstige leverinsufficiëntie
nauwgezet worden gecontroleerd.
Het gebruik van erlotinib wordt niet aanbevolen bij patiënten met een ernstig
verminderde nier- of leverfunctie. Behandeling met afatinib bij patiënten met eGFR
<15 ml/min/1,73 m2 of die gedialyseerd worden, wordt niet aanbevolen.
Interacties15,22-24
Osimertinib en gefitinib kennen interacties met CYP3A4, en osimertinib
kan de blootstelling aan BCRP-substraten verhogen.
Bij individuele patiënten met het trage CYP2D6-metaboliseringsgenotype kan
behandeling met een krachtige CYP3A4-remmer resulteren in verhoogde
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plasmaspiegels van gefitinib. Geneesmiddelen die een significante aanhoudende
verhoging van de gastrische pH veroorzaken, zoals protonpompremmers en H2antagonisten, en antacida, kunnen de biologische beschikbaarheid en de
plasmaconcentraties van gefitinib verlagen en daardoor de werkzaamheid
verminderen.
Voorzichtigheid is geboden als ciprofloxacine of krachtige CYP1A2-remmers
(bijvoorbeeld fluvoxamine) gecombineerd worden met erlotinib. De remming van
glucuronidering kan interacties met geneesmiddelen veroorzaken welke substraten
van UGT1A1 zijn en die uitsluitend via deze weg geklaard worden. Mogelijke
interacties kunnen voorkomen met geneesmiddelen die gemetaboliseerd worden
door voornamelijk CYP3A4 en in mindere mate door CYP1A2 en extrahepatisch
metabolisme door CYP3A4 in de darmen, CYP1A1 in de longen en CYP1B1 in
tumorweefsel.
In vitro-onderzoeken hebben aangetoond dat afatinib een substraat van P-gp en
BCRP is.
Waarschuwingen en voorzorgen15,22-24
Patiënten behandeld met osimertinib, gefitinib, erlotinib of afatinib moeten bij
ontstaan of verergering van respiratoire symptomen zoals dyspneu, hoesten en
koorts de behandeling staken en worden onderzocht om interstitiële longziekte
(ILD) uit te sluiten. Bij diagnose van ILD dient behandeling permanent te worden
gestaakt. Patiënten die zich presenteren met klachten en verschijnselen waarbij een
vermoeden is van keratitis, zoals acute of verergerende oogontsteking, lacrimatie,
lichtgevoeligheid, wazig zien, oogpijn en/of rode ogen, dienen direct doorverwezen
te worden naar een oogspecialist. In geval van ernstige of aanhoudende diarree,
misselijkheid, anorexie of braken geassocieerd met uitdroging, dient de therapie
onderbroken te worden en dienen er geschikte maatregelen genomen te worden om
de uitdroging te behandelen. Behandeling met osimertinib, erlotinib, gefitinib of
afatinib dient te worden onderbroken of gestaakt wanneer de patiënt ernstige
huidaandoeningen, zoals blaas-, blaar- en schilfervormende huidaandoeningen,
krijgt. Bij patiënten met een ejectiefractie die onder de door de instelling
gehanteerde laagste normale waarde ligt, dient zowel een cardiologisch consult als
een onderbreking of staking van de behandeling te worden overwogen.
Gefitinib dient met voorzichtigheid te worden gebruikt bij de aanwezigheid van
milde tot matige verandering van de leverfunctie. Onderbreking van de behandeling
moet worden overwogen indien de veranderingen ernstig zijn.
Bij patiënten behandeld met afatinib die aan zonlicht worden blootgesteld is het
dragen van beschermende kleding en het gebruik van een zonnebrandcrème met
UV-filter aan te raden.
3.5.1 Discussie
De toepasbaarheid van de middelen wordt beperkt door interacties met vooral
CYP3A4. De toepasbaarheid van de drie middelen kan worden beperkt door het
optreden van ongunstige effecten zoals diarree, keratitis en interstitiële longziekte.
Bij erlotinib is er sprake van verhoging van de kans op gastro-intestinale perforaties
en dit middel dient niet te worden gebruikt bij ernstige nier- of leverfunctiestoornis.
Een verlenging van het QT-interval kan bij gebruik van osimertinib optreden. In
grote lijnen is de toepasbaarheid van osimertinib, erlotinib, gefitinib en afatinib
echter vergelijkbaar.
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3.5.2 Conclusie
Er zijn geen relevante verschillen in toepasbaarheid tussen osimertinib, erlotinib,
gefitinib en afatinib.
3.6 Gebruiksgemak
Osimertinib, erlotinib, gefitinib en afatinib worden eenmaal per dag oraal
ingenomen.15,22-24 Het gebruiksgemak is derhalve gelijk.
3.7 Eindconclusie therapeutische waarde / stand van de wetenschap en
praktijk
In één direct vergelijkende gerandomiseerde fase 3-studie is een klinisch relevant
effect van osimertinib, als eerstelijnsbehandeling bij patiënten met een lokaal
gevorderd of gemetastaseerd adenocarcinoom van de long en een ex(19)del of
L858R-activerende EGFR-mutatie, op progressievrije overleving aangetoond in
vergelijking met erlotinib en gefitinib. Het is aannemelijk dat dit effect ook geldt
voor afatinib. Het effect, met een verschil in mediane PFS van 8 maanden en een
puntschatting van de hazard ratio van 0,45 voor PFS, is aanzienlijk: zowel het
absolute als het relatieve effect voldoen ruimschoots aan de PASKWIL-criteria die de
behandelaren hanteren voor een positief advies over de behandeling.
De follow-up van de algehele overleving is nog niet lang genoeg om met grote mate
van zekerheid conclusies te kunnen trekken. Uitgaande van een mediane overleving
van ongeveer twee jaar bij deze patiëntengroep is het verklaarbaar dat de
resultaten van OS nog niet rijp genoeg zijn voor een goede analyse. Op basis van de
nu bekende interimanalyse is het wel waarschijnlijk dat er een overlevingsvoordeel
zal zijn. De finale analyse zal nodig zijn om een preciezere schatting van de grootte
te kunnen geven.
Er zijn geen klinische gegevens voor gebruik bij activerende EGFR-mutaties anders
dan ex(19)del of L858R.
Osimertinib heeft een bijwerkingenprofiel dat overeenkomt met dat van erlotinib,
gefitinib en afatinib. Ten opzichte van erlotinib en gefitinib, en waarschijnlijk ook
afatinib, is de incidentie van graad 3-4 ongunstige effecten bij osimertinib kleiner en
treedt graad 1-2 huidtoxiciteit minder vaak op.
Osimertinib heeft, als eerstelijnsbehandeling bij patiënten met een lokaal gevorderd
of gemetastaseerd adenocarcinoom van de long en een ex(19)del of L858Ractiverende EGFR-mutatie, een meerwaarde in vergelijking met erlotinib, gefitinib
en afatinib en voldoet derhalve bij deze indicatie aan de ‘stand van de wetenschap
en praktijk’.
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Bijlage 1: Overzicht geïncludeerde studies

Eerste
auteur,
jaar van
publicatie

Type
onderzoek,
bewijsklasse,
follow-up
duur

Aantal
patiënten

Patiëntkenmerken

Interventie en
vergelijkende
behandeling

Relevante uitkomstmaten

Soria, 2017

Multicenter RCT,

n=556 (1:1

Volwassen patiënten (WHO 0-1)

Osimertinib 80 mg 1dd

Primair: Progressievrije overleving (door

(‘FLAURA’)21,25

dubbelblind, fase

gerandomiseerd)

met histologisch bevestigd

3

adenocarcinoom van de long,

onderzoekers bepaald)
Vs

lokaal gevorderd of

Secundair: Overall survivall, response,

gemetastaseerd met (ten minste

Erlotinib (150 mg 1dd) of

kwaliteit van leven (EORTC QLQ-C30 en

een) ex19del of L858R

gefitinib (250 mg 1dd)

EORTC QLQ-LC13)

activerende EGFR-mutatie.

Bijlage 2: Overzicht gebruikte richtlijnen en standaarden

Organisatie, ref

Datum

Titel

Landelijke werkgroep
longtumoren7

2015

Richtlijn niet-kleincellig longcarcinoom (versie 2.3)

ESMO2

2016

Metastatic non-small-cell lung cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and followup

EMA15

2018

Samenvatting van de productkenmerken osimertinib

EMA22

2018

Samenvatting van de productkenmerken erlotinib

23

2017

Samenvatting van de productkenmerken gefitinib

EMA24

2018

Samenvatting van de productkenmerken afatinib

25

2018

European Public Assessment Report (EPAR) osimertinib

EMA

EMA

NVMO6

2017

Osimertinib als behandeling van NSCLC met een EGFR-T790M-mutatie

10

2010

Gefitinib bij niet-kleincellig bronchuscarcinoom

NVMO11

2014

Afatinib als eerstelijns behandeling voor gemetastaseerd EGFR-mutatiepositief niet-kleincellig
bronchuscarcinoom

NVMO/NVALT9

2017

NVALT-advies voor immunotherapie bij NSCLC

NVMO
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1

Inleiding

In het kader van de pakketbeoordeling van specialistische geneesmiddelen zal
Zorginstituut Nederland advies uitbrengen over de verwachte kosten voor
osimertinib (Tagrisso®) voor de behandeling van lokaal gevorderde of
gemetastaseerde niet-kleincellig bronchuscarcinoom (NSCLC) met activerende
EGFR-mutaties.
Het doel van deze budget impact analyse is een schatting te maken van de kosten
die met het gebruik van het middel gepaard gaan. Hierbij wordt in principe
uitgegaan van de kosten wanneer alle patiënten met de indicatie waarvoor de
Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) een therapeutische meerwaarde heeft
geadviseerd, ook daadwerkelijk met dit middel behandeld zullen worden. Indien
relevant, wordt hierbij ook rekening gehouden met een eventuele kostenbesparing
door substitutie van de huidige behandeling.
1.1

Geregistreerde indicatie
Bestaande indicatie:
“De behandeling van volwassen patiënten met lokaal gevorderde of
gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker (NSCLC) met een epidermale
groeifactor-receptor-T790M-mutatie (of EGFR-T790M-mutatie).”1
Nieuwe indicatie:
“De eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met lokaal gevorderde of
gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker (NSCLC) met activerende epidermale
groeifactorreceptor (EGFR)-mutaties.”1

1.2

Plaats in het behandelalgoritme
De behandeling van NSCLC wordt beschreven in een Nederlandse richtlijn (2013),
en een Europese (ESMO).2,3 In mei 2017 is er door de Nederlandse Vereniging van
Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) een advies gegeven over
immunotherapie bij NSCLC.4 Ook heeft de Commissie Beoordeling Oncologische
Middelen (cieBOM) van de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO)
een advies gegeven over de behandelingen van longkanker met EGFR-mutaties met
gefitinib en afatinib.5,6
De standaardbehandeling voor resectabele NSCLC is de chirurgische verwijdering
van de tumor met een systematische mediastinale lymfeklierdissectie. Bij patiënten
bij wie de tumor zich locoregionaal heeft uitgebreid, is chemotherapie de
eerstelijnsbehandeling. Bij patiënten met gemetastaseerde tumor wordt een
systemische behandeling toegepast.3
Bij patiënten met een activerende EGFR-mutatie bestaat de eerstelijnsbehandeling
uit monotherapie met een EGFR-tyrosinekinaseremmmer (TKI).2,3,6 Op dit moment
zijn afatinib, erlotinib en gefitinib geregistreerd als eerstelijnsbehandeling, maar er
worden in de richtlijnen geen voorkeuren aangegeven.
Osimertinib kan worden gebruikt als tweedelijns anti-EGFR behandeling bij het
optreden van een T790M-resistentiemutatie. Laterelijnsbehandeling kan bestaan uit
chemotherapie, waarbij een platinumbevattend doublet gangbaar is (platinum
doublet therapy (PDC)).2,7,3 Mogelijk kan er bij deze patiënten hierna ook nog een
behandeling met een PD-(L)1 remmer gestart worden.
2018034974
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Met de nieuw geregistreerde indicatie zullen er meer patiënten in de eerste lijn met
osimertinib behandeld kunnen worden. Omdat alleen de EGFR-mutaties ex(19)del
en L858R zijn onderzocht, zullen alleen deze mutaties in deze budget impact
analyse worden meegenomen.

De inhoudelijke bespreking is afgerond in de Wetenschappelijke Adviesraad
(WAR) vergadering van 27 augustus 2018.
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2

Uitgangspunten

2.1

Aantal patiënten
Patiënten die volgens de geregistreerde indicatie in aanmerking komen voor
behandeling met osimertinib, zijn patiënten met lokaal gevorderd of gemetastaseerd
(NSCLC) met activerende EGFR-mutaties.
Volgens cijfers van IKNL was in 2016 (het meest recente jaar met volledige cijfers)
de incidentie (= aantal nieuwe longkankerpatiënten) van longkanker in Nederland
12.758.8 Hiervan waren 9.353 patiënten gediagnosticeerd met NSCLC. Van deze
groep zal jaarlijks ongeveer 80% stadium IIIb/IV ontwikkelen (7.482 patiënten). Dit
percentage is opgebouwd uit ongeveer 50% van de patiënten dat direct bij de
diagnose al stadium IIIb/IV heeft, en 30% dat later in dit stadium terecht komt.
Het aantal NSCLC patiënten met EGFR mutaties in de eerste lijn is ongeveer 5 tot
10% (374 – 748 patiënten). 9,10 De L858R en ex(19)del mutaties maken samen het
grootste deel uit van de voorkomende activerende EGFR-mutaties (ongeveer 85%).
Patiënten met andere activerende EGFR-mutaties zijn in de FLAURA-studie niet
onderzocht. Omdat de conclusie uit het farmaco-therapeutisch rapport luidt dat
osimertinib alleen voor de onderzochte mutaties voldoet aan de ‘stand van de
wetenschap en praktijk’ worden in deze budget impact analyse ook alleen patiënten
met een L858R of een ex(19)del mutatie meegenomen in de berekening (318 - 636
patiënten).
In een artikel van Sluga et al. (2018) staat aangegeven dat in Nederland in 2014
ongeveer 75% van de patiënten een EGFR test kreeg.11 Dit percentage is in de
periode 2011-2014 flink gestegen en is wellicht de afgelopen jaren nog hoger
opgelopen. Het Zorginstituut doet daarom de aanname dat het percentage
momenteel op ongeveer 90% ligt. Tot slot zal van deze groep ongeveer 20% niet in
aanmerking komen voor behandeling vanwege comorbiditeiten, of zelf afzien van de
behandeling. Het totaal aantal patiënten dat in aanmerking komt voor behandeling
met osimertinib komt daarmee op ongeveer 318 x 90% x 80% = 229 patiënten
wanneer wordt uitgegaan van 5% EGFR mutaties en op 636 x 90% x 80% = 458
patiënten wanneer wordt uitgegaan van 10% EGFR mutaties. In deze budget impact
analyses zal daarom een laag en een hoog scenario gepresenteerd worden.
Er wordt hier niet gerekend met een geleidelijke marktintroductie van osimertinib
omdat de verwachting is dat artsen het middel gelijk bij nieuwe patiënten zullen
gaan inzetten als eerstelijnsbehandeling.
Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik of indicatie uitbreidingen.
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Tabel 1: Geschatte aantal patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde
NSCLC met activerende EGFR-mutaties dat jaarlijks in aanmerking komt voor
behandeling met osimertinib
jaarlijks
Aantal nieuwe longkankerpatiënten

12.758

Waarvan patiënten met NSCLC

9.353

Waarvan patiënten met stadium IIIb/IV (50% direct en 30% later)

7.482

Waarvan patiënten met een EGFR mutatie (5% - 10%)

374

748

Waarvan patiënten met een L858R of een ex(19)del mutatie (85%)

318

636

Waarvan patiënten die getest worden (90%)

286

572

Waarvan patiënten die in aanmerking komen voor behandeling (80%)

229

458

Totaal aantal patiënten dat jaarlijks voor behandeling met
osimertinib in aanmerking komt

2.2

229-458

Substitutie
Om een goede vergelijking te maken tussen de behandelkosten in de oude situatie
en de behandelkosten in de nieuwe situatie zal er niet alleen naar de behandeling in
de eerste lijn worden gekeken, maar ook naar de behandelingen in de tweede en
derde lijn. Deze worden immers ook beïnvloed door de behandeling in de eerste lijn,
en kunnen voor meer- of minderkosten zorgen. Vierdelijns en mogelijk nog latere
behandelingen worden niet meegenomen.
Het behandelalgoritme is vastgesteld op basis van verschillende bronnen:
- Nederlanse richtlijnen en adviezen van de NVALT en cieBOM
- Data uit de fase 3 studies waarin osimertinib is onderzocht in zowel de 2e als
3e lijn12,13
- Overleg met klinische experts (‘Advice Board’) bij het opstellen van het dossier
van de aanvrager.
Behandelvolgorde
Op basis van de hierboven genoemde bronnen verwacht het Zorginstituut dat de
volgorde van de behandelingen als volgt is:
*Nieuwe situatie*
1e lijn: osimertinib
2e lijn: platinumbevattende chemotherapie (pemetrexed + cisplatine)
3e lijn: PD-(L)1 remmer (nivolumab, pembrolizumab of atezolizumab)
*Oude situatie*
1e lijn: standaard TKI (erlotinib, gefitinib of afatinib)
2e lijn: platinumbevattende chemotherapie (pemetrexed + cisplatine; PDC) OF
osimertinib
3e lijn: na osimertinib: platinumbevattende chemotherapie (pemetrexed +
cisplatine; PDC) OF na platinumbevattende chemotherapie: PD-(L)1 remmer
Bij de ‘oude situatie’ wordt uitgegaan van een gelijke verdeling van de mogelijke
behandelingen in de tweede en derde lijn (o.b.v. optreden mutatie na standaard
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TKI).
Behandelduur
Omdat niet alle gemiddelde behandelduren bekend zijn, zal hier gerekend worden
met de mediane behandelduur.
•
Voor osimertinib wordt in de eerste lijn een behandelduur van 18,9 maanden
aangehouden (FLAURA)12, en in de tweede lijn van 10,1 maanden (AURA3).13
•
Voor standaard TKI’s (alleen in de eerste lijn) wordt een behandelduur van
10,2 maanden aangehouden (FLAURA).12
•
Voor platinumbevattende chemotherapie wordt in elke lijn uitgegaan van een
behandelduur van 4,4 maanden (AURA3).13
•
Voor de behandeling met PD-(L)1 remmers wordt uitgegaan van een
behandelduur van 7,6 maanden, wat gebaseerd is op de BIA van atezolizumab
die eind 2017 is opgesteld.14
Aantal patiënten dat doorstroomt naar een latere lijn
Op basis van overlevingsgegevens uit het economische model, aangevuld met
expert opinie, gaat het Zorginstituut ervan uit dat alle patiënten in principe starten
met een eerstelijnsbehandeling (100% van de hierboven berekende patiëntgroep).
Vervolgens zal ongeveer 80% hiervan doorstromen naar een tweedelijnsbehandeling
en 50% naar een derdelijns behandeling. Het overlijden van de patiënt is de
voornaamste reden dat er geen tweede of derdelijns behandeling wordt gestart.
Daarnaast zal de patiënt soms zelf afzien van verdere behandeling.
Wanneer de oude situatie (met standaard TKI’s in de eerste lijn) wordt vergeleken
met de nieuwe situatie (met osimertinib in de eerste lijn), dan kan geconstateerd
worden dat de tweedelijnsbehandeling niet op hetzelfde moment zal starten. In de
oude situatie zal dit al na ongeveer 10 maanden zijn, en in de nieuwe situatie pas
na ongeveer 19 maanden. Het Zorginstituut heeft ervoor gekozen om toch in beide
situaties uit te gaan van 80% van de patiënten die doorstromen naar een
tweedelijnsbehandeling omdat op deze manier ook het (mogelijke)
overlevingsvoordeel van osimertinib in de berekening wordt meegenomen. Hetzelfde
geldt voor de behandeling in de derde lijn.
Zie figuur 1 voor een stroomdiagram van het aantal patiënten per behandeling in de
oude vs. de nieuwe situatie. Figuur 2 bevat een visuele weergave van de
behandelvolgorde en de duur daarvan.
Het Zorginstituut kiest er voor om alle nieuwe patiënten halverwege het eerste jaar
te laten instromen. De reden voor deze keuze is dat in een real-life setting patiënten
verspreid over het jaar ziek worden, en niet allemaal bij de start van een nieuw
jaar. Hiermee wordt voorkomen dat voor alle nieuwe patiënten van dat jaar de
behandelkosten voor een volledig jaar worden berekend. Er wordt daarnaast niet
meer uitgegaan van kalenderjaren, maar van jaar 1, jaar 2 en jaar 3 na opname
van het geneesmiddel in het basispakket.
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oude situatie
1e lijn
(100%)

