> Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen
Zorginstituut Nederland
Bedrijfsdiensten
Automatisering
Willem Dudokhof 1
1112 ZA Diemen
Postbus 320
1110 AH Diemen
www.zorginstituutnederland.nl
info@zinl.nl

Minister voor Medische Zorg en Sport
Postbus 20350
2500 EJ 'S-GRAVENHAGE
2019033267

T +31 (0)20 797 85 55
Contactpersoon
mw. J.E. de Boer
T +31 (0)6 215 833 54

Datum
Betreft

27 juni 2019
GVS beoordeling erenumab (Aimovig®)

Onze referentie
2019033267

Geachte heer Bruins,
In uw brief van 12 november 2018 (CIBG-18-072 11) heeft u Zorginstituut
Nederland verzocht om een inhoudelijke toetsing uit te voeren over de vraag of
het middel erenumab (Aimovig®) onderling vervangbaar is met een middel dat is
opgenomen in het vergoede pakket. Het Zorginstituut heeft deze beoordeling
inmiddels afgerond. De overwegingen hierbij treft u aan in het GVS-rapport dat
als bijlage is toegevoegd.
Geregistreerde indicatie
De volledig geregistreerde indicatie is als volgt: “Erenumab is geïndiceerd voor
profylaxe van migraine bij volwassenen die ten minste 4 migrainedagen per
maand hebben.”
Erenumab is beschikbaar als een subcutane injectievloeistof. De dosering is 70 mg
subcutaan elke 4 weken. Sommige patiënten kunnen baat hebben bij een dosis
van 140 mg (twee subcutane injecties van 70 mg) elke 4 weken.
Achtergrond
Erenumab behoort tot een nieuwe klasse van migraine middelen, de calcitonin
gene-related peptide (CGRP)-remmers. Het is een humaan IgG2-monoklonaal
antilichaam gericht tegen de CGRP-receptor. Verhoogde bloedspiegels van CGRP
zijn in verband gebracht met migraineaanvallen.
Andere geregistreerde vertegenwoordigers van deze klasse migraine middelen
met een overeenkomstige indicatie zijn fremanezumab (Ajovi®) en galcanezumab
(Emgality@). De laatst genoemde middelen zijn nog niet beoordeeld door het
Zorginstituut voor opname in het GVS.
GVS beoordeling
De fabrikant vraagt opname aan op bijlage 1B van het GVS. Daarbij wordt
vergoeding aangevraagd voor 2 subgroepen binnen de geregistreerde indicatie
van erenumab. Het betreft volwassen patiënten met:
•
Chronische migraine, waarbij eventueel medicatieovergebruik is uitgesloten,
als eerstelijnsbehandeling;
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•

Episodische migraine met minimaal 4 migrainedagen per maand met daarbij
onvoldoende respons op of een contra-indicatie of intolerantie voor ten
minste twee overige preventieve medicamenteuze behandelingen
(candesartan en één bètablokker (metoprolol of propranolol)).