2e lijn
(80%)

3e lijn
(50%)

nieuwe situatie

osimertinib
(229-458)

standaard TKI
(229-458)

PDC
(92-183)

osimertinib
(92-183)

PDC
(183-366)

PD-(L)1
(57-115)

PDC
(57-115)

PD-(L)1
(115-229)

Figuur 1: Stroomdiagram van 1e, 2e en 3e lijnsbehandeling van patiënten in zowel de
oude situatie (links) als de nieuwe situatie (rechts). Tussen haakjes staat het aantal
patiënten, met links het lage scenario en rechts het hoge scenario.
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jaar 1

jaar 2

jaar 3

nieuwe situatie
oude situatie
met osimertinib in 2e lijn
met PDC in 2e lijn

osimertinib

PDC

PD-(L)1

standaard TKI

Figuur 2: Behandelvolgorde over de tijd.
Uitleg: In de nieuwe situatie krijgen patiënten eerst osimertinib, en stappen dan eventueel over op PDC (2e lijn) en een PD-(L)1 remmer (3e lijn). In de
oude situatie krijgen patiënten eerst een standaard TKI, daarna ofwel osimertinib ofwel PDC (2e lijn) en daarna eventueel nog een PDC (na osimertinib; 3e
lijn) of een PD-(L)1 remmer (na PDC; 3e lijn). Alle nieuwe patiënten stromen halverwege het 1e jaar in, daarom worden er in het eerste half jaar nog geen
kosten gerekend. De getallen in de balken geven het aantal maanden van behandeling weer. In bovenstaand figuur is als het ware 1 groep mensen
‘gevolgd’ over de tijd en is er geen rekening gehouden met nieuwe instromers in jaar 2 en 3. Dat gebeurt in de berekeningen hieronder uiteraard wel. In
de nieuwe situatie staat aangegeven dat er maar 6,7 maanden met een PD-(L1) remmer wordt behandeld. Er wordt hier 6,7 genoemd in plaats van de
totale behandelduur van 7,6 maanden, omdat er in jaar 3 van de behandeling nog maar 6,7 maanden behandeling ‘past’ (12 maanden - 0,9 maand
(osimertinib) – 4,4 (PDC) = 6,7 maanden). De periode hierna valt buiten de scope van de BIA.
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2.3

Kosten per patiënt per jaar
De aanbevolen dosering van osimertinib is 1 tablet van 80mg per dag.1 De prijs van
osimertinib is €6.100 per verpakking van 30 stuks. Wanneer wordt uitgegaan van
gemiddeld 30,4 dagen per maand, komen de behandelkosten per maand op:
€6.181,33.
De behandeling in de eerste lijn duurt 18,9 maanden, en kost daarmee in totaal:
€116.827,20. In de tweede lijn duurt de behandeling 10,1 maand, en kost daarmee
in totaal €62.431,47.
Voor de standaard TKI’s wordt hier uitgegaan van de gewogen gemiddelde kosten
van de 3 TKI’s die in Nederland gegeven worden. De marktverdeling voor erlotinib,
gefitinib en afatinib is achtereenvolgens: 50%, 26% en 24%.
Erlotinib kost € 2.127,26 per 30 tabletten van 150mg; gefitinib €2.398,98 per 30
tabletten van 250mg en afatinib €2.277,17 per 30 tabletten van 40mg.14 De
gewogen gemiddelde kosten per 30 dagen komen daarmee op: €2.233,89, en per
maand (30,4 dagen) op: €2.263,67. De totale behandeling van 10,2 maanden kost
daarmee gemiddeld: €23.089,47.
Voor de behandeling met platinumbevattende chemotherapie (PDC) wordt uitgegaan
van de aannames uit het rapport van het Zorginstituut met betrekking tot
pemetrexed.15 De prijzen zijn geupdate, waarmee de kosten per 21-daagse cyclus
uitkomen op € 2.496,17. Per maand komen de kosten daarmee op €3.613,50. Er
wordt uitgegaan van de mediane behandelduur van 4,4 maanden zoals gemeten in
de AURA3 studie.* De totale behandelkosten komen daarmee op €15.899,41.
Voor de behandeling met een PD-(L)1 remmer wordt uitgegaan van de
behandelkosten die zijn berekend in het rapport van het Zorginstituut met
betrekking tot atezolizumab.13 Hier zijn de kosten voor behandeling met zowel
nivolumab, pembrolizumab, en atezolizumab (allemaal PD-(L)1 remmers) berekend.
Nivolumab wordt in cycli van 14 dagen toegediend en kost €2.486,40 per
toediening. Pemrolizumab en atezolizumab worden in cycli van 21 dagen toegediend
en kosten respectievelijk €6.332 en €4.145 per toediening. Het Zorginstituut gaat in
deze BIA uit van de gemiddelde kosten van deze 3 behandelingen. Per maand,
komen de behandelingen voor nivolumab, pembrolizumab en atezolizumab uit op
respectievelijk €5.399,04, €9.166,32 en €6.000,38. De gemiddeld kosten per
maand komen daarmee op € 6.855,25. Er wordt uitgegaan van een behandelduur
van 7,6 maanden, waarmee de totale behandelkosten per patiënt uitkomen op
€52.099,89.
Er wordt in deze BIA geen berekening gemaakt van kosten buiten het
geneesmiddelbudget. Hieronder vallen bijvoorbeeld toedieningskosten en kosten
voor het afnamen van een biopt. Hier is voor gekozen omdat veel patiënten toch wel
dezelfde behandelingen krijgen, of een bioptname, maar wellicht in een iets andere
volgorde. De kosten voor toediening van bijvoorbeeld chemotherapie worden zowel
in de oude als in de nieuwe situatie gemaakt. Het percentage patiënten kan daarbij
wel iets verschillen, maar het Zorginstituut stelt vast dat deze complexe berekening
in de huidige situatie waarschijnlijk weinig toevoegt.

* Deze kosten zijn waarschijnlijk een lichte overschatting omdat in Nederland cisplatine vaak maar maximaal 4 cycli

van 21 dagen wordt toegediend in plaats van 4,4 maanden. Hier is geen correctie voor toegepast omdat de
berekening dan erg complex zou worden, en het op de totaalkosten weinig verschil zal maken. Pemetrexed wordt
wel gedurende 4,4 maanden toegediend.
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Tot slot dient te worden vermeld dat er in deze BIA geen rekening wordt gehouden
met het eigen risico en/of eigen bijdragen en er wordt uitgegaan van 100%
therapietrouw.
2.4

Aannames
De berekeningen zijn gebaseerd op de volgende aannames:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

•

Het aantal patiënten met lonkanker blijft de komende jaren stabiel
Patiënten zullen na een eerstelijnsbehandeling met osimertinib overstappen op
een PDC en eventueel daarna op een PD-(L)1 remmer.
Patiënten zullen na een eerstelijnsbehandeling met een standaard TKI
overstappen op een PDC, of op osimertinib, en eventueel daarna op een PD(L)1 remmer of PDC.
80% van de patiënten start met een tweedelijnsbehandeling en 50% met een
derdelijnsbehandeling.
85% van de patiënten heeft een L858R of een ex(19)del mutatie
Het percentage patiënten dat een EGFR mutatie test krijgt ligt op 90%.
Therapietrouw van 100% bij alle behandelingen
De behandelduur is voor alle standaard TKI’s en voor alle PD-(L)1 remmers
gelijk.
De behandeling met PDC duurt in de 2e en 3e lijn even lang. Op dit moment is
het onduidelijk of osimertinib deze behandelduur beïnvloedt. In afwezigheid
van duidelijke gegevens, wordt de behandelduur daarom gelijk gehouden.
In deze budget impact analyse wordt er vanuit gegaan dat patiënten na de ene
behandeling gelijk doorgaan met een volgende behandeling (met in
achtneming van het percentage patiënten dat daadwerkelijk doorstroomt). In
de praktijk kan hier enige tijd tussen zitten en vallen de kosten over een
periode van 3 jaar daarmee wellicht iets lager uit. Op dit moment zijn er nog
geen gegevens over al deze tussenperiodes en heeft het Zorginstituut besloten
om deze tussenperiodes in de berekening niet mee te nemen.
Bij het berekenen van de behandelkosten per patiënt wordt uitgegaan van
gebruik van de hele flacons (zie rapport m.b.t. pemetrexed en atezolizumab),
spillage wordt dus meegenomen.
De direct gerelateerde zorgkosten (zoals vb. toediening of bioptafname)
verschillen weinig in de nieuwe situatie ten opzichte van de oude situatie.
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3

Budget impact analyse

In onderstaande tabellen staan berekeningen met betrekking tot de totale budget
impact wanneer osimertinib aan het bestaande behandelingsarsenaal wordt
toegevoegd bij de indicatie lokaal gevorderde of gemetastaseerde NSCLC met
activerende EGFR-mutaties.
In de tabellen zijn alleen de geneesmiddelkosten meegenomen, mogelijke extra
kosten of besparingen ten laste van het bredere gezondheidsbudget zijn hierbij
buiten beschouwing gelaten.
In tabel 2 staan de totale kosten in de nieuwe situatie, wanneer osimertinib in de
eerste lijn wordt toegepast. In tabel 3 staan de totale kosten in de oude situatie,
waar een deel van de patiënten osimertinib in de tweede lijn krijgt. In tabel 4
worden de totale kosten uit tabel 2 en 3 nogmaals naast elkaar gepresenteerd en
worden de totale meerkosten berekend.
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Tabel 2: Raming van de totale kosten van behandeling van patiënten met lokaal gevorderd of gemetastaseerde NSCLC met activerende EGFR
mutaties. Het gaat hier om de nieuwe situatie waarbij osimertinib in de eerste lijn wordt ingezet.

Laag scenario

Nieuwe situatie
lijn

behandeling

1e lijn

osimertinib, deel 1

aantal
maanden

aantal
patiënten

kosten per
maand

Hoog scenario

totale kosten

aantal
patiënten

kosten per
maand

totale kosten

€ 16.986.304

jaar 1

jaar 2

jaar 3

6*

229

€ 6.181

€ 8.493.152

Totaal:

€ 8.493.152

458

€ 6.181
Totaal:

1e lijn

osimertinib, deel 1

6

229

€ 6.181

€ 8.493.152

458

€ 6.181

1e lijn

osimertinib, deel 2

12

229

€ 6.181

€ 16.986.304

458

€ 6.181

Totaal:

€ 25.479.456

1e lijn

osimertinib, deel 1

6

229

€ 6.181

1e lijn

osimertinib, deel 2

12

229

€ 6.181

1e lijn

osimertinib deel 3

0,9

339

€ 6.181

2e lijn

PDC

4,4

183

€3.614

3e lijn

PD-(L)1

6,7

115

€ 6.855
Totaal:

458

€ 16.986.304

458

€ 1.273.973

458

€ 5.281.969

€ 34.944.990

€ 6.181
€ 6.181
€ 6.181

366

€3.614

229

€ 6.855
Totaal:

* alle incidente patiënten stromen halverwege het jaar in. Het jaar erop worden zij wel een heel jaar behandeld.
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€ 16.986.304
€ 33.972.608
€ 50.958.912

€ 8.493.152

€ 2.909.593

€ 16.986.304
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Tabel 3: Raming van de totale kosten van behandeling van patiënten met lokaal gevorderd of gemetastaseerde NSCLC met activerende EGFR
mutaties. Het gaat hier om de oude situatie toen osimertinib voornamelijk in de tweede lijn werd ingezet.

Laag scenario

Oude situatie

jaar 1

jaar 2

jaar 3

lijn

behandeling

1e lijn

standaard TKI, deel 1

aantal
maanden

6*

aantal
patiënten

229

kosten per
maand

Hoog scenario

totale kosten

€ 2.264

€ 3.110.287

Totaal:

€ 3.110.287

aantal
patiënten

458

kosten per
maand

totale kosten

€ 2.264

€ 6.220.574

Totaal:

€ 6.220.574

1e lijn

standaard TKI, deel 1

6

229

€ 2.264

€ 3.110.287

458

€ 2.264

€ 6.220.574

1e lijn

standaard TKI, deel 2

4,2

229

€ 2.264

€ 2.177.201

458

€ 2.264

€ 4.354.402

2e lijn

osimertinib, deel 1

7,8

92

€ 6.181

€ 4.435.725

183

€ 6.181

€ 8.823.235

2e lijn

PDC

4,4

92

€3.614

€ 1.462.746

183

€3.614

€ 2.909.593

3e lijn

PD-(L)1, deel 1

3,4

57

€ 6.855

€ 1.328.547

115

€ 6.855

€ 2.680.402

Totaal:

€ 12.514.506

Totaal:

€ 24.988.205

1e lijn

standaard TKI, deel 1

6

229

€ 2.264

€ 3.110.287

458

€ 2.264

€ 6.220.574

1e lijn

standaard TKI, deel 2

4,2

229

€ 2.264

€ 2.177.201

458

€ 2.264

€ 4.354.402

2e lijn

osimertinib, deel 1

7,8

92

€ 6.181

€ 4.435.725

183

€ 6.181

€ 8.823.235

2e lijn

PDC

4,4

92

€3.614

€ 1.462.746

183

€3.614

€ 2.909.593
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3e lijn

PD-(L)1, deel 1

3,4

57

€ 6.855

€ 1.328.547

115

€ 6.855

€ 2.680.402

2e lijn

osimertinib, deel 2

2,3

92

€ 6.181

€ 1.307.970

183

€ 6.181

€ 2.601.723

3e lijn

PDC

4,4

57

€3.614

€ 906.267

115

€3.614

€ 1.828.433

3e lijn

PD-(L)1, deel 2

4,2

57

€ 6.855

€ 1.641.146

115

€ 6.855

€ 3.311.085

Totaal:

€ 16.369.889

Totaal:

€ 32.729.446

* alle incidente patiënten stromen halverwege het jaar in. Het jaar erop worden zij wel een heel jaar behandeld.

Tabel 4: totale jaarlijkse meerkosten bij de huidige indicatie uitbreiding van osimertinib, rekeninghoudend met substitutie.

totale kosten nieuwe
situatie

totale kosten oude situatie
(substitutie)

meerkosten

Laag scenario
jaar 1
jaar 2
jaar 3

€ 8.493.152

€ 3.110.287

€ 5.382.865

€ 25.479.456

€ 12.514.506

€ 12.964.950

€ 34.944.990

€ 16.369.889

€ 18.575.102

Hoog scenario
jaar 1

€ 16.986.304

€ 6.220.574

€ 10.765.730

jaar 2

€ 50.958.912

€ 24.988.205

€ 25.970.707

jaar 3

€ 69.844.051

€ 32.729.446

€ 37.114.605
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4

Conclusie

De indicatie uitbreiding van osimertinib (Tagrisso®) bij de behandeling van lokaal
gevorderde of gemetastaseerde NSCLC met activerende EGFR-mutaties (L858R en
ex(19)del) zal gepaard gaan met meerkosten die geraamd worden tussen de €18,6
en €37,1 miljoen in het derde jaar na opname in het pakket. Deze range is
afhankelijk van het aantal patiënten dat osimertinib zal gaan gebruiken.
In de budget impact analyse zijn alleen de geneesmiddelkosten meegenomen.

De inhoudelijke bespreking is afgerond in de Wetenschappelijke Adviesraad
(WAR) vergadering van 27 augustus 2018.
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Samenvatting

In het kader van de pakketbeoordeling van specialistische geneesmiddelen zal
Zorginstituut Nederland een advies uitbrengen over de effectiviteit en
kosteneffectiviteit van osimertinib (Tagrisso®) voor patiënten met lokaal gevorderd
of gemetastaseerd niet-kleincellig bronchuscarcinoom (NSCLC) met een epidermale
groeifactorreceptor (EGFR) mutatie.
Het farmaco-economisch onderzoek heeft als doel om bij de indicatie ‘lokaal
gevorderd of gemetastaseerd NSCLC met een EGFR mutatie’ de kosteneffectiviteit
van osimertinib in de dagelijkse praktijk te onderbouwen en te schatten.
Het Zorginstituut is tot de volgende conclusies gekomen.
Economische evaluatie
De economische evaluatie is uitgevoerd door middel van een kostenutiliteitsanalyse.
Daarbij is gebruik gemaakt van een gepartitioneerd survival model. De
studieresultaten gemeten over een periode van ongeveer 1 jaar zijn geëxtrapoleerd
naar een tijdsperiode van 20 jaar. De analyse is uitgevoerd vanuit het
maatschappelijk perspectief. Er is een discontering toegepast van 4% op
toekomstige kosten en 1,5% op toekomstige effecten.
Vergelijkende behandeling
In de economische evaluatie is osimertinib vergeleken met standaard tyrosine
kinase remmers (TKI’s).
Effecten
De effecten van de behandelingen zijn uitgedrukt in voor kwaliteit van leven
gecorrigeerde levensjaren (QALY) en gewonnen levensjaren (LYG). De aanvrager
rapporteert een gemiddeld aantal QALY’s van 3,03 per patiënt door inzet van
osimertinib. Bij standaard TKI’s is dit 2,18. De totale gemiddelde gezondheidswinst
is 0,85 QALY’s per patiënt ten opzichte van standaard TKI’s.
Voor wat betreft LYG toont het model een gemiddeld aantal LYG van 3,91 door inzet
van osimertinib, bij de standaard TKI’s is dit 2,87. Het incrementele effect voor LYG
komt daarmee op 1,04.
Kosten
In het model zijn directe medische kosten, directe niet-medische kosten en indirecte
niet-medische kosten opgenomen. De gemiddelde kosten per patiënt bedragen
€213.438 in de osimertinib behandelarm en €113.458 in de standaard TKI
behandelarm. De incrementele kosten komen daarmee op €99.979.
Kosteneffectiviteit
De aanvrager rapporteert incrementele kosteneffectiviteitsratios (ICERs) van
€96.271 per LYG en van €116.951 per QALY ten opzichte van standaard TKI’s.
Het Zorginstituut kiest ervoor om, gezien de grote onzekerheid rondom de algehele
overleving, niet uit te gaan van een puntschatting maar van een ICER range van
€70.847 tot €324.006 per QALY.
De univariate gevoeligheidsanalyses laten zien dat het model vooral gevoelig is voor
variatie van de algehele overleving, de progressievrije overleving, en het moment
van stoppen met de behandeling.
2018033804

Pagina 5 van 58

DEFINITIEF | Farmaco-Economisch rapport voor osimertinib (Tagrisso®) bij de behandeling van volwassen patiënten
met lokaal gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker met activerende EGFR-mutaties. | 28
augustus 2018

De resultaten van de probabilistische sensitviteitsanalyse (PSA) zoals gerapporteerd
door de aanvrager laten zien dat de kans dat osimertinib kosteneffectief is ten
opzichte van standaard TKI’s bij een referentiewaarde van €80.000 per QALY
ongeveer 7,9% is. De gemiddelde ICER van de 10.000 simulaties die de aanvrager
deed was €117.179 per QALY.
Discussie
Het Zorginstituut heeft het volgende kritiekpunt bij de analyse:
De inputgegevens
•
De algehele overleving is over een zeer beperkte tijdshorizon gemeten, dit
zorgt voor enorm veel onzekerheid omtrent de langtermijnschattingen.
Eindconclusie
Het Zorginstituut concludeert na advisering door de Wetenschappelijke Adviesraad
(WAR) dat de kosteneffectiviteitsanalyse van osimertinib bij de behandeling van
lokaal gevorderd of gemetastaseerd NSCLC met een EGFR mutatie van voldoende
methodologische kwaliteit is.
Vanwege de grote onzekerheid rondom de algehele overleving is geen betrouwbare
puntschatting te geven van de kosteneffectiviteit. Uitgaande van het
betrouwbaarheidsinterval rondom het behandeleffect op de algehele overleving
(geschat op basis van een Weibull functie) ligt de ICER naar verwachting tussen de
€70.847 en €324.006 per QALY.
Wanneer wordt uitgegaan van de ICER op basis van de bovengrens van het
betrouwbaarheidsinterval rondom het behandeleffect op de algehele overleving
(€324.006 per QALY) dan zou de prijs van osimertinib ruim 55% moeten dalen om
onder de grens van €80.000 per QALY te vallen.
Er zijn geen klinische gegevens voorhanden voor behandeling met osimertinib bij
patiënten met andere activerende EGFR-mutaties dan ex(19)del of L858R. De
huidige kosteneffectiviteitsanalyse betreft dan ook alleen de EGFR-mutaties:
ex(19)del en L858R.

De inhoudelijke bespreking is afgerond in de Wetenschappelijke Adviesraad
(WAR) vergadering van 27 augustus 2018.
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Afkortingen

CI

Confidence Interval

EGFR

epidermale groeifactorreceptor

EORTC QLQ-C30

kwaliteit van leven vragenlijsten voor patiënten met kanker

EORTC QLQ-LC13

kwaliteit van leven vragenlijsten voor patiënten met longkanker

iMTA

Institute for Medical Technology Assessment

KEA

Kosteneffectiviteitsanalyse

KUA

Kostenutiliteitsanalyse

LYG

Life year gained

NICE

the National Institute for Health and Care Excellence

NSCLC

niet-kleincellig bronchuscarcinoom

OS

Overall Survival: algehele overleving

PDC

Platinum Doublet Chemotherapy

PFS

Progression Free Survival: progressievrije overleving

PSA

probabilistische sensitiviteitsanalyse

QALY

Quality adjusted life-year: voor kwaliteit van leven gecorrigeerde
levensjaar

RCT

Randomized Controlled Trial

RECIST

Response Evaluation Criteria in Solid Tumors

TKI

tyrosine kinase remmers

TTD

time to treatment discontinuation

WAR

Wetenschappelijke Adviesraad
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1

Inleiding

Ten behoeve van opname in het basispakket beoordeelt Zorginstituut Nederland
osimertinib (Tagrisso®) voor de behandeling van lokaal gevorderd of
gemetastaseerd niet-kleincellig bronchuscarcinoom (NSCLC) met een epidermale
groeifactorreceptor (EGFR) mutatie. Het betreft hier een indicatie-uitbreiding omdat
osimertinib reeds als tweedelijnsbehandeling voor deze groep patiënten wordt
ingezet en vergoed.
De toetsing door Zorginstituut Nederland betreft de therapeutische waardebepaling,
budget impact analyse en de bepaling van de initiële kosteneffectiviteit, conform de
huidige richtlijn Kosteneffectiviteit in de praktijk.1 Het uitgangspunt voor de bepaling
van de kosteneffectiviteit vormt de patiëntenpopulatie waarvoor osimertinib is
geregistreerd en waarvoor Zorginstituut Nederland na advisering door de
Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) een therapeutische meerwaarde heeft
vastgesteld.
Het Zorginstituut heeft de initiële kosteneffectiviteitsanalyse beoordeeld, aan de
hand van de volgende uitgangspunten:
•
De vergelijkende behandeling
•
De analyse techniek
•
De inputgegevens
•
De validatie en gevoeligheidsanalyse
Deze farmaco-economische beoordeling is samen met de beoordeling van de
therapeutische waarde en de budget impact analyse gebruikt om tot een oordeel
over de voortzetting van vergoeding van osimertinib middels het basispakket te
komen.
1.1

Geregistreerde indicatie
De kosteneffectiviteitsanalyse moet plaatsvinden bij patiënten met de te beoordelen
geregistreerde indicatie voor osimertinib. De geregistreerde indicatie luidt als volgt:
“De eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met lokaal gevorderde of
gemetastaseerde NSCLC met activerende EGFR mutaties.”2

1.2

Aandoening en verloop van de ziekte
Longkanker is de aanwezigheid van een kwaadaardig gezwel in de longen. Globaal
kan longkanker onderverdeeld worden in twee vormen: kleincellig en nietkleincellig. NSCLC, ongeveer 73% van de patiënten met longkanker, kan weer
onderverdeeld worden in verschillende histologische subtypes, namelijk
plaveiselcelcarcinoom, adenocarcinoom, grootcellig carcinoom en ongedifferentieerd
carcinoom. In totaal is er bij ongeveer 5-12% van de patiënten met (met name) een
adenocarcinoom sprake van een activerende mutatie van het EGFR-gen.3,4
Het ziektestadium van longkanker loopt van stadium I tot IV, waarbij stadium IIIB
overeenkomt met lokaal gevorderde (met lymfeknoopmetastasen) longkanker en
stadium IV met gemetastaseerde longkanker. Patiënten met gemetastaseerde ziekte
kunnen niet meer in aanmerking komen voor in opzet curatieve behandeling.
De symptomen van longkanker kunnen zeer wisselend zijn en zijn mede afhankelijk
van de plaats en de grootte van de tumor en van eventuele uitzaaiingen. In het
begin, als de tumor nog relatief klein is, zijn er geen of “vage” symptomen zoals
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zich niet helemaal fit voelen en minder eetlust. Symptomen die later optreden en
meer in de richting van longkanker wijzen zijn: optreden van prikkelhoest,
veranderd hoestpatroon, bloed ophoesten, gewichtsverlies, toename van de
kortademigheid, herhaaldelijke luchtweginfecties en pijn in de borstkas en/of pijn
elders in het lichaam door uitzaaiingen.5
1.3

Epidemiologie
Jaarlijks krijgen ruim 12.000 mensen in Nederland de diagnose longkanker en
sterven er 10.000 mensen aan longkanker. Ongeveer 73% van alle patiënten met
longkanker heeft NSCLC.6 Van hen heeft 80% gemetastaseerde longkanker6,7, van
wie naar verwachting inmiddels zo’n 90% een EGFR test krijgt.8 Voorafgaand aan
een eerstelijnsbehandeling heeft 5 à 10 % van de patiënten die een test krijgt een
EGFR mutatie.9,10 De meest voorkomende activerende mutaties zijn deleties in exon
19 (45%) en een puntmutatie in exon 21 (L858R, 40%). Omdat alleen deze twee
mutaties zijn onderzocht, komen daarmee in totaal tussen de 229 en de 458
patiënten in aanmerking voor behandeling met osimertinib in de eerste lijn.

1.4

Ziektelast
De ernst van de ziekte is afhankelijk van het ziektestadium. Wanneer longkanker in
een vroeg stadium wordt gediagnosticeerd en de tumor nog chirurgisch verwijderd
kan worden, zijn de overlevingskansen aanzienlijk hoger dan wanneer de tumor in
een gevorderd stadium wordt ontdekt.
Het merendeel van de longkankerpatiënten blijkt op het moment van diagnose al
gemetastaseerde ziekte te hebben en komt niet meer in aanmerking voor curatieve
behandeling. Van deze groep patiënten met gemetastaseerde ziekte is slechts 4% 5
jaar na diagnose nog in leven.11 Dit percentage ligt iets hoger voor patiënten met
EGFR mutaties, namelijk 15%.12
Het Zorginstituut gebruikt onderstaande tabel met relevant geachte categorieën met
ziektelast en referentiewaardes van kosten per quality adjusted life-year (QALY),
gegeven die ziektelast.
Tabel 1: Bandbreedte ziektelast in relatie tot referentiewaardes
Ziektelast

Maximale meerkosten (€) per QALY

Van 0,1 tot en met 0,4

Tot € 20.000 per QALY

Vanaf 0,41 tot en met 0,7

Tot € 50.000 per QALY

Vanaf 0,71 tot en met 1,0

Tot € 80.000 per QALY

Met behulp van de iMTA Disease Burden Calculator is een berekening gemaakt van de
ziektelast (‘burden of disease’; zie tabel 2) voor de huidige patiëntgroep. Omdat de
ziektelast tussen de 0,71 en 1 ligt, acht het Zorginstituut een referentiewaarde van
€80.000 per QALY relevant bij deze aandoening.
Tabel 2: Berekening ziektelast van volwassen patiënten met lokaal gevorderde of
gemetastaseerde NSCLC met EGFR-mutaties.
Remaining QALYs with standard treatment

2,23

QALYs without disease (corrected for age and gender)

18,17

Absolute QALY loss (fair innings)

15,95

Proportional shortfall

0,88
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1.5

Onderzoeksvraag
De farmaco-economische analyse moet antwoord geven op de vraag of de
toepassing van osimertinib in de dagelijkse klinische praktijk kosteneffectief is,
d.w.z. dat de investering in osimertinib in verhouding staat tot de gezondheidswinst
en eventuele financiële besparingen die het bewerkstelligt.
Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden wordt de incrementele
kosteneffectiviteitsratio van osimertinib ten opzichte van de standaardbehandeling
bepaald.
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2

Methoden

2.1

Literatuurstudie
Bij de beoordeling is gebruik gemaakt van de 1B-tekst van het registratiedossier, de
EPAR en van onderzoeken die gepubliceerd zijn in peer reviewed tijdschriften.
Het economische model is met name gebaseerd de FLAURA studie: een dubbelblinde
fase 3-studie waarin osimertinib werd vergeleken met eerste en tweede generatie
EGFR-tyrosine kinase remmers (TKI’s), bij patiënten met onbehandeld gevorderd
NSCLC, met EGFR exon 19-deletie of L858R-puntmutatie in exon 21 (zie tabel 3 op
de volgende pagina).13
De aanvrager heeft daarnaast een systematisch literatuuronderzoek uitgevoerd in
de bestanden van Medline, Embase en Cochrane op 17 april 2017. Er is gezocht
naar studies met informatie over de effectiviteit en veiligheid van verschillende
behandelingen bij lokaal gevorderd of gemetastaseerde NSCLC met EGFR mutaties.
De studies zijn met name gebruikt om de modelselectie te valideren.
In tabel 4 staan de geselecteerde studies.
Tabel 4: Studies die door de aanvrager n.a.v. de systematische literatuurstudie
geselecteerd zijn.

Study

Trt 1

Trt 2

NEJ002

GEF

CAR+PAC

WJTOG 3405

GEF

CIS+DOC

LUX-Lung 7

GEF

AFA

Prabhash 2016

GEF

PLAa+PEM

EURTAC

ERL

CIS+DOC/
GEM

LUX-Lung 3

AFA

CIS+PEM

JO25567

ERL

ERL+BEV

LUX-Lung 6

AFA

CIS+GEM

ENSURE

ERL

CIS+GEM

OPTIMAL

ERL

CAR+GEM

FLAURA

OSI

ERL/GEF

PFS
reported?

OS
reported?

HR

HR

KM

KM

Uitleg: AFA, afatinib; BEV, bevacizumab; CAR, carboplatin; CIS; cisplatin; DOC, docetaxel; ERL,
erlotinib; GEF, gefitinib; GEM, gemcitabine; HR, hazard ratio reported; KM, Kaplan–Meier
reported; OS, overall survival; OSI, osimertinib; PAC, paclitaxel; PFS, progression-free survival;
PEM, pemetrexed; PLA, platinum; Trt, treatment. Notes: a, platinum treatment consisted of
either cisplatin or carboplatin.

De aanvrager heeft ook enkele gerichte literatuuronderzoeken uitgevoerd in de
periode februari – mei 2018. Hierbij is o.a. gezocht naar relevante farmacoeconomische studies bij NSCLC. Omdat de gevonden studies alleen betrekking
hadden op radiotherapie en chemotherapie (als hoofdbehandeling), werden deze
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Tabel 3. Klinische studie die is betrokken in de beoordeling
Eerste
auteur,
jaar van
publicatie

Type
onderzoek,
bewijsklasse,
follow-up
duur

Aantal
patiënten

Patiëntkenmerken

Interventie en
vergelijkende
behandeling

Relevante uitkomstmaten

Soria, 2017

Multicenter RCT,

n=556 (1:1

Volwassen patiënten (WHO 0-1)

Osimertinib 80 mg 1dd

Primair: Progressievrije overleving (door

(‘FLAURA’)13

dubbelblind, fase

gerandomiseerd)

met histologisch bevestigd

3

adenocarcinoom van de long,

onderzoekers bepaald)
Vs

lokaal gevorderd of

Secundair: Overall survival, respons,

gemetastaseerd met (ten minste

Erlotinib (150 mg 1dd) of

kwaliteit van leven (EORTC QLQ-C30 en

een) ex19del of L858R

gefitinib (250 mg 1dd)

EORTC QLQ-LC13)

activerende EGFR-mutatie.
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niet relevant geacht voor het huidige dossier.
Recentelijk (31 mei 2018) is er een artikel verschenen in JAMA oncology met
betrekking tot de kosteneffectiviteit van osimertinib in de eerste lijn.14 In deze
studie wordt de kosteneffectiviteit van osimertinib vergeleken met die van erlotinib,
gefitinib en afatinib. De gerapporteerde ICER’s komen hier uit op ongeveer
$220.000 per QALY wanneer wordt uitgegaan van het perspectief van de Verenigde
Staten.
De aanvrager heeft ook gezocht naar studies met informatie over kosten en
zorggebruik van patienten met NSCLC in Nederland en deze gebruikt om het model
op te stellen.
Ook is er gezocht naar studies met data van patiëntregisters in Nederland (zie tabel
5 voor de geselecteerde studies). Deze informatie is gebruikt om de geschatte PFS
en OS van het economische model te valideren. Ook zijn de Nederlandse
patiëntkenmerken vergeleken met de patiëntkenmerken uit de FLAURA studie.
Tabel 5: Artikelen met register data van Nederlandse ziekenhuizen.
Observ.
period

Description

Data source

Sluga,
201815

20082014

Retrospective analysis of molecular
diagnostics and the outcomes of
treatment with first-/second-line
TKIs in patients with advanced
NSCLC.

St. Antonius Hospital,
Nieuwegein/Utrecht,
Santeon Hospital Group,
Utrecht, Catharina
Hospital, Eindhoven

van der
Wekken,
201716

20092014

A retrospective study aimed to
determine OS in afatinib-treated
patients after treatment with firstgeneration TKIs.

University Medical Centre
Groningen, VU University
Medical Centre,
Amsterdam

20062014

A retrospective cohort study of nonclassic EGFR mutations. Explores the
outcomes following EGFR-TKI
treatment in classic vs non-classic
mutations.

VU University Medical
Centre, Amsterdam

Kuiper,
201517

20002011

A retrospective cohort analysis of
treatment and survival of patients
with EGFR-mutated NSCLC and
leptomeningeal metastasis.

VU University Medical
Centre, Amsterdam,
Maastricht University
Medical Center, University
Medical Center Groningen

Kerner,
201318

20082011

A retrospective study exploring
tumor biopsy quality offered for
EGFR mutation testing.

Research based at:
University Medical Center
Groningen

Author

Kuiper,
201610

Tot slot heeft de aanvrager gebruik gemaakt van eerder door het Zorginstituut
uitgebrachte rapporten (nivolumab19, pembrolizumab20 en pemetrexed21).
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2.2

Keuze vergelijkende behandeling
Patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde NSCLC met activerende EGFRmutaties worden op dit moment in de eerste lijn met name behandeld met een
standaard TKI.22,5,23 De marktverhouding is in Nederland als volgt: 50% wordt
behandeld met erlotinib, 26% met gefitinib en 24% met afatinib (in april 2018
onderzocht door IQVIA). In het model wordt van deze verdeling uitgegaan. De
werkzaamheid van deze drie middelen wordt door klinische experts als vergelijkbaar
gezien.
Conclusie:
Het Zorginstituut kan zich vinden in de vergelijkende behandeling.

2.3

Analyse techniek
Soort analyse
Indien er sprake is van een therapeutische meerwaarde dient een
kosteneffectiviteitsanalyse (KEA) en/of een kostenutiliteitsanalyse (KUA) uitgevoerd
te worden. In de economische evaluatie is gebruik gemaakt van een KUA om de
kosteneffectiviteit van behandeling met osimertinib aan te kunnen tonen.
Economisch model
Modelstructuur
De aanvrager heeft een ‘partitioned survival model’ opgesteld met 3
gezondheidstoestanden: ‘PF’ (progressie vrij), ‘PD’ (progressieve ziekte) en
‘overlijden’.
Gezondheidstoestanden
Patiënten starten allemaal in de toestand PF. Patiënten blijven in deze toestand tot
ziekteprogressie optreedt of tot overlijden. Patiënten gaan naar de toestand PD
nadat de eerste progressie optreedt. Deze toestand omvat alles wat na deze eerste
progressie optreedt, inclusief vervolgbehandelingen, tot aan overlijden.
Het aantal patiënten in de PF toestand wordt geschat op basis van de
(geëxtrapoleerde) progression free survival (PFS) curve van de FLAURA13 studie.
Het moment van progressie is bepaald door de lokale onderzoekers en is gebeurd op
basis van RECIST 1.1 criteria.24,25 In het artikel van Soria et al.13 (waarin de
resultaten van de FLAURA studie worden beschreven) staat aangegeven dat de PFS
zoals bepaald door de onderzoekers consistent is met de PFS zoals bepaald door een
onafhankelijke review commissie. In een scenario analyse wordt uitgegaan van de
data van de onafhankelijke commissie.
De proportie patiënten in de toestand PD wordt als volgt bepaald: De proportie
patiënten die nog in leven is op basis van de overall survival (OS) curve, minus de
proportie patiënten die progressievrij zijn op basis van de PFS curve. Het aantal
patiënten in de toestand ‘overlijden’ wordt bepaald door de formule ‘1 – (proportie
patiënten in leven)’ te gebruiken op basis van de OS curve (zie ook figuur 1).
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Figuur 1: Schematische weergave van de verhoudingen tussen de
gezondheidstoestanden in het model.

Cyclusduur
De cyclusduur bedraagt 30 dagen. Er wordt een halve-cyclus correctie toegepast.
Cohortgrootte
In het cohort worden de resultaten met proporties berekend. Het cohort heeft
daarom geen omvang van een bepaald aantal patiënten. De proporties zijn
berekend op basis van de FLAURA studie. Deze studie had 279 patiënten in de
behandelarm met osimertinib en 277 patiënten in de standaard EGFR-TKI arm (66%
gefitinib en 34% erlotinib).
Moment van instroom in model
Alle patiënten stromen in het model bij start van het behandelregime met
osimertinib, gefitinib of erlotinib. Alle patiënten starten in de toestand
progressievrije ziekte.
Tijdshorizon
De analyseperiode van een studie moet zodanig zijn dat een geldige en betrouwbare
uitspraak kan worden gedaan over de kosten en effecten van de te vergelijken
behandelingen. De aanvrager gaat uit van een tijdshorizon van 20 jaar. Deze
tijdshorizon is in dit geval lang genoeg omdat alle patiënten in het model dan zijn
overleden.
Perspectief
Volgens de richtlijnen dienen farmaco-economische evaluaties vanuit een
maatschappelijk perspectief uitgevoerd en gerapporteerd te worden, waarbij alle
kosten en baten, ongeacht wie de kosten draagt of aan wie de baten toevallen, in de
analyse meegenomen worden.
De aanvrager geeft aan de analyse vanuit het maatschappelijk perspectief te
hebben uitgevoerd.
Discontering
Discontering is gedaan zoals geadviseerd in de richtlijnen voor farmaco-economisch
onderzoek. Toekomstige kosten zijn gedisconteerd met 4% en toekomstige effecten
zijn gedisconteerd met 1,5%.
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Conclusie:
Het Zorginstituut kan zich vinden in de analyse techniek.
2.4

Inputgegevens
Studiepopulatie
In onderstaande tabel (6) zijn enkele patiëntkenmerken van de FLAURA13 studie
weergegeven. Het gaat om volwassen patiënten met lokaal gevorderde of
gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker zonder voorafgaande systemische
therapie met activerende EGFR mutatie.
Er zijn geen klinische gegevens voorhanden voor behandeling met osimertinib bij
patiënten met andere activerende EGFR-mutaties dan ex(19)del of L858R. De
huidige kosteneffectiviteitsanalyse betreft dan ook alleen de EGFR-mutaties:
ex(19)del en L858R.
Tabel 6: Patiëntkenmerken uit de FLAURA13 studie
Osimertinib
(N = 279)

Standard EGFR-TKI
(N = 277)

Mean

62,7

63,3

Standard deviation

10,7

10,9

<50

32 (11,5)

37 (13,4)

≥50-<65

121 (43,4)

108 (39,0)

≥65-<75

90 (32,3)

89 (32,1)

≥75

36 (12,9)

43 (15,5)

Male sex n (%)

101 (36,2)

105 (37,9)

White

101 (36)

100 (36)

Asian

174 (62)

173 (62)

Other

4 (1)

4 (1)

Never

182 (65)

175 (63)

Current

8 (3)

9 (3)

Former

89 (32)

93 (34)

Age (years)

Age group (years), n (%)

Race n (%)

Smoking status — no. (%)

WHO performance status — no. (%)
0

112 (40)

116 (42)

1

167 (60)

160 (58)

Missing data

0

1 (<1)

Adenocarcinoma

275 (99)

272 (98)

Other

4 (1)

5 (2)

Histologic type — no. (%)

Overall disease classification — no. (%)
Metastatic

264 (95)

262 (95)

Locally advanced

14 (5)

15 (5)
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Osimertinib
(N = 279)

Standard EGFR-TKI
(N = 277)

1 (<1)

0

Visceral metastases

94 (34)

103 (37)

CNS metastases

53 (19)

63 (23)

Missing data
Metastases — no. (%)

EGFR mutation type at randomization — no. (%)
Exon 19 deletion

175 (63)

174 (63)

L858R

104 (37)

103 (37)

Het is belangrijk dat de patiënten in de klinische studies vergelijkbaar zijn met de
Nederlandse praktijksituatie. In het hoofdstuk ‘validatie’ zal hier nader op ingegaan
worden.
Effectiviteit
Klinische effecten
Tabel 7 geeft een samenvatting van de relevante uitkomstmaten die gebruikt zijn
voor het bepalen van de effectiviteit van de behandelingen in het model.
Tabel 7: Effectiviteit van osimertinib t.o.v. standaard TKI’s (uit de FLAURA studie),
zoals bepaald door de onafhankelijke commissie.
osimertinib

standaard TKI’s

HR

PFS (mediaan
in maanden)

17,7 (15,1-21,4)a

9,7 (8,5-11)a

0,45
(0,36 tot 0,57)a

OS (mediaan
in maanden)

niet bereikt

niet bereikt

0,63
(0,45 tot 0,88)

Transitiekansen
De proportie patiënten in de gezondheidstoestanden progressie vrije overleving,
progressie en dood zijn bepaald door de PFS en OS data uit de FLAURA studie te
extrapoleren door middel van het fitten van parametrische functies op de survival
data. De aanvragers geven aan dat de methodiek is uitgevoerd zoals aanbevolen
door de NICE Decision Support Unit guidelines.26
In grote lijnen bestond de aanpak uit de volgende stappen. De proportional hazard
assumptie werd getoetst om te besluiten of er aparte modellen voor de
survivalcurves van beide behandelarmen moesten worden gemaakt. Vervolgens
werden verschillende parametrische survival modellen (Weibull, exponentieel,
lognormaal, log-logistisch en Gompertz) statistisch en visueel getoetst op hun fit op
de Kaplan Meier curves. De beste fit werd gekozen voor de base case.
Progressievrije overleving (PFS)
De PFS data voldoet aan de assumptie van ‘proportional hazards’. Op basis van
visuele en statistische toetsen is gekozen voor een gegeneraliseerde gamma functie.
In een scenario analyse wordt uitgegaan van een Weibull verdeling. Zie figuur 2
voor de Kaplan Meier data van beide behandelarmen en de gefitte curves in de
basecase analyse.
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Figuur 2: Geobserveerde progressievrije overleving met extrapolatie.

Algehele overleving (OS)
Zie tabel 8 voor de data omtrent de OS zoals gemeten in de FLAURA studie.
Tabel 8: OS data uit de FLAURA trial.
Osimertinib (n=279)

'standard EGFR TKIs' (n=277)

Total events (%)

58 (20,8%)

83 (30,0%)

Median (95% CI)

NR (NR, NR)

NR (NR, NR)

Omdat er pas een klein deel van de patiëntenpopulatie in de FLAURA trial is
overleden (20-30%) is er nog maar weinig OS data beschikbaar. De finale analyse is
dan ook nog niet uitgevoerd. De aanvrager heeft de beschikbare data gebruikt om
een model te fitten en lange termijn voorspellingen te kunnen doen. Ook hier wordt
uitgegaan van ‘proportional hazards’.
Op basis van zowel visuele en statistische toetsen als ook externe overlevingsdata
(uit eerstelijns EGFR-TKI studies en retrospectieve Nederlandse studies) is gekozen
voor een Weibull functie (zie figuur 3). Tabel 9 bevat een overzicht van de
overlevingsdata van de gefitte curves, de klinische studies rondom standaard EGFRTKI’s en Nederlandse studies.
Naast de Weibull functie, zijn alle overige functies geanalyseerd in scenario analyses
(exponentieel, Gompertz, log-logistisch, lognormaal en gegeneraliseerde gamma).
Belangrijk om hierbij op te merken is dat er sprake is van ‘crossover’: 27% van de
patiënten in de standaard TKI behandelarm is na progressie overgestapt op een
behandeling met osimertinib. In een ‘Advice board’ met Nederlandse experts werd
aangegeven dat men dit percentage laag vindt. Men verwacht dat patiënten in
Nederland na een initiële behandeling met een standaard TKI vaker zullen
overstappen naar osimertinib. In de Nederlandse situatie zou de OS curve van de
standaard behandelarm (die dus overstapt naar osimertinib in de tweede lijn) er
mogelijk iets anders uit kunnen zien. Het is onduidelijk wat het mogelijke effect
hiervan is op deze kosteneffectiviteitsanalyse.
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Figuur 3: Geobserveerde OS met extrapolatie.

Tabel 9: OS zoals geschat door de verschillende gefitte modellen, klinische studies en
retrospectieve Nederlandse studies.

Study

% at 1
year

% at 2
years

% at 3
years

% at 4
years

% at 5
years

'standard EGFR TKIs’. Dependent models predictions
Exponential

80%

65%

52%

42%

34%

Weibull

83%

61%

41%

26%

16%

Gompertz

83%

61%

35%

13%

3%

Log-logistic

82%

62%

46%

35%

27%

Log-normal

81%

63%

50%

41%

34%

Generalized
gamma

82%

62%

47%

35%

27%

Clinical trials
ENSURE27

83%

54%

35%

--

--

EURTAC28

78%

49%

33%

19%

19%

OPTIMAL29

85%

50%

26%

--

--

Lux-Lung 730

84%

51%

32%

13%

--

NEJ00231

86%

58%

37%

25%

--

WJTOG 340532

87%

66%

48%

32%

19%

Retrospective studies
Lin, 201612

90%

66%

41%

23%

13%

Sluga, 201815

89%

54%

25%

14%

3%

Kuiper, 201610

97%

61%

40%

19%

10%
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Kwaliteit van leven en utiliteiten
In de FLAURA studie zijn bij de patiënten kwaliteit van leven gegevens verzameld
middels de EORTC QLQ-C30 en de QLQ-LC13. De QLQ-C30 werd elke 6 weken
afgenomen en de QLQ-LC13 elke 3 weken. Dit is zowel gebeurd tot aan progressie,
als ook in de periode daarna.
De EORTC scores zijn gemapped naar EQ-5D-3L scores met behulp van een
algoritme van Young et al33. Deze EQ-5D gegevens zijn vervolgens gewaardeerd
met de Nederlandse scoringsalgoritmen van Lamers et al.34 In tabel 10 staan de
utiliteiten weergegeven. Hoewel afatinib in de FLAURA studie niet onderzocht is,
wordt er hier vanuit gegaan dat de utiliteiten voor dit middel vergelijkbaar zijn met
die van erlotinib en gefitinib.
Tabel 10: overzicht van de in het model gebruikte utiliteiten.
Health state

N

Mean utility

Standard error

Progression free – Osimertinib

248

0,829

0,0074

Progression free – 'standard EGFR
TKIs'

238

0,809

0,0093

Progressed disease – ITT population

241

0,741

0,0128

De aanvrager heeft de gemapte utiliteiten uit de FLAURA studie vergeleken met
eerder gerapporteerde utiliteiten in vergelijkbare patiëntgroepen (zie tabel 11).

Tabel 11: Gerapporteerde utiliteiten in vergelijkbare studies en rapporten van het
Zorginstituut.

Publication

N of
patients

PF

PD

Source

Treatment

Mean
value

Mean
value

Unresected
NSCLC patients

Radiotherapy

0,80

0,794

(95% CI:
0,743 –
0,857)

(95% CI:
0,737 –
0,851)

General
comments

Observational studies
85
Ramaekers,
201335

245

Grutters,
201036

NSCLC treated
between 2004 2007 in The
Netherlands and
alive at the time
of the study in
2008
(“survivors”)

Surgery,
radiotherapy,
chemotherapy

0,76

0,61

(95% CI:
0,724,
0,796)

(95% CI:
0,481 0,739)

Keynote 010

1L
pembrolizumab
or Docetaxel

0,784
(95%CI:
0,773 –
0,794)

0,707
(95%CI:
0,681 –
0,732)

EQ-5D –
Based on
Grutters et al
(2010)

EQ-5D scores
of the patients
from
Netherlands
Cancer
Registry

ZIN submissions
1,475
Zorginstituut
Nederland,
201619

Patients
with no

2018033804

EQ-5D Dutch
values –
Pooled as no
stat.sign.
differences
between arms
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Publication

N of
patients

Source

Treatment

272

Checkmate 017

1L nivolumab or
Docetaxel

PF

PD

Mean
value

Mean
value

General
comments

AEs: 0,793
Zorginstituut
Nederland,
201520

0,775
(95%CI:
0,762 –
0,789)

0,635
(95%CI:
0,598 –
0,672)

EQ-5D Dutch
values
(Lamers et al.,
2006) –
Pooled

De gerapporteerde utiliteit in de FLAURA studie behorende bij de progressievrije
toestand van de controle-arm (0,809) lijkt hoog in vergelijking met andere studies
waar deze utiliteit eerder tussen de 0,76 en 0,80 ligt. Dit is ook voorgelegd aan
klinische experts in de ‘Advice board’. Zij hadden hier geen verklaring voor, maar
geven aan dat kleine verschillen kunnen ontstaan door verschillen in
patiëntkenmerken en eerdere behandelingen.
De gerapporteerde utiliteit in de FLAURA studie behorende bij de progressie
toestand (0,741) lijkt wel meer in overeenstemming met eerder gerapporteerde
waarden in vergelijkbare patiëntgroepen (variërend van 0,610 tot 0,790).
In een scenario analyse wordt gekeken naar het effect op de ICER wanneer de
utiliteiten uit de studie van Grutters et al.36 worden aangehouden.
In het model wordt ook gebruik gemaakt van disutiliteiten als gevolg van
bijwerkingen. Gegevens hierover komen uit de FLAURA trial13 (bijwerkingen van
erlotinib en gefitinib) en de LUX-lung 7 trial30 (bijwerkingen van afatinib). Alleen de
bijwerkingen die minimaal van graad 3 waren, en bij minimaal 2% van de patiënten
voorkwamen zijn meegenomen in de analyse (zie tabel 12 voor een overzicht). De
hoogte van de disutiliteiten zijn gebaseerd op een studie van Nafees et al.37 (zie
tabel 13). Omdat er geen gegevens bekend zijn over de disutiliteit van verhoogde
alanine en aspartate aminotransferase, heeft de aanvrager hiervoor het gemiddelde
genomen van de disutiliteit van diarree, vermoeidheid en acne. Het Zorginstituut
had graag gezien dat de aanvrager deze aanname had gevalideerd met klinische
experts.
De duur van de disutiliteit is vastgesteld op basis van klinische studies in Europa.
Tabel 12: Gerapporteerde bijwerkingen in de FLAURA trial.
'standard EGFR
TKIs’ FLAURA
(Erlotinib/gefitinib)

Afatinib

'standard EGFR
TKIs in the
Netherlands'

Market share

76%

24%

100%

Sample size (n)

277

160

249

Alanine
aminotransferase
increased

23 (8,3%)

0 (0,0%)

17 (7,0%)

Aspartate
aminotransferase
increased

10 (3,6%)

0 (0,0%)

8 (3,1%)

Diarrhoea

6 (2,2%)

22 (13,8%)

10 (4,0%)

Fatiguea

3 (1,1%)

9 (5,6%)

4 (1,8%)

Rash or acneb

27 (9,7%)

16 (10,0%)

24 (9,8%)

Source:

FLAURA13

LUX-Lung 730

Weighted average
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a

Grouped term including the following reported preferred terms: asthenia, fatigue, and lethargy
Grouped term including the following reported preferred terms: acne, blister, dermatitis, dermatitis
acneiform, dermatitis bullous, drug eruption, eczema, erythema, exfoliative rash, folliculitis, rash, rash
erythematous, rash follicular, rash macular, rash maculopapular, rash ruritic, rash pustular, skin erosion,
skin exfoliation, skin fissures, skin lesion, skin reaction, skin toxicity, and skin ulcer
b

Tabel 13: Overzicht van de in het model gebruikte disutiliteiten (in de basecase).
Adverse event

Disutility

Source/description

-0,0509

Average of other
disutilities (diarrhoea,
fatigue and rash/acne),

Aspartate
aminotransferase
increased
Diarrhoea

Alanine
aminotransferase
increased

Duration

Source/description

14,66

Average of other
included disutilities
(diarrhea, fatigue
and rash/acne).

-0,0509

Average of other
disutilities (diarrhoea,
fatigue and rash/acne),

14,66

Average of other
included disutilities
(diarrhea, fatigue
and rash/acne).

-0,0468

Nafees (2008)37

5,53

Study CA046
(TA476)

Rash or acne

-0,0325

Nafees (2008)37

14,66

Average of other
disutilities
(diarrhea, fatigue
and rash/acne).

Fatigue

-0.0048

Nafees (2008)37

23.78

PIX301 trial
(TA306); Study
CA046 (TA476)

In een scenario analyse heeft de aanvrager ook naar het effect gekeken van het
toepassen van een ‘levenseinde disutiliteit’ van 0,226. Deze wordt dan alleen in de
laatste cyclus toegepast.
Tot slot heeft de aanvrager ook een disutiliteit voor de mantelzorgers berekend van
0,005. Dit wordt meegenomen in een scenario analyse.
Kosten
Vanuit het maatschappelijk perspectief horen de directe kosten, binnen en buiten de
gezondheidszorg, onderdeel te zijn van de analyse. Als sprake is van indirecte
kosten buiten de gezondheidszorg dan dienen deze apart vermeld te worden.
De aanvrager heeft directe medische kosten, indirect medische kosten (in een
scenario analyse), directe niet-medische kosten, en indirect niet-medische kosten
meegenomen in het model. De kosten zijn uitgedrukt in euro’s en gecorrigeerd voor
inflatie voor het jaar 2018.
Directe medische kosten
De directe medische kosten (of directe kosten binnen de gezondheidszorg) zijn alle
kosten die rechtstreeks verband houden met de preventie, diagnostiek, therapie,
revalidatie en verzorging van de ziekte of behandeling.
Zie tabel 14 voor een overzicht van de geneesmiddelkosten. Voor wat betreft de
intraveneuze behandelingen gaat de aanvrager ervan uit dat er spillage plaatsvindt.
Tabel 14: Geneesmiddelkosten in het model.
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Kosten per patiënt
Behandeling
Per 30 dagen
Osimertinib

€ 6.100 = (prijs per 1
verpakking)

Standaard EGFR TKIs

€ 2.233,89

platinum doublet chemotherapy
(PDC)

€ 3.630,63

Docetaxel

€ 1.085,71

PD-(L)1 remmer

€ 4.277,80

De behandelkosten worden berekend aan de hand van de ‘time to treatment
discontinuation (TTD)’ in de FLAURA studie. Zie figuur 4 voor het verschil tussen de
tijd tot progressie en de tijd tot het stoppen met behandeling voor beide
behandelarmen. Gemiddeld genomen werden patiënten nog 1 tot 2 maanden na
progressie doorbehandeld.

Figuur 4: Tijd tot progressie vs. tijd tot het stoppen met de behandeling voor beide
behandelarmen in de FLAURA studie.

Het merendeel van de patiënten in de FLAURA trial (ongeveer 60% in beide
behandelarmen) stapte na progressie over op een tweede behandeling. In het
model wordt ervan uitgegaan dat 70% van de patiënten overstapt op een
tweedelijnsbehandeling. Dit percentage ligt iets hoger dan in de FLAURA trial, omdat
klinische experts tijdens de ‘Advice board’ hebben aangegeven dat ze verwachten
dat er in de Nederlandse setting meer patiënten zullen starten met een
tweedelijnsbehandeling.
Onderstaande tabel komt uit het dossier van de aanvrager en geeft de
tweedelijnsbehandelingen weer zoals gebruikt in het model. Bij de behandeling met
PDC, docetaxel en PD-(L)1 remmers wordt ook rekening gehouden met
toedieningskosten à €321,89 per IV toediening en kosten voor monitoring à €49,39
per bloedonderzoek.
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Tabel 15: Tweedelijnsbehandelingen van patiënten in de FLAURA trial
From
To →

↓

PDC

Osimertinib

Docetaxel

No treatment

Osimertinib

70%

0.0%

0,0%

30%

'standard EGFR TKIs in
the Netherlands'

35%

35%

0,0%

30%

Duration on subsequent
treatment (30 day
cycles)

4,461

10,25

--

--

De duur van deze tweedelijnsbehandeling is bepaald aan de hand van data uit de
AURA3 studie waarin deze behandelingen zijn onderzocht.
Tot slot wordt er rekening gehouden met behandelingen in de 3e lijn, zie tabel 16.
Tabel 16: Derdelijnsbehandelingen van patiënten in de FLAURA trial
From
To →

PDC

Osimertinib

Docetaxel

PD-(L)1
remmer

No
treatment

Osimertinib

0,0%

0,0%

25%

25%

50%

'standard EGFR
TKIs in the
Netherlands'

25%

0,0%

12,5%

12,5%

50%

Duration on
subsequent
treatment (30day cycles)

3,00

--

3,00

5,58

--

↓

Het Zorginstituut is van mening dat de aanvrager ervan uit had moeten gaan dat
80% van de patiënten een tweedelijnsbehandeling krijgt in plaats van 70%. In de
budget impact analyse wordt wel van dit hogere percentage uitgegaan. Daarnaast
gaat het Zorginstituut ervan uit dat maar weinig patiënten in de 3e lijn docetaxel
zullen krijgen omdat de voorkeur ligt bij een PD-(L)1 remmer. In de budget impact
analyse wordt docetaxel dan ook niet meegenomen. Als het Excel model wordt
aangepast, en alle percentages (voor tweede- en derdelijns behandelingen) uit de
budget impact analyse worden aangehouden, dan blijkt dat dit weinig tot geen
invloed heeft op de ICER.
Naast de geneesmiddelkosten zijn er ook overige direct medische kosten. Een
overzicht hiervan staat in de tabellen 17 en 18. In tabel 17 staan de ziekte
gerelateerde kosten die worden aangehouden in de progressievrije toestand en in
de progressie toestand. Deze kosten zijn gebaseerd op het dossier van
pembrolizumab.20 In een scenario analyse wordt uitgegaan van de ziekte
gerelateerde kosten uit het dossier van nivolumab (€167 voor zowel PF als PD).19 In
een ander scenario worden de kosten aangehouden zoals die bepaald zijn aan de
hand van een ‘Advice board’ (€415 voor de eerste 3 jaar PFS; €449 voor de overige
jaren PFS; €628 voor PD). In tabel 18 staan de kosten voor bijwerkingen.

Tabel 17: Direct medische kosten in de progressievrije gezondheidstoestand.
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Resource use (source: ZIN (2016))
PF (per 30 days)

PD (per 30 days)

€ 198.00

€ 414.00

Tabel 18: Kosten voor bijwerkingen in het model.
Adverse event

Cost per
event

Justification

Alanine
aminotransferase
increased

€ 289,14

Cost and resource use specific for Western
European countries. Outpatient setting40

Aspartate
aminotransferase
increased

€ 316,88

Cost and resource use specific for Western
European countries. Outpatient setting40

Diarrhoea

€ 1.500,97

Hospitalization indicated for grade ≥3 diarrhoea,
as stated in CTCAE 5.0. Cost and resource use
specific for The Netherlands41

Fatigue

€ 80,38

Outpatient setting. Includes a specialist consult
and medication. Cost and resource use specific for
The Netherlands

€ 87,99

Cost and resource use specific for The Netherlands.
Outpatient setting. Includes one oncology
consultation and treatment with prednisone,
clemastine and clobetasol41

Rash or acne

De aanvrager past ook éénmalig kosten toe die te maken hebben met het
levenseinde (zie tabel 19). Voor de berekening van deze kosten wordt uitgegaan
van een recent rapport dat door het Zorginstituut is uitgebracht.43 Er wordt ervan
uitgegaan dat 38% van de patiënten worden opgenomen in het ziekenhuis voor een
gemiddelde duur van 10,1 dagen. In het model is te zien dat de kosten rond het
levenseinde iets hoger liggen in de standaard-TKI behandelarm dan in de
osimertinib behandelarm. Het is onduidelijk wat hier de reden voor is.
Tabel 19: Kosten rondom het levenseinde, zoals toegepast in het model.
Resource

Resource use

Hospital admissions

38%
10,1 days

Unit costs (€)

Source / Comment

€ 1.125,00 (€, 2017)

Includes diagnostics and
treatment43

€ 4.317,75 (€, 2017)
Total cost
€ 4.451,11 (€, 2018 – inflated)

In de FLAURA studie werd gevonden dat de patiënten die met osimertinib behandeld
werden minder last hadden van metastases in het centrale zenuwstelsel (6,1% vs.
15,2%). In de trial waarin afatinib werd onderzocht30 lag dit percentage voor
afatinib op ongeveer 11,6%. De gewogen gemiddelde kosten die gerelateerd zijn
aan de behandeling hiervan (voor o.a. radiotherapie) verschillen daarom per
behandelarm, zie tabel 20.
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Tabel 20: Kosten gerelateerd aan metastases in het centrale zenuwstelsel.
Treatment arm

Total cost (one-off)

Osimertinib

€ 535,32

‘standard EGFR TKIs’

€ 1.249,60

Directe niet-medische kosten
Directe niet-medische kosten (of kosten buiten de gezondheidszorg) zijn kosten die
optreden buiten de formele gezondheidszorg maar die wel een directe relatie
hebben met de ziekte of behandeling.
In het model zijn reiskosten en mantelzorgkosten meegenomen, zie tabel 21 en 22.
De aanvrager gaat ervan uit dat patiënten die osimertinib krijgen 2 uur minder
mantelzorg per week nodig zullen hebben omdat zij minder last hebben van
bijwerkingen.
Tabel 21: Reiskosten zoals meegenomen in het farmaco-economische model.

Treatment

Cost per
treatment cycle
(€)

Justification

€ 0,47*

Includes cost of a return travel to/from the
pharmacy once in 30 days.

Primary treatments
Osimertinib
‘standard EGFR TKIs’
Subsequent treatments
Includes:
€ 6.03 (2nd line);
4.31 (3rd line)

Osimertinib arm

‘standard EGFR TKIs’

€ 3.18 (2nd line);
4.31 (3rd line)

1. Costs of one return travel to the pharmacy
per 30 days for oral TKIs
2. Costs of 1.43 return travels to a general
hospital per 30 days and the parking cost for
PDC or docetaxel.
The costs were weighted according to the
distribution of subsequent treatments.

* Voor afatinib wordt uitgegaan van €0,50 omdat de patiënt iedere 28 dagen (i.p.v. iedere 30
dagen) naar de apotheek moet. In de berekening wordt uitgegaan van het gewogen
gemiddelde.
Tabel 22: Mantelzorgkosten zoals meegenomen in het farmaco-economische model.

Health state

Osimertinib

Resource use
per treatment
cycle (hours)

Cost per treatment
cycle (€)

PF

PD

PF

PD

25.71

51.43

€ 371.12

€ 742.24

2018033804

Justification

2 hours per week less are
assumed for osimertinib due to
better safety profile.
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Health state

‘standard
EGFR TKIs’

Resource use
per treatment
cycle (hours)

34.29

51.43

Cost per treatment
cycle (€)

Justification

€ 494.82

According to a ZIN submission,
8 hours/week of informal care
are needed in the PF health
state, and 12 hours/week are
needed in the PD health state39

€ 742.24

Indirecte niet-medische kosten
Indirecte niet-medische kosten zijn kosten gemaakt buiten de gezondheidszorg. Dit
zijn met name productiviteitskosten door het verlies van productiviteit door ziekte.
De aanvrager maakt gebruik van de frictiekostenmethode, en doet de volgende
aannames:
1
2

3
4
5
6
7
8
9

De pensioenleeftijd is 67 jaar en 2 maanden.44
Ongeveer 56% van de Nederlanders in de relevante leeftijdscategorie heeft een
baan van minimaal 12 uur per week, waarbij het gemiddelde aantal uur per
week op 31 ligt.44
De frictieperiode is ongeveer 14,5 weken.44
Het uurloon is €34,93.
90% van de patiënten stopt met werken bij de diagnose longkanker.
Patiënten in de progressievrije toestand zullen nog 2 dagen per week werken
Alle patiënten stoppen met werken wanneer ziekteprogressie optreedt.
Patiënten die gestopt zijn met werken zullen niet opnieuw daarmee starten.
De frictieperiode is hetzelfde voor patiënten die parttime gaan werken en
patiënten die stoppen met werken.

Zie tabel 23 voor de toegepaste productiviteitskosten.
Tabel 23: productiviteitskosten zoals meegenomen in het farmaco-economische
model.

Health state

Progressionfree

Progressed
disease

Cost per friction
period (€)

Justification

€ 8.235,89

All patient in progression-free health state as well
as all the patients quitting their jobs upon
diagnosis receive the productivity loss cost in
cycle 1, as one-off.

€ 450,22

In subsequent cycles, only patients who progress
receive the productivity loss costs for the two
days they worked while being in progression-free
health state (see assumptions on technical
document).

Discussie inputgegevens
•
Er zijn nog maar heel weinig OS gegevens waardoor de schattingen op de
lange termijn enorm onzeker zijn.
•
De disutiliteiten voor verhoogde alanine en aspartate aminotransferase zijn niet
goed onderbouwd.
•
De aanvrager doet de aanname dat 90% van de patiënten stopt met werken na
diagnose. Deze aanname is niet gebaseerd op daadwerkelijke gegevens, maar
2018033804
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•

op de opinie van een klinische expert. De invloed van deze aanname op het
model lijkt minimaal.
De kosten rondom het levenseinde verschillen iets per behandelarm.

Conclusie
Het belangrijkste kritiekpunt betreft het feit dat er nog maar weinig overlevingsdata
beschikbaar zijn.
2.5

Validatie en gevoeligheidsanalyses
Validatie
Technische validatie
Een externe partij (INGRESS) heeft een uitgebreide technische validatie uitgevoerd.
Hierbij is onder andere gekeken naar:
•
alle verwijzingen in het Excel model: er is gekeken of er geen codeerfouten in
het model zitten;
•
of alle relevante variabelen wel onderzocht worden in de
gevoeligheidsanalyses;
•
bronvermeldingen
•
uitleg van de model-assumpties
•
eventuele fouten in het Excel model.
De aanvrager heeft de modellen naar aanleiding van deze technische validatie
zoveel mogelijk aangepast.
Input data validatie
De aanvrager heeft verschillende validaties met betrekking tot de model input data
uitgevoerd.
Zo heeft de aanvrager gekeken of de patiëntkenmerken van de patiënten in de
FLAURA studie overeen komen met Nederlandse patiënten die in aanmerking komen
voor behandeling met osimertinib in de eerste lijn (zie tabel 24). De aanvrager
concludeert dat, afgezien van het lage percentage rokers in de FLAURA13 trial, de
patiënten ongeveer vergelijkbaar zijn, zie tabel 24.
Tabel 24: Vergelijking van patiëntkenmerken in de FLAURA studie met patiënten in
Nederland.
Identified publications
(range)

FLAURA (range)

Gender (male, %)

Range: 26% - 41%

38%

Median age

Median age of diagnosis:
61 – 64

Median age on trial: 64

Patients who never smoked
(%)

Range: 39% - 48%

64%

Histology
(adenocarcinoma, %)

Range: 87% - 94%

99%

De aanvrager heeft daarnaast een ‘Advice board’ (volgens de Delphi methode)
samengesteld waaraan zowel klinische experts als gezondheidseconomen hebben
deelgenomen. Tijdens deze bijeenkomst is ook aan de experts gevraagd of zij
vinden dat de patiënten in de FLAURA trial representatief zijn voor Nederlandse
patiënten. Dit bevestigden zij.
In de bijeenkomst is ook gesproken over de huidige Nederlandse behandelpraktijk,
en dan met name de huidige tweede en derdelijns behandeling. Men verwacht dat
2018033804
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Nederlandse patiënten vaker een tweedelijnsbehandeling starten dan de patiënten
in de FLAURA trial. Zoals al eerder aangegeven in dit rapport verwacht het
Zorginstituut dat de aanvrager dit aanpast in de basecase. Tot slot zijn de
geselecteerde parametrische modellen met de gezondheidseconomen besproken en
is geconcludeerd dat de aanvrager de meest geschikte functies heeft gekozen voor
het modelleren van de PFS en de OS.
Het Zorginstituut merkt nog op dat er veel Aziatische patiënten zijn geïncludeerd in
de FLAURA trial (62%), waardoor de vraag kan worden gesteld in hoeverre deze
resultaten representatief zijn voor de Nederlandse situatie. Op basis van de vooraf
geplande subgroepanalyse lijkt er echter, op basis dus van een relatief klein aantal
patiënten, een groter effect te zijn op PFS bij niet-Aziatische patiënten waardoor het
aannemelijk is dat deze resultaten ook voor de Nederlandse situatie representatief
zijn.
De L858R-mutatie en ex(19)del maken samen het grootste deel uit van de
voorkomende activerende EGFR-mutaties (ongeveer 85%).5 Patiënten met andere
activerende EGFR-mutaties zijn in de FLAURA-studie niet onderzocht en het is
daarom onduidelijk of osimertinib ook in relevante mate effectief is bij aanwezigheid
van andere mutaties.
Gevoeligheidsanalyses
In een gevoeligheidsanalyse wordt nagegaan wat de impact is van de variabelen op
de resultaten en wordt de robuustheid van de resultaten vastgesteld. In geval van
een modelstudie waaraan aannames ten grondslag liggen is per definitie sprake van
onzekerheid en is het uitvoeren van gevoeligheidsanalyses een vereiste.
Univariate gevoeligheidsanalyses
In bijlage 1 zijn alle parameters opgenomen die zijn onderzocht in de univariate
gevoeligheidsanalyses.
Probabilistische gevoeligheidsanalyses
In bijlage 2 zijn alle parameters opgenomen die zijn onderzocht in de
probabilistische gevoeligheidsanalyses.
Hoewel de grootte van het behandeleffect van osimertinib op OS in de PSA wel
gevarieerd wordt, wordt er niet gekeken naar de onzekerheid rondom de gekozen
functie voor het fitten van de OS curve.
Scenarioanalyses
In de tabel hieronder staat aangegeven welke scenario analyses de aanvrager heeft
uitgevoerd.

Tabel 25: Uitgevoerde scenario analyses.
Parameter

Settings

Item

Base case

Scenario

Time horizon

20 years

15 years

PFS and TTD

Generalized gamma

Weibull (OS: Weibull)

OS

Weibull

All models (PFS and TTD:
generalized gamma)

Comparator

'standard EGFR TKIs in the
Netherlands'

standard EGFR TKIs (erlotinib and
gefitinib based on SoC FLAURA)
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Utilities

Treatment costs
calculations

TTD Generalized gamma

• PFS Generalized gamma
• PFS Weibull

End of life
disutility

Included

Excluded

Health state
utility

FLAURA

Grutters et al36

Utility of care
givers

Excluded

Included

Compliance rate

100% for osimertinib; 100% for
'standard EGFR TKIs in the
Netherlands'

Compliance rate based on FLAURA.
98.9% for osimertinib, 98.1% for
'standard EGFR TKIs'

Cost of wastage

Included

Excluded

Terminal cost

Last three months of life based
on the ZIN report 43

Last year of life based on van Baal,
201145 and PAID 1.1 tool
1.

Costs

Based on the previous
submission for
nivolumab19
Based on expert opinion
on from an advisory
board

Disease
management
costs

Based on the previous
submission for pembrolizumab

Costs of
progression due
to CNS
metastases

Included

Excluded

Travel costs

Included

Excluded

Informal care
costs

Included

Excluded

Productivity
costs

Included

Excluded

Indirect
medical costs
(costs of future
disease)

Excluded

Included

2.

Conclusie validatie en gevoeligheidsanalyses:
Het Zorginstituut is van mening dat alle belangrijke gevoeligheidsanalyses zijn
uitgevoerd.
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3

Resultaten Farmaco-Economische evaluatie

3.1

Incrementele en totale effecten
Behandeling met osimertinib resulteert in een winst in kwaliteit van leven ten
opzichte van standaard TKI’s (zie tabel 26).
Tabel 26: Incrementele effecten van behandeling met osimertinib versus standaard
TKI’s, discontering 1,5%
osimertinib

3.2

vergelijking

incrementeel

Gewonnen levensjaren (LYG)

3,91

2,87

1,04

QALYs

3,03

2,18

0,85

Incrementele en totale kosten
De behandeling met osimertinib resulteert in € 99.979 extra kosten
(verdisconteerd). Zie tabel 27 voor een overzicht van de totale en incrementele
kosten.
Tabel 27: Totale en incrementele kosten van toevoeging van inzet van osimertinib
versus standaard TKI’s, discontering 4%.

Intervention

Comparator

Difference

Osimertinib

'standard EGFR
TKIs in the
Netherlands'

Progression-free

€ 4.262

€ 2.543

€ 1.718

Progressed disease

€ 9.698

€ 8.591

€ 1.107

Terminal care

€ 3.895

€ 4.058

- € 163

€ 139.818

€ 31.156

€ 108.662

Disease management

Primary treatment related costs
Acquisition
Administration

€ 142

€ 88

€ 54

Monitoring

€0

€0

€0

AE costs

€ 38

€ 99

- € 60

Subsequent treatment costs

€ 20.381

€ 34.690

- € 14.309

Progression due to central nervous
system metastases

€ 535

€ 1.312

- € 777

Travel costs

€ 650

€ 490

€ 160

Informal care costs

€ 25.376

€ 21.758

€ 3.617

Costs of productivity loss

€ 8.642

€ 8.673

- € 31

Total

€ 213.438

€ 113.458

€ 99.979

Direct non-medical costs

Indirect non-medical costs

3.3

Incrementele kosteneffectiviteitsratio ’s
De aanvrager rapporteert de volgende incrementele kosteneffectiviteits-ratio’s
(ICERs): € 96.271 per LYG en € 116.951 per QALY ten opzichte van standaard TKI’s
(zie tabel 28).
Tabel 28: Incrementele kosteneffectiviteit van osimertinib versus standaard TKI’s

3.4

Incrementele kosten per gewonnen levensjaar (LYG)

€ 96.271/LYG

Incrementele kosten per voor kwaliteit van leven
gecorrigeerd levensjaar (QALY)

€ 116.951/QALY

Gevoeligheidsanalyses
Univariate gevoeligheidsanalyses
In bijlage 3 staan de resultaten van de univariate gevoeligheidsanalyses zoals
gerapporteerd door de aanvrager en in figuur 5 is een Tornado diagram opgenomen.
De ICER is het meest gevoelig voor variatie in de OS (€ 70.847 - € 324.006), het
moment van stoppen met de behandeling (TTD € 93.067 - € 143.134) en PFS (€
111.161 - €122.024). Het aanhouden van een andere disconteringsvoet zorgt ook
voor aanpassing van de ICER, voor de uitkomsten varieert dit van €109.803 tot
€134.138 en voor de kosten varieert dit van €115.065 tot €125.456.

Figuur 5: Tornado diagram van de multi-way gevoeligheidsanalyse, zoals
gerapporteerd door de aanvrager.

Probabilistische gevoeligheidsanalyses

Figuur 6 en 7 geven de resultaten van de probabilistische gevoeligheidsanalyses
(probabilistic sensitivity analysis, PSA) ten opzichte van standaard TKI’s weer. De
gemiddelde ICER bedroeg bij 10.000 simulaties €117.179/QALY en wijkt daarmee
nauwelijks af van de deterministische ICER (116.951/QALY). Bij een drempelwaarde
van € 80.000 per QALY is de kans dat osimertinib kosteneffectief is ca 7,9%.

Figuur 6: Incrementele kosten en effecten van osimertinib ten opzichte van
standaard TKI’s: probabilistische gevoeligheidsanalyse (PSA) met 10.000 simulaties.

Figuur 7: “Cost effectiveness acceptability curve” (CEAC) van de vergelijking tussen
osimertinib vs standaard TKI’s (gebaseerd op PSA met 10.000 simulaties).

Scenario-analyses

Zie tabel 29 voor een overzicht van de resultaten van de scenario analyses. De
scenario’s waarbij een andere functie wordt gekozen om de OS te schatten hebben
de grootste invloed op de ICER, deze daalt tot ongeveer €70.000/QALY bij een
exponentiele functie en tot ongeveer €180.000/QALY bij een Gompertz functie.
Tabel 29: Resultaten van de scenario analyses.

Subject

ICER
(€/LY)

ICER
(€/QALY)

Base case

€ 96.271

€ 116.951

Time horizon: 15 years

€ 96.545

€ 117.241

€ 108.742

€ 133.117

€ 55.685

€ 70.953

Gompertz (PFS and TTD: generalized gamma)

€ 164.090

€ 184.572

Log-logistic (PFS and TTD: generalized gamma)

€ 81.103

€ 100.214

Log-normal (PFS and TTD: generalized gamma)

€ 65.881

€ 82.883

Generalized gamma (PFS: generalized gamma)

€ 72.701

€ 90.760

Comparator to represent 'standard EGFR TKIs' from the
FLAURA trial

€ 95.295

€ 115.772

Generalized Gamma (base case) (OS: Weibull)

€ 91.866

€ 111.600

Weibull (OS: Weibull)

€ 86.804

€ 106.262

End of life disutility excluded

€ 96.271

€ 116.990

Caregiver disutility included

€ 96.271

€ 117.665

PF and PD health state utilities based on Grutters36

€ 96.271

€ 130.881

Compliance rate based on FLAURA trial

€ 96.271

€ 116.951

Disease management costs based on the nivolumab
submission (assuming similar resource use for PF and PD
health states)

€ 95.376

€ 115.863

Disease management costs based on the AZ advisory
board

€ 98.702

€ 119.904

Cost of wastage excluded

€ 95.991

€ 116.611

Terminal costs based on van Baal (2011)45 and PAID 1.1
tool

€ 94.690

€ 115.031

PFS and TTD (parametric models)
Weibull (OS: Weibull)
OS (parametric models)
Exponential (PFS and TTD: generalized gamma)

Treatment costs calculations based on PFS instead of
TTD

3.5

Costs of progression due to CNS metastases: excluded

€ 97.019

€ 117.860

Travel costs: excluded

€ 96.117

€ 116.764

Informal care costs: excluded

€ 92.788

€ 112.719

Productivity costs: excluded

€ 96.301

€ 116.987

Indirect medical costs (costs of future disease): included

€ 101.418

€ 123.203

Value of Information (VoI) analyses
Bij een referentiewaarde van €80.000/QALY is de kosteneffectiviteit van osimertinib
ongunstig. De Expected Value of Perfect Information (EVPI) bij een referentiewaarde
van €80.000/QALY bedraagt €3.346.277 voor de gehele patientenpopulatie (zie
figuur 8). Dit bedrag reflecteert het risico dat met het vergoeden van dit
geneesmiddel gepaard gaat, gebaseerd op de onzekerheden die probabilistisch zijn
verwerkt in het economische model. Hieronder valt bijvoorbeeld de onzekerheid in
de extrapolatie van de algehele overleving op basis van de gekozen Weibull

distributie. Andere onzekerheden, zoals bijvoorbeeld de selectie van een distributie
voor overleving (Weibull, exponentieel, lognormaal, log-logistisch en Gompertz) zijn
hierin niet meegenomen. Dit geldt ook voor de onzekerheid rond de utiliteiten
(meegenomen in de EVPI analyse is de onzekerheid in de gemeten EORTC scores,
maar niet verwerkt zijn de onzekerheid rond de mapping van EORTC scores naar
EQ-5D scores en de keuze van de bron voor de utiliteiten). Tot slot dient vermeld te
worden dat deze risicoschatting conditioneel is op de huidige ICER, en dus de
huidige prijs.

Figuur 8: Resultaten van de VOI analyse.
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Discussie en Conclusies

Het Zorginstituut heeft het volgende kritiekpunt bij de analyse:
De inputgegevens
•
De algehele overleving is over een zeer beperkte tijdshorizon gemeten, dit
zorgt voor enorm veel onzekerheid omtrent de langtermijnschattingen.
Eindconclusie
Het Zorginstituut concludeert na advisering door de WAR dat de kosteneffectiviteit
van osimertinib bij de behandeling van lokaal gevorderd of gemetastaseerd NSCLC
met een EGFR mutatie van voldoende methodologische kwaliteit is.
Vanwege de grote onzekerheid rondom de algehele overleving is geen betrouwbare
puntschatting te geven van de kosteneffectiviteit. Uitgaande van het
betrouwbaarheidsinterval rondom het behandeleffect op de algehele overleving
(geschat op basis van een Weibull functie) ligt de ICER naar verwachting tussen de
€70.847 en €324.006 per QALY.
Wanneer wordt uitgegaan van de ICER op basis van de bovengrens van het
betrouwbaarheidsinterval rondom het behandeleffect op de algehele overleving
(€324.006 per-QALY) dan zou de prijs van osimertinib ruim 55% moeten dalen om
onder de grens van €80.000 per QALY te vallen.
Er zijn geen klinische gegevens voorhanden voor behandeling met osimertinib bij
patiënten met andere activerende EGFR-mutaties dan ex(19)del of L858R. De
huidige kosteneffectiviteitsanalyse betreft dan ook alleen de EGFR-mutaties:
ex(19)del en L858R.
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Bijlagen
Bijlage 1. Parameters die zijn onderzocht in de univatiate
gevoeligheidsanalyse
Base case

Parameter

Lower limit

Upper limit

Source/assumption

0,533

0,361

0,700

95%CI

0,537

0,386

0,694

95%CI

0,321

0,090

0,556

95%CI

Discount rate - Costs

4,0%

0,0%

5,0%

Discount rate - Outcomes

1,5%

0,0%

5,0%

Body weight (kg)

61,90

60,71

63,09

95%CI, FLAURA CSR

1,67

1,65

1,68

95%CI, FLAURA CSR

0,4%

0,0%

1,3%

95%CI, FLAURA CSR

7,0%

4,2%

10,5%

95%CI, FLAURA CSR

0,7%

0,1%

2,0%

95%CI, FLAURA CSR

3,1%

1,3%

5,5%

95%CI, FLAURA CSR

2,2%

0,8%

4,1%

95%CI, FLAURA CSR

4,0%

1,9%

6,7%

95%CI, FLAURA CSR

2,2%

0,8%

4,1%

95%CI, FLAURA CSR

9,7%

6,5%

13,5%

95%CI, FLAURA CSR

1,4%

0,4%

3,1%

95%CI, FLAURA CSR

1,8%

0,5%

3,8%

95%CI, FLAURA CSR

€ 289,14

€ 260,23

€ 318,06

±10%, assumption

€ 316,88

€ 285,20

€ 348,57

±10%, assumption

€ 1.500,97

€ 1.350,87

€ 1.651,07

±10%, assumption

Cost of adverse event - Rash or acne

€ 88,66

€ 79,79

€ 97,52

±10%, assumption

Cost of adverse event -fatigue

€ 80,38

€ 72,34

€ 88,42

±10%, assumption

-0.00014

-0.00013

-0.00015

±10%, assumption

-0.00014

-0.00013

-0.00015

±10%, assumption

Disutility from adverse event - Diarrhoea

-0.00013

-0.00012

-0.00014

±10%, assumption

Disutility from adverse event - Rash or acne

-0,00009

-0,00008

-0,00010

±10%, assumption

analysis

Survival function Generalized gamma
[Osimertinib] TTD - Treatment
Survival function Generalized gamma
[Osimertinib] PFS - Treatment
Survival function Weibull [Osimertinib] OS Treatment

Body surface area (m2)
Alanine aminotransferase increased Osimertinib
Alanine aminotransferase increased ‘standard EGFR TKIs in the Netherlands'
Aspartate aminotransferase increased Osimertinib
Aspartate aminotransferase increased ‘‘standard EGFR TKIs in the Netherlands'
Diarrhoea – Osimertinib
Diarrhoea - ‘standard EGFR TKIs in the
Netherlands'
Rash or acne - Osimertinib
Rash or acne - ‘‘standard EGFR TKIs in the
Netherlands'
Fatigue - Osimertinib
Fatigue - ‘‘standard EGFR TKIs in the
Netherlands'
Cost of adverse event - Alanine
aminotransferase increased
Cost of adverse event - Aspartate
aminotransferase increased
Cost of adverse event - Diarrhoea

Disutility from adverse event - Alanine
aminotransferase increased
Disutility from adverse event - Aspartate
aminotransferase increased
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Base case

Parameter

Lower limit

Upper limit

Source/assumption

14,66

13,19

16,12

±10%, assumption

14,66

13,19

16,12

±10%, assumption

5,53

4,98

6,09

±10%, assumption

14,66

13,19

16,12

±10%, assumption

0,83

0,81

0,84

95%CI, FLAURA CSR

0,81

0,79

0,83

95%CI, FLAURA CSR

Health state utilities - Progressed disease

0,74

0,72

0,77

95%CI, FLAURA CSR

Health state utilities - Death

-0,23

-0,20

-0,25

±10%, assumption

Disutility care givers - Progression free

-0,01

0,00

-0,01

±10%, assumption

Disutility care givers - Progressed disease

-0,01

0,00

-0,01

±10%, assumption

198,0

178,2

217,8

±10%, assumption

414,0

372,6

455,4

±10%, assumption

0,53

0,25

1,00

Advisory board

0,04

0,00

0,08

0,16

0,00

0,33

0,39

0,25

0,50

0,04

0,00

0,08

0,21

0,17

0,25

0,03

0,00

0,08

0,08

0,07

0,09

±10%, assumption

0,05

0,00

0,17

Advisory board

0,60

0,17

1,50

0,05

0,00

0,17

0,08

0,00

0,17

0,47

0,17

1,00

0,04

0,00

0,08

0,16

0,00

0,33

analysis

Duration of adverse event - Alanine
aminotransferase increased
Duration of adverse event - Aspartate
aminotransferase increased
Duration of adverse event - Diarrhoea
Duration of adverse event - Rash or acne
Health state utilities - Progression-free:
Osimertinib
Health state utilities - Progression-free:
‘standard EGFR TKIs in the Netherlands'

Progression-free disease management cost
(ZIN)
Progressed disease management cost (ZIN)
Progression-free - Resource usage 30 days Outpatient oncologist visit
Progression-free - Resource usage 30 days GP or nurse home visit
Progression-free - Resource usage 30 days GP office visit
Progression-free - Resource usage 30 days Clinical nurse specialist visit
Progression-free - Resource usage 30 days Therapist visit
Progression-free - Resource usage 30 days In-patient days
Progression-free - Resource usage 30 days ER visits
Progression-free - Resource usage 30 days Biopsy (tissue / liquid)
Progression-free - Resource usage 30 days Chest radiography / X-ray
Progression-free - Resource usage 30 days CT scan (chest)
Progression-free - Resource usage 30 days ECG
Progression-free - Resource usage 30 days PET
Progression-free - Resource usage 30 days Outpatient oncologist visit
Progression-free - Resource usage 30 days GP or nurse home visit
Progression-free - Resource usage 30 days GP office visit

2018033804

Advisory board

Advisory board

Advisory board

Advisory board

Advisory board

Advisory board

Advisory board

Advisory board

Advisory board

Advisory board

Advisory board

Advisory board
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Base case

Parameter

Lower limit

Upper limit

0,21

0,17

0,25

0,04

0,00

0,08

0,21

0,17

0,25

0,05

0,00

0,08

0,12

0,08

0,21

0,05

0,00

0,17

0,74

0,08

2,00

0,03

0,00

0,08

0,07

0,00

0,13

0,49

0,17

1,00

0,12

0,00

0,25

0,16

0,00

0,33

0,21

0,00

0,42

0,08

0,00

0,17

0,12

0,00

0,25

0,68

0,42

1,00

0,14

0,00

0,33

0,08

0,00

0,09

0,11

0,00

0,33

0,71

0,17

1,33

0,05

0,00

0,17

0,05

0,00

0,17

€ 93,81

€ 84,43

€ 103,19

±10%, assumption

€ 51,54

€ 46,39

€ 56,70

±10%, assumption

€ 34,02

€ 30,62

€ 37,42

±10%, assumption

analysis

Progression-free - Resource usage 30 days Clinical nurse specialist visit
Progression-free - Resource usage 30 days Therapist visit
Progression-free - Resource usage 30 days In-patient days
Progression-free - Resource usage 30 days ER visits
Progression-free - Resource usage 30 days Biopsy (tissue / liquid)
Progression-free - Resource usage 30 days Chest radiography / X-ray
Progression-free - Resource usage 30 days CT scan (chest)
Progression-free - Resource usage 30 days ECG
Progression-free - Resource usage 30 days PET
Progressed disease - Resource usage 30 days
- Outpatient oncologist visit
Progressed disease - Resource usage 30 days
- GP or nurse home visit
Progressed disease - Resource usage 30 days
- GP office visit
Progressed disease - Resource usage 30 days
- Clinical nurse specialist visit
Progressed disease - Resource usage 30 days
- Therapist visit
Progressed disease - Resource usage 30 days
- Live-in home healthcare
Progressed disease - Resource usage 30 days
- In-patient days
Progressed disease - Resource usage 30 days
- ER visits
Progressed disease - Resource usage 30 days
- Biopsy (tissue / liquid)
Progressed disease - Resource usage 30 days
- Chest radiography / X-ray
Progressed disease - Resource usage 30 days
- CT scan
Progressed disease - Resource usage 30 days
- ECG
Progressed disease - Resource usage 30 days
- PET
Progressed disease - Unit cost (€) Outpatient oncologist visit
Progressed disease - Unit cost (€) - GP or
nurse home visit
Progressed disease - Unit cost (€) - GP office
visit

2018033804

Source/assumption
Advisory board

Advisory board

Advisory board

Advisory board

Advisory board

Advisory board

Advisory board

Advisory board

Advisory board

Advisory board

Advisory board

Advisory board

Advisory board

Advisory board

Advisory board

Advisory board

Advisory board

Advisory board

Advisory board

Advisory board

Advisory board

Advisory board
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Base case

Parameter

Lower limit

Upper limit

Source/assumption

€ 7,22

€ 6,49

€ 7,94

±10%, assumption

€ 65,98

€ 59,38

€ 72,57

±10%, assumption

€ 173,19

€ 155,87

€ 190,51

±10%, assumption

€ 490,70

€ 441,63

€ 539,77

±10%, assumption

€ 267,00

€ 240,30

€ 293,70

±10%, assumption

€ 770,38

€ 693,34

€ 847,42

±10%, assumption

€ 41,24

€ 37,12

€ 45,36

±10%, assumption

€ 142,26

€ 128,04

€ 156,49

±10%, assumption

Progressed disease - Unit cost (€) - ECG

€ 89,69

€ 80,72

€ 98,66

±10%, assumption

Progressed disease - Unit cost (€) - PET

€ 1.069,76

€ 962,78

€ 1.176,74

±10%, assumption

Palliative care in the last 3 months of life

€ 4.451.11

€ 4.005,99

€ 4.896,22

±10%, assumption

€ 6,19

€ 5,57

€ 6,80

±10%, assumption

analysis

Progressed disease - Unit cost (€) - Clinical
nurse specialist visit
Progressed disease - Unit cost (€) - Therapist
visit
Progressed disease - Unit cost (€) - Live-in
home healthcare
Progressed disease - Unit cost (€) - Inpatient days
Progressed disease - Unit cost (€) - ER visits
Progressed disease - Unit cost (€) - Biopsy
(tissue / liquid)
Progressed disease - Unit cost (€) - Chest
radiography / X-ray
Progressed disease - Unit cost (€) - CT scan

Administration costs - Cost per 30 days - Oral
administration

Range (€ 257.72 - €
Administration costs - Cost per 30 days - IV
administration

€ 284,52

€ 257,72

€ 323,70

323.70 (inflated to
2018)), based on the
literature

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

±10%, assumption

€ 49,39

€ 44,45

€ 54,33

±10%, assumption

4,46

4,02

4,91

±10%, assumption

10,25

9,22

11,27

±10%, assumption

3,00

2,70

3,30

±10%, assumption

Duration (30 days) - Third line - Docetaxel

3,00

2,70

3,30

±10%, assumption

Duration (30 days) - Third line - PD-(L)1

5,58

5,02

6,14

±10%, assumption

70,0%

63,0%

77,0%

±10%, assumption

35,0%

31,5%

38,5%

±10%, assumption

35,0%

31,5%

38,5%

±10%, assumption

Proportion from Osimertinib to PD-(L)-1 (3L)

30%

27,0%

33,0%

±10%, assumption

Proportion from Osimertinib to Docetaxel 3L

20,0%

18,0%

22,0%

±10%, assumption

25,0%

22,5%

27,5%

±10%, assumption

12,5%

11,3%

13,8%

±10%, assumption

12,5%

11,3%

13,8%

±10%, assumption

Monitoring costs - Oral treatments
Monitoring costs - IV treatments
Duration (30 days) - Second line - PDC
(T790M±)
Duration (30 days) - Second line Osimertinib (T790M+)
Duration (30 days) - Third line - PDC
(T790M±)

Proportion from Osimertinib to PDC (2L
T790M±)
Proportion from ‘standard EGFR TKIs the
Netherlands’ to PDC (2L T790M±)
Proportion from ‘standard EGFR TKIs the
Netherlands’ to Osimertinib (2L T790M+)

Proportion from ‘standard EGFR TKIs the
Netherlands’ to PDC 3L
Proportion from ‘standard EGFR TKIs the
Netherlands’ to Docetaxel (3L)
Proportion from ‘standard EGFR TKIs the
Netherlands’ to P-(L)-1 3L

2018033804
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Base case

Parameter

analysis

Lower limit

Upper limit

Source/assumption
Range (30% - 44%)

Patients receiving WBRT

35,0%

30,0%

44,0%

Patients receiving stereotactic surgery

65,0%

65,0%

70,0%

Cost of WBRT

€ 6.985.00

€ 6.286.50

€ 7.683.50

±10%, assumption

Cost of stereotactic surgery

€ 9.755.00

€ 8.779.50

€ 10.730.50

±10%, assumption

6,1%

5,5%

6,7%

±10%, assumption

14,2%

12,8%

15,6%

7,03

6,33

7,74

±10%, assumption

6,50

5,85

7,15

±10%, assumption

GP visit - Distance one way (km)

1,10

0,99

1,21

±10%, assumption

Pharmacy visit - Distance one way (km)

1,20

1,08

1,32

±10%, assumption

Travel cost (per km)

€ 0,20

€ 0,18

€ 0,22

±10%, assumption

Parking cost (per visit)

€ 3,09

€ 2,78

€ 3,40

±10%, assumption

€ 14,43

€ 12,99

€ 15,88

±10%, assumption

6,0

5,4

6,6

±10%, assumption

8,0

7,2

8,8

±10%, assumption

12,0

10,8

13,2

12,0

10,8

13,2

±10%, assumption

55,6%

50,0%

61,2%

±10%, assumption

30,9

27,8

34,0

±10%, assumption

10,0%

9,0%

11,0%

±10%, assumption

Productivity value (women)

€ 32,58

€ 29,32

€ 35,83

±10%, assumption

Productivity value (men)

€ 39,07

€ 35,16

€ 42,98

±10%, assumption

16,0

14,4

17,6

±10%, assumption

% patients progressing due to CNS
metastases - Osimertinib

based on the literature
Range (65% - 70%)
based on the literature

% patients progressing due to CNS
±10%, assumption

metastases - ‘standard EGFR TKIs in the
Netherlands'
Specialized hospital visit* - Distance one way
(km)
General hospital visit ** - Distance one way
(km)

Cost of informal care, per hour
Informal care costs - Progression free, hours
- Osimertinib
Informal care costs - Progression free, hours
- ‘standard EGFR TKIs in the Netherlands'
Informal care costs - Progressed disease,
hours - Osimertinib

±10%, assumption

Informal care costs - Progressed disease,
hours - ‘standard EGFR TKIs in the
Netherlands'
Employment rate
Working hours per week before diagnosis
Patients continuing working after diagnosis
(rate)

Working hours per week - progression-free

2018033804
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Bijlage 2. Parameters die zijn onderzocht in de probabilistische
gevoeligheidsanalyse

Parameter
Survival function Generalised
gamma [Osimertinib] PFS - Shape
Survival function Generalised
gamma [Osimertinib] PFS - Scale
Survival function Generalised
gamma [Osimertinib] PFS - Coef. 3
Survival function [Osimertinib] PFS Treatment
Survival function Generalised
gamma [‘standard EGFR TKIs’] PFS Shape
Survival function Generalised
gamma [‘standard EGFR TKIs’] PFS Scale
Survival function Generalised
gamma [‘standard EGFR TKIs’] PFS Coef. 3

Distribution
Cholesky
decomposition
Cholesky
decomposition
Cholesky
decomposition
Cholesky
decomposition
Cholesky
decomposition

Cholesky
decomposition

Cholesky
decomposition

Survival function Weibull

Cholesky

[Osimertinib] OS - Shape

decomposition

Survival function Weibull

Cholesky

[Osimertinib] OS - Scale

decomposition

Survival function Weibull
[Osimertinib] OS - Treatment
Survival function Weibull [‘standard
EGFR TKIs’] OS - Shape
Survival function Weibull [‘standard
EGFR TKIs’] OS - Scale
Survival function Generalised
gamma [Osimertinib] TTD - Shape
Survival function Generalised
gamma [Osimertinib] TTD - Scale
Survival function Generalised
gamma [Osimertinib] TTD - Coef. 3
Survival function Generalised
gamma [Osimertinib] TTD Treatment
Survival function Generalised
gamma [‘standard EGFR TKIs’] TTD
- Shape
Survival function Generalised
gamma [‘standard EGFR TKIs’] TTD
- Scale
Survival function Generalised
gamma [‘standard EGFR TKIs’] TTD
- Coef. 3
Body weight (kg)

Cholesky
decomposition
Cholesky
decomposition
Cholesky
decomposition
Cholesky
decomposition
Cholesky
decomposition
Cholesky
decomposition
Cholesky
decomposition

Cholesky
decomposition

Cholesky
decomposition

Cholesky
decomposition

Lognormal

2018033804

Base case

Lower

Upper

analysis

limit

limit

2,535

2,391

2,681

95%CI

0,734

0,630

0,853

95%CI

1,018

95%CI

0,679

0,354

Source

0,537

0,386

0,694

95%CI

2,535

2,391

2,681

95%CI

0,734

0,630

0,853

95%CI

1,018

95%CI

0,679

0,354

1,466

1,250

1,716

95%CI

38,941

32,346

46,998

95%CI

0,321

0,090

0,556

95%CI

1,466

1,250

1,716

95%CI

38,941

32,346

46,998

95%CI

2,869

2,714

3,026

95%CI

0,626

0,482

0,817

95%CI

1,554

0,999

2,096

95%CI

0,533

0,361

0,700

95%CI

2,869

2,714

3,026

95%CI

0,626

0,482

0,817

95%CI

1,554

0,999

2,096

95%CI

61,90

60,705

63,095

95%CI FLAURA
trial
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Parameter

Body surface area (m2)
Alanine aminotransferase increased

Distribution

Lognormal
Beta

- Osimertinib
Alanine aminotransferase increased
- ‘standard EGFR TKIs in the

Beta

Base case

Lower

Upper

analysis

limit

limit

1,67

1,651

1,680

0,4%

0,0%

1,3%

7,0%

4,2%

10,5%

0,7%

0,1%

2,0%

3,1%

1,3%

5,5%

2,2%

0,8%

4,1%

4,0%

1,9%

6,7%

Netherlands'
Aspartate aminotransferase

Beta

increased - Osimertinib
Aspartate aminotransferase
increased - ‘standard EGFR TKIs’ in

Beta

The Netherlands
Diarrhoea - Osimertinib
Diarrhoea - ‘standard EGFR TKIs in

Beta

Beta

the Netherlands'
Fatigue - Osimertinib
Fatigue - ‘standard EGFR TKIs in the

Beta

Beta

Netherlands'
Rash or acne - Osimertinib
Rash or acne - ‘standard EGFR TKIs

Beta

Beta

in the Netherlands'
Cost of adverse event - Alanine

Gamma

aminotransferase increased
Cost of adverse event - Aspartate

Gamma

aminotransferase increased

Cost of adverse event - Diarrhoea

Gamma

1,4%

1,8%

0,4%

0,5%

3,1%

3,8%

2,2%

0,8%

4,1%

9,8%

6,4%

13,8%

€ 289,14

€ 260,23

€ 318,06

€ 316.88

€ 285.20

€ 348,57

€ 1.500,97

€ 1.350,87

1.651,0

€
7

Cost of adverse event - Fatigue

Cost of adverse event - Rash or acne
Disutility from adverse event Alanine aminotransferase increased

Gamma

€ 80,38

€ 72,34

€ 88,42

€ 88,66

€ 79,79

€ 97,52

Lognormal

-0,00014

-0,00013

Lognormal

-0,00014

-0,00013

Lognormal

-0,00013

-0,00012

Lognormal

-0,00020

-0,00018

Lognormal

-0,00009

-0,00008

Lognormal

14,66

13,19

16,12

Lognormal

14,66

13,19

16,12

Gamma

Disutility from adverse event Aspartate aminotransferase
increased
Disutility from adverse event Diarrhoea
Disutility from adverse event Fatigue
Disutility from adverse event - Rash
or acne
Duration of adverse event - Alanine
aminotransferase increased

increased
2018033804

95%CI FLAURA
trial
95%CI, FLAURA
CSR
95%CI, FLAURA
CSR
95%CI, FLAURA
CSR
95%CI, FLAURA
CSR
95%CI, FLAURA
CSR
95%CI, FLAURA
CSR
95%CI, FLAURA
CSR
95%CI, FLAURA
CSR
95%CI, FLAURA
CSR
95%CI, FLAURA
CSR
±10%,
assumption
±10%,
assumption
±10%,
assumption
±10%,
assumption
±10%,
assumption

-

±10%,

0,00015

assumption

-

±10%,

0,00015

assumption

-

±10%,

0,00014

assumption

-

±10%,

0,00022

assumption

-

±10%,

0,00010

assumption

Duration of adverse event Aspartate aminotransferase

Source

±10%,
assumption
±10%,
assumption
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Parameter
Duration of adverse event Diarrhoea
Duration of adverse event - Fatigue
Duration of adverse event - Rash or
acne
Health state utilities - Progression-

Base case

Lower

Upper

analysis

limit

limit

Lognormal

5,53

4,98

6,09

Lognormal

23,78

21,40

26,16

Lognormal

14,66

13,19

16,12

0,83

0,81

0,84

0,81

0,79

0,83

0,74

0,72

0,77

Lognormal

-0,23

-0,20

-0,25

Lognormal

-0,01

0,00

-0,01

Lognormal

-0,01

0,00

-0,01

Gamma

198

178,200

217,800

Gamma

414

372,600

455,400

0,53

0,25

1,00

Distribution

Beta

free: Osimertinib
Health state utilities - Progressionfree: ‘standard EGFR TKIs in the

Beta

Netherlands'
Health state utilities - Progressed

Beta

disease
Health state utilities - Death
Disutility care givers - Progression
free
Disutility care givers - Progressed
disease
Progression-free disease
management cost (ZIN)
Progressed disease
management cost (ZIN)
Progression-free - Resource usage

Gamma

30 days - Outpatient oncologist visit
Progression-free - Resource usage

Gamma

30 days - GP or nurse home visit
Progression-free - Resource usage

Gamma

30 days - GP office visit
Progression-free - Resource usage
30 days - Clinical nurse specialist

Gamma

0,04

0,00

0,08

0,16

0,00

0,33

0,39

0,25

0,50

0,04

0,00

0,08

visit
Progression-free - Resource usage

Gamma

30 days - Therapist visit
Progression-free - Resource usage

Gamma

30 days - In-patient days
Progression-free - Resource usage

Gamma

30 days - ER visits
Progression-free - Resource usage

Gamma

30 days - Biopsy (tissue / liquid)
Progression-free - Resource usage

Gamma

30 days - Chest radiography / X-ray
Progression-free - Resource usage

Gamma

30 days - CT scan (chest)
Progression-free - Resource usage

Gamma

30 days - ECG
Progression-free - Resource usage

Gamma

30 days - PET
Progression-free - Resource usage

Gamma

30 days - Outpatient oncologist visit

2018033804

0,21

0,17

0,25

0,03

0,00

0,08

0,08

0,07

0,09

0,05

0,00

0,17

0,60

0,17

1,50

0,05

0,00

0,17

0,08

0,00

0,17

0,47

0,17

1,00

Source
±10%,
assumption
±10%,
assumption
±10%,
assumption
95%CI, FLAURA
CSR
95%CI, FLAURA
CSR
95%CI, FLAURA
CSR
±10%,
assumption
±10%,
assumption
±10%,
assumption
±10%,
assumption
±10%,
assumption
Range based on
the ad board
Range based on
the ad board
Range based on
the ad board
Range based on
the ad board
Range based on
the ad board
Range based on
the ad board
Range based on
the ad board
±10%,
assumption
Range based on
the ad board
Range based on
the ad board
Range based on
the ad board
Range based on
the ad board
Range based on
the ad board
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Parameter
Progression-free - Resource usage

Distribution
Gamma

30 days - GP or nurse home visit
Progression-free - Resource usage

Gamma

30 days - GP office visit
Progression-free - Resource usage
30 days - Clinical nurse specialist

Gamma

Base case

Lower

Upper

analysis

limit

limit

0,04

0,00

0,08

0,16

0,00

0,33

0,21

0,17

0,25

0,04

0,00

0,08

visit
Progression-free - Resource usage

Gamma

30 days - Therapist visit
Progression-free - Resource usage

Gamma

30 days - In-patient days
Progression-free - Resource usage

Gamma

30 days - ER visits
Progression-free - Resource usage

Gamma

30 days - Biopsy (tissue / liquid)
Progression-free - Resource usage

Gamma

30 days - Chest radiography / X-ray
Progression-free - Resource usage

Gamma

30 days - CT scan (chest)
Progression-free - Resource usage

Gamma

30 days - ECG
Progression-free - Resource usage

Gamma

30 days - PET
Progressed disease - Resource usage

Gamma

30 days - Outpatient oncologist visit
Progressed disease - Resource usage

Gamma

30 days - GP or nurse home visit
Progressed disease - Resource usage

Gamma

30 days - GP office visit
Progressed disease - Resource usage
30 days - Clinical nurse specialist

Gamma

0,21

0,17

0,25

0,05

0,00

0,08

0,12

0,08

0,21

0,05

0,74

0,00

0,08

0,17

2,00

0,03

0,00

0,08

0,07

0,00

0,13

0,49

0,12

0,17

0,00

1,00

0,25

0,16

0,00

0,33

0,21

0,00

0,42

0,08

0,00

0,17

Source
Range based on
the ad board
Range based on
the ad board
Range based on
the ad board
Range based on
the ad board
Range based on
the ad board
Range based on
the ad board
Range based on
the ad board
Range based on
the ad board
Range based on
the ad board
Range based on
the ad board
Range based on
the ad board
Range based on
the ad board
Range based on
the ad board
Range based on
the ad board
Range based on
the ad board

visit
Progressed disease - Resource usage

Gamma

30 days - Therapist visit
Progressed disease - Resource usage

Gamma

30 days - Live-in home healthcare
Progressed disease - Resource usage

Gamma

30 days - In-patient days
Progressed disease - Resource usage

Gamma

30 days - ER visits
Progressed disease - Resource usage

Gamma

30 days - Biopsy (tissue / liquid)
Progressed disease - Resource usage

Gamma

30 days - Chest radiography / X-ray
Progressed disease - Resource usage

Gamma

30 days - CT scan
Progressed disease - Resource usage

Gamma

30 days - ECG
Progressed disease - Resource usage

Gamma

30 days - PET

2018033804

0,12

0,00

0,25

0,68

0,42

1,00

0,14

0,00

0,33

0,08

0,11

0,00

0,00

0,09

0,33

0,71

0,17

1,33

0,05

0,00

0,17

0,05

0,00

0,17

Range based on
the ad board
Range based on
the ad board
Range based on
the ad board
Range based on
the ad board
Range based on
the ad board
Range based on
the ad board
Range based on
the ad board
Range based on
the ad board
Range based on
the ad board
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Parameter
Progressed disease - Unit cost (€) -

Distribution
Gamma

Outpatient oncologist visit
Progressed disease - Unit cost (€) -

Gamma

GP or nurse home visit
Progressed disease - Unit cost (€) -

Gamma

GP office visit
Progressed disease - Unit cost (€) -

Gamma

Clinical nurse specialist visit
Progressed disease - Unit cost (€) -

Gamma

Therapist visit
Progressed disease - Unit cost (€) -

Gamma

Live-in home healthcare
Progressed disease - Unit cost (€) -

Gamma

In-patient days
Progressed disease - Unit cost (€) -

Gamma

ER visits
Progressed disease - Unit cost (€) -

Gamma

Biopsy (tissue / liquid)
Progressed disease - Unit cost (€) -

Gamma

Chest radiography / X-ray
Progressed disease - Unit cost (€) -

Gamma

CT scan
Progressed disease - Unit cost (€) -

Gamma

ECG
Progressed disease - Unit cost (€) -

Gamma

PET

Palliative care in the last 3 months

Gamma

Gamma

Gamma

days - IV administration

Monitoring costs - Oral treatments

Monitoring costs - IV treatments
Duration (30 days) - Second line PDC (T790M±)
Duration (30 days) - Second line Osimertinib (T790M+)
Duration (30 days) - Second line PDC (T790M-)
Duration (30 days) - Third line - PDC
(T790M±)
Duration (30 days) - Third line Docetaxel

Upper

limit

limit

€ 93,81

€ 84,43

€ 103,19

€ 51,54

€ 46,39

€ 56,70

€ 34,02

€ 30,62

€ 37,42

€ 7,22

€ 6,49

€ 7,94

€ 65,98

€ 59,38

€ 72,57

€ 173,19

€ 155,87

€ 190,51

€ 490,70

€ 441,63

€ 539,77

€ 267,00

€ 240,30

€ 293,70

€ 770,38

€ 693,34

€ 847,42

€ 41,24

€ 37,12

€ 45,36

€ 142,26

€ 128,04

€ 156,49

€ 89,69

€ 80,72

€ 98,66

€ 1,069,76

€ 962,78

1,176,7

€

€
€ 4,451,11

€ 4,005,99

4,896,2
2

days - Oral administration
Administration costs - Cost per 30

Lower

analysis

4

of life
Administration costs - Cost per 30

Base case

€ 6,19

€ 5,57

€ 6,80

€ 284,52

€ 257,72

€ 323,70

Source
±10%,
assumption
±10%,
assumption
±10%,
assumption
±10%,
assumption
±10%,
assumption
±10%,
assumption
±10%,
assumption
±10%,
assumption
±10%,
assumption
±10%,
assumption
±10%,
assumption
±10%,
assumption
±10%,
assumption

±10%,
assumption
±10%,
assumption
Range (inflated to
2018), based on
the literature

Gamma

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 49,39

€ 44,45

€ 54,33

Lognormal

4,46

4,02

4,91

Lognormal

10,25

9,22

11,27

Lognormal

4,46

4,02

4,91

Lognormal

3,00

2,70

3,30

Lognormal

3,00

2,70

3,30

Gamma

2018033804

±10%,
assumption
±10%,
assumption
±10%,
assumption
±10%,
assumption
±10%,
assumption
±10%,
assumption
±10%,
assumption
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Parameter
Duration (30 days) - Third line – PD(L)-1
Proportion from Osimertinib to PDC

Distribution

Lognormal
Dirichlet

(2L T790M±)
Proportion from ‘standard EGFR TKIs
in the Netherlands' to PDC (2L

Dirichlet

Base case

Lower

Upper

analysis

limit

limit

5,58

5,02

6,14

70,0%

63,0%

77,0%

35,0%

31,5%

38,5%

35,0%

31,5%

38,5%

20%

18,0%

22,0%

30%

27,0%

33,0%

25,0%

22,5%

27,5%

12,5%

11,3%

13,8%

12,5%

11,3%

13,8%

35,0%

30,0%

44,0%

T790M±)
Proportion from ‘standard EGFR TKIs
in the Netherlands' to Osimertinib

Dirichlet

(2L T790M+)
Proportion from Osimertinib to

Dirichlet

Docetaxel (3L)
Proportion from Osimertinib to PD-

Dirichlet

(L)-1 (3L)
Proportion from ‘standard EGFR TKIs

Dirichlet

in the Netherlands' to PDC ( 3L)
Proportion from ‘standard EGFR TKIs

Dirichlet

in the Netherlands' to Docetaxel (3L)
Proportion from ‘standard EGFR TKIs

Dirichlet

in the Netherlands'to PD-(L)-1 (3L)

Patients receiving WBRT

Beta

Source
±10%,
assumption
±10%,
assumption
±10%,
assumption

±10%,
assumption
±10%,
assumption
±10%,
assumption
±10%,
assumption
±10%,
assumption
±10%,
assumption
Range (30% 44%) based on
the literature

Patients receiving stereotactic
surgery

Cost of WBRT

1 – Patients
receiving
WBRT (beta)

Range (65% 65,0%

65,0%

70,0%

the literature
Gamma

€
€ 6.985,00

€ 6.286,50

7.683,5
0

Cost of stereotactic surgery

Gamma

€
€ 9.755,00

€ 8.779,50

10.730,
50

% patients progressing due to CNS

Beta

metastases - Osimertinib
% patients progressing due to CNS
metastases - ‘standard EGFR TKIs in

Beta

6,1%

5,5%

6,7%

14,2%

12,8%

15,6%

7,03

6,33

7,74

6,50

5,85

7,15

1,10

0,99

1,21

1,20

1,08

1,32

€ 0,20

€ 0,18

€ 0,22

€ 3,09

€ 2,78

€ 3,40

€ 14,43

€ 12,99

€ 15,88

the Netherlands'
Specialized hospital visit* - Distance

Lognormal

one way (km)
General hospital visit ** - Distance

Lognormal

one way (km)
GP visit - Distance one way (km)
Pharmacy visit - Distance one way

Lognormal

Lognormal

(km)
Travel cost (per km)

Parking cost (per visit)

Cost of informal care, per hour

70%) based on

Gamma

Gamma

Gamma

2018033804

±10%,
assumption

±10%,
assumption
±10%,
assumption
±10%,
assumption
±10%,
assumption
±10%,
assumption
±10%,
assumption
±10%,
assumption
±10%,
assumption
±10%,
assumption
±10%,
assumption
Pagina 53 van 58

DEFINITIEF | Farmaco-Economisch rapport voor osimertinib (Tagrisso®) bij de behandeling van volwassen patiënten
met lokaal gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker met activerende EGFR-mutaties. | 28
augustus 2018

Parameter
Informal care costs - Progression

Distribution
Lognormal

free, hours - Osimertinib
Informal care costs - Progression
free, hours - ‘standard EGFR TKIs in

Lognormal

Base case

Lower

Upper

analysis

limit

limit

6,0

5,4

6,6

8,0

7,2

8,8

12,0

10,8

13,2

12,0

10,8

13,2

55,6%

50,0%

61,2%

30,9

27,8

34,0

10,0%

9,0%

11,0%

€ 32,58

€ 29,32

€ 35,83

€ 39,07

€ 35,16

€ 42,98

16,0

14,4

17,6

the Netherlands'
Informal care costs - Progressed

Lognormal

disease, hours - Osimertinib
Informal care costs - Progressed
disease, hours - ‘standard EGFR

Lognormal

TKIs in the Netherlands'
Employment rate

Working hours per week before
diagnosis
Patients continuing working after

Beta
Lognormal,
restricted to
maximum 40
hours
Beta

diagnosis (rate)
Productivity value (women)

Productivity value (men)

Working hours per week progression-free

Gamma

Gamma
Lognormal,
restricted to
be lower than
Working hours
per week
before
diagnosis

2018033804

Source
±10%,
assumption
±10%,
assumption
±10%,
assumption
±10%,
assumption
±10%,
assumption
±10%,
assumption
±10%,
assumption
±10%,
assumption
±10%,
assumption

±10%,
assumption
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Bijlage 3: resultaten van de univariate gevoeligheidsanalyse.

Parameter
Survival function [Osimertinib]
OS - Treatment
Survival function [Osimertinib]
TTD - Treatment
Discount rate - Outcomes
Survival function [Osimertinib]
PFS - Treatment
Discount rate - Costs
Health state utilities Progression-free: Osimertinib
Health state utilities Progression-free: SoC FLAURA
Duration (30 days) - Second line
- Osimertinib (T790M+)
Proportion from SoC NL to
Osimertinib (2L T790M+)
Informal care costs - Progressed
disease, hours - Osimertinib
Informal care costs - Progressed
disease, hours - SoC FLAURA
Proportion from Osimertinib to
PDC (2L T790M±)
Health state utilities Progressed disease

Base

ICER

ICER

(Cost/QALY)

(Cost/LY)

Lower

Upper

0,32

0,09

0,56

€ 324.006

€ 70.847

€ 345.847

€ 55.507

0,53

0,36

0,70

€ 93.067

€ 144.134

€ 76.610

€ 118.647

1,5%

0%

5%

€ 109.803

€ 134.138

€ 89.936

€ 111.713

0,54

0,39

0,69

€ 122.024

€ 111.161

€ 103.272

€ 94.718

4%

0%

5%

€ 125.456

€ 115.065

€ 98.376

€ 94.166

0,83

0,81

0,84

€ 120.515

€ 113.359

€ 98.376

€ 94.166

0,81

0,79

0,83

€ 114.248

€ 119.632

€ 97.915

€ 94.297

10,25

9,22

11,27

€ 119.508

€ 114.393

€ 94.597

€ 97.945

0,35

0,32

0,39

€ 119.508

€ 114.393

€ 97.754

€ 94.788

12,00

10,80

13,20

€ 114.917

€ 118.985

€ 95.109

€ 97.432

12,00

10,80

13,20

€ 118.752

€ 115.149

€ 95.502

€ 97.040

0,70

0,63

0,77

€ 115.540

€ 118.362

€ 95.551

€ 96.991

0,74

0,72

0,77

€ 117.975

€ 115.944

€ 96.883

€ 95.659

6,00

5,40

6,60

€ 116.016

€ 117.885

€ 96.864

€ 95.678

0,30

0,27

0,33

€ 116.076

€ 117.825

€ 95.702

€ 96.839

8,00

7,20

8,80

€ 117.694

€ 116.207

€ 95.857

€ 96.685

0,35

0,32

0,39

€ 117.671

€ 116.230

€ 95.922

€ 96.619

4,46

4,02

4,91

€ 116.260

€ 117.641

€ 96.577

€ 95.965

5,58

5,02

6,14

€ 116.448

€ 117.453

€ 96.555

€ 95.986

14,43

12,99

15,88

€ 116.528

€ 117.374

€ 96.555

€ 95.986

0,13

0,11

0,14

€ 117.323

€ 116.579

€ 96.105

€ 96.436

3,00

2,70

3,30

€ 117.296

€ 116.605

€ 96.164

€ 96.377

0,25

0,23

0,28

€ 117.296

€ 116.605

€ 96.368

€ 96.173

198,00

178,20

217,80

€ 116.750

€ 117.152

€ 96.186

€ 96.356

case

Lower

Upper

Lower

Upper

Informal care costs Progression free, hours Osimertinib
Proportion from Osimertinib to
PD-(L)1 (3L)
Informal care costs Progression free, hours - SoC
FLAURA
Proportion from SoC NL to PDC
(2L T790M±)
Duration (30 days) - Second line
- PDC (T790M±)
Duration (30 days) - Third line PD-(L)1
Cost of informal care, per hour
Proportion from SoC NL to PD(L)1 (3L)
Duration (30 days) - Third line PDC (T790M±)
Proportion from SoC NL to PDC
(3L T790M±)
Progression-free cost (ZIN)

2018033804
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ICER

ICER

(Cost/QALY)

(Cost/LY)

414,00

372,60

455,40

€ 116.821

€ 117.080

€ 96.204

€ 96.369

0,20

0,18

0,22

€ 116.847

€ 117.054

€ 96.325

€ 96.217

284,52

257,72

323,70

€ 116.869

€ 117.070

€ 96.219

€ 96.322

0,13

0,11

0,14

€ 117.017

€ 116.885

€ 96.301

€ 96.217

9755,00

8779,50

€ 117.016

€ 116.885

€ 96.300

€ 96.231

0,06

0,05

0,07

€ 116.888

€ 117.013

€ 96.240

€ 96.302

Patients receiving WBRT

0,35

0,30

0,44

€ 116.987

€ 116.886

€ 96.300

€ 96.242

Diarrhoea - SoC Netherlands

0,04

0,02

0,07

€ 116.989

€ 116.900

€ 96.254

€ 96.305

3,00

2,70

3,30

€ 116.913

€ 116.988

€ 96.251

€ 96.300

0,14

0,13

0,16

€ 116.986

€ 116.916

€ 96.292

€ 96.250

0,02

0,01

0,04

€ 116.926

€ 116.988

€ 96.271

€ 96.229

0,60

0,17

1,50

€ 116.931

€ 116.992

€ 96.286

€ 96.255

6985,00

6286,50

7683,50

€ 116.976

€ 116.925

€ 96.260

€ 96.288

0,65

0,65

0,70

€ 116.951

€ 116.900

€ 96.258

€ 96.283

0,07

0,04

0,11

€ 116.968

€ 116.929

€ 96.264

€ 96.285

4451,11

4005,99

4896,22

€ 116.970

€ 116.932

€ 96.279

€ 96.261

0,53

0,25

1,00

€ 116.938

€ 116.972

€ 96.263

€ 96.280

49,39

44,45

54,33

€ 116.936

€ 116.966

€ 96.263

€ 96.279

0,03

0,01

0,06

€ 116.962

€ 116.935

€ 96.263

€ 96.278

0,74

0,08

2,00

€ 116.942

€ 116.967

€ 96.276

€ 96.263

Fatigue * - SoC Netherlands

0,02

0,01

0,04

€ 116.960

€ 116.936

€ 96.266

€ 96.278

Fatigue * - Osimertinib

0,01

0,00

0,03

€ 116.943

€ 116.963

€ 96.266

€ 96.275

0,10

0,06

0,14

€ 116.960

€ 116.940

€ 96.268

€ 96.277

Parking cost (per visit)

3,09

2,78

3,40

€ 116.941

€ 116.960

€ 96.267

€ 96.276

Travel cost (per km)

0,20

0,18

0,22

€ 116.942

€ 116.960

€ 96.268

€ 96.274

7,03

6,33

7,74

€ 116.943

€ 116.958

€ 96.269

€ 96.275

0,01

0,00

0,02

€ 116.947

€ 116.959

€ 96.268

€ 96.274

0,02

0,01

0,04

€ 116.947

€ 116.956

€ 96.274

€ 96.268

0,00

0,00

0,01

€ 116.949

€ 116.957

€ 96.269

€ 96.275

-0,23

-0,20

-0,25

€ 116.955

€ 116.947

€ 96.273

€ 96.268

Progressed disease cost (ZIN)
Proportion from Osimertinib to
Docetaxel
Administration costs - Cost per
30 days - IV administration
Proportion from SoC NL to
Docetaxel (3L)
Cost of stereotactic surgery
% patients progressing due to
CNS metastases - Osimertinib

Duration (30 days) - Third line Docetaxel

10730,5
0

% patients progressing due to
CNS metastases - SoC
Netherlands
Diarrhoea - Osimertinib
Progression-free - Resource
usage 30 days - CT scan
Cost of WBRT
Patients receiving stereotactic
surgery
Alanine aminotransferase
increased - SoC Netherlands
Palliative care in the last 3
months of life
Progression-free - Resource
usage 30 days - Outpatient
oncologist visit
Monitoring costs - IV treatments
Aspartate aminotransferase
increased - SoC Netherlands
Progression-free - Resource
usage 30 days - CT scan

Rash or acne ** - SoC
Netherlands

Specialized hospital visit* Distance one way (km)
Aspartate aminotransferase
increased - Osimertinib
Rash or acne ** - Osimertinib
Alanine aminotransferase
increased - Osimertinib
Health state utilities - Death
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Administration costs - Cost per
30 days - Oral administration
Employment rate
Patients continuing working
after diagnosis (rate)
Working hours per week progression-free
Cost of adverse event Diarrhoea
Cost of adverse event - Alanine
aminotransferase increased
Productivity value (women)

ICER

ICER

(Cost/QALY)

(Cost/LY)

6,19

5,57

6,80

€ 116.947

€ 116.954

€ 96.270

€ 96.273

0,56

0,50

0,61

€ 116.954

€ 116.947

€ 96.273

€ 96.269

0,10

0,09

0,11

€ 116.954

€ 116.947

€ 96.270

€ 96.273

16,00

14,40

17,60

€ 116.954

€ 116.947

€ 96.269

€ 96.273

1500,97

1350,87

1651,07

€ 116.954

€ 116.947

€ 96.270

€ 96.272

289,14

260,23

318,06

€ 116.953

€ 116.948

€ 96.272

€ 96.269

32,58

29,32

35,83

€ 116.953

€ 116.948

€ 96.272

€ 96.270

0,00

0,00

0,00

€ 116.953

€ 116.949

€ 96.270

€ 96.272

14,66

13,19

16,12

€ 116.953

€ 116.949

€ 96.269

€ 96.270

39,07

35,16

42,98

€ 116.952

€ 116.949

€ 96.271

€ 96.270

0,00

0,00

0,00

€ 116.952

€ 116.949

€ 96.270

€ 96.271

14,66

13,19

16,12

€ 116.952

€ 116.949

€ 96.270

€ 96.271

7,51

5,85

7,15

€ 116.948

€ 116.950

€ 96.270

€ 96.271

316,88

285,20

348,57

€ 116.952

€ 116.950

€ 96.271

€ 96.271

79,79

79,79

97,52

€ 116.951

€ 116.949

€ 96.271

€ 96.271

0,00

0,00

0,00

€ 116.951

€ 116.950

€ 96.271

€ 96.271

14,66

13,19

16,12

€ 116.951

€ 116.950

€ 96.271

€ 96.271

1,20

1,08

1,32

€ 116.950

€ 116.951

€ 96.271

€ 96.271

0%

0%

0%

€ 116.951

€ 116.950

€ 96.271

€ 96.271

23,78

21,40

26,16

€ 116.951

€ 116.950

€ 96.271

€ 96.271

0,00

0,00

0,00

€ 116.951

€ 116.950

€ 96.271

€ 96.271

5,53

4,98

6,09

€ 116.951

€ 116.950

€ 96.271

€ 96.271

0,00

0,00

0,00

€ 116.951

€ 116.951

€ 96.271

€ 96.271

4,46

4,02

4,91

€ 116.951

€ 116.951

€ 96.271

€ 96.271

Disutility from adverse event Alanine aminotransferase
increased
Duration of adverse event Alanine aminotransferase
increased
Productivity value (men)
Disutility from adverse event Rash or acne
Duration of adverse event - Rash
or acne
General hospital visit - Distance
one way (km)
Cost of adverse event Aspartate aminotransferase
increased
Cost of adverse event - Rash or
acne
Disutility from adverse event Aspartate aminotransferase
increased
Duration of adverse event Aspartate aminotransferase
increased
Pharmacy visit - Distance one
way (km)
Disutility from adverse event Fatigue
Duration of adverse event Fatigue
Disutility from adverse event Diarrhoea
Duration of adverse event Diarrhoea
Monitoring costs - Oral
treatments
Duration (30 days) - Second line
- PDC (T790M-)
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Duration (30 days) - Second line
- Docetaxel

2,35

2,12

2,59

2018033804

ICER

ICER

(Cost/QALY)

(Cost/LY)

€ 116.951

€ 116.951

€ 96.271

€ 96.271
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