Op basis van het wetenschappelijk advies dat is ingewonnen bij de Nederlandse
Vereniging voor Neurologie (NVN) is geconstateerd dat de beroepsgroep
erenumab wil inzetten in plaats van topiramaat, zowel bij episodische migraine als
bij chronische migraine, omdat het een gunstiger bijwerkingenprofiel heeft. Om
die reden is de vergelijkende behandeling van erenumab voor de beoordeling door
het Zorginstituut de nu gebruikelijke behandeling met het oraal toegediende
topiramaat.
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Daarbij is het een gemiste kans dat de fabrikant geen studie heeft uitgevoerd
waarin erenumab direct is vergeleken met topiramaat. Het Zorginstituut heeft
daarom de oudere studies naar topiramaat indirect vergeleken met nieuwere
studies waarin erenumab is onderzocht. Omdat de studieopzet van deze studies
verschillend is, en ook de patiënten niet helemaal vergelijkbaar zijn, bemoeilijkt
dit de vergelijking. Het Zorginstituut komt tot de conclusie dat erenumab een
gelijke therapeutische waarde heeft als topiramaat. Er is geen verschil gevonden
in het aantal dagen dat patiënten last hebben van migraine; dit is voor erenumab
en topiramaat vergelijkbaar. Ook is er geen verschil gevonden in de kans op het
krijgen van ernstige bijwerkingen of het aantal patiënten dat de behandelingen
staakt vanwege bijwerkingen. Wanneer het Zorginstituut namelijk corrigeert voor
de studie-verschillen is op de korte termijn de kans op een verschil dat patiënten
vanwege bijwerkingen de behandeling staken niet aangetoond. Bovendien zijn de
mogelijke bijwerkingen van erenumab op de lange termijn nog niet bekend.
Advies plaatsing in GVS
De therapeutische waarde van erenenumab is gelijk aan die van topiramaat. Op
basis van de criteria voor onderlinge vervangbaarheid komt erenumab niet in
aanmerking voor opname op bijlage 1A. Erenumab komt ook niet in aanmerking
voor opname op bijlage 1B. Wanneer er sprake is van een gelijke therapeutische
waarde, dan is opname op bijlage 1B alleen acceptabel indien opname niet
gepaard gaat met meerkosten voor het farmaciebudget. Er is echter sprake van
aanzienlijke meerkosten die worden geschat op ca. €73,5 miljoen.
In deze budget impact analyse is overigens geen berekening gemaakt van de
mogelijke substitutiekosten van topiramaat. Het is namelijk onduidelijk of er wel
substitutie zal optreden, of dat in de praktijk eerder een verschuiving in
behandelingen zal plaatsvinden. Wel kan opgemerkt worden dat de totale
vergoeding voor topiramaat in 2017 op minder dan €1 miljoen lag. Bovendien
wordt topiramaat ook voorgeschreven bij epilepsie. De invloed van mogelijke
substitutiekosten op het totale bedrag van ruim €73 miljoen is dan ook minimaal.
Overige overwegingen
Het Zorginstituut is van plan, met in achtneming van uw reactie, het initiatief te
nemen om de beroepsgroep uit te nodigen om gezamenlijk de mogelijkheid te
verkennen om een subgroep te creëren, waarvoor wel bewijs geleverd kan
worden dat het geneesmiddel een meerwaarde heeft. De overwegingen voor dit
initiatief zijn de volgende:
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•
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Door de hoge prevalentie en impact op de kwaliteit van leven, staat migraine
bij mensen onder de 50 jaar op de 3e plaats in de WHO ranglijst en in de
Global Burden of Disease Study 2015 (GBD2015) van kwaliteit van leven
beperkende aandoeningen. In de nieuwste GBD onderzoeken blijkt dat
migraine wereldwijd (ook in Nederland) inmiddels op de tweede plaats staat
van aandoeningen met de grootste ziektelast;
60% van de patiënten die hiervoor in aanmerking komt, heeft volgens de
behandelaren onvoldoende baat bij de huidige migraineprofylactica;
In tegenstelling tot de huidige therapieën die worden ingezet voor
migraineprofylaxe hebben erenumab en de overige CRGP antagonisten, een
werkingsmechanisme dat specifiek gericht is op de pathofysiologie van
migraine;
In gecontroleerd onderzoek bleek erenumab circa tweemaal zo effectief als
placebo in de vermindering van het aantal migrainedagen per maand of in
een reductie van ≥50% van het aantal migrainedagen;
Erenumab heeft ook effect bij patiënten die geen respons hadden op eerdere
preventietherapieën en bij patiënten met chronische migraine;
Erenumab werd goed verdragen in klinische studies, de langetermijn effecten
zijn echter nog niet goed bekend.
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Op basis van bovenstaande overwegingen lijkt erenumab een aanvulling op de
huidige beschikbare middelen voor migraineprofylaxe, vooral voor patiënten die
hiermee niet afdoende behandeld kunnen worden of deze niet verdragen.
Het Zorginstituut wil bij dit initiatief ook de overige orale CRGP antagonisten
betrekken die inmiddels geregistreerd zijn voor migraineprofylaxe.
Zodra er bij het Zorginstituut over de haalbaarheid hiervan duidelijkheid ontstaat,
zullen wij u een plaatsingsvoorstel in het GVS doen toekomen.
Hoogachtend,

Tiana van Grinsven
Plv. Voorzitter Raad van Bestuur

Bijlagen:
GVS rapport
Farmacotherapeutisch rapport
Budget impact analyse
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1

Inleiding

In de brief van 12 november 2018 verzoekt de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport Zorginstituut Nederland een inhoudelijke toetsing uit te voeren
over het geneesmiddel erenumab (Aimovig®).
1.1

Erenumab (Aimovig®)
Samenstelling
Oplossing voor injectie met 70 mg erenumab in voorgevulde spuit.
Geregistreerde indicatie
Volwassenen: profylaxe van migraine bij volwassenen die ten minste 4
migrainedagen per maand hebben.
Dosering
Volwassenen: 70 mg s.c. /4 weken. Sommige patiënten kunnen baat hebben bij een
dosis van 140 mg elke 4 weken. Elke dosis van 140 mg wordt gegeven in twee
subcutane injecties van 70 mg.
Bij patiënten die na 3 maanden behandeling geen respons hebben vertoond
overwegen de behandeling te staken. Daarna de noodzaak om de behandeling voort
te zetten regelmatig evalueren.

1.2

Voorstel fabrikant opname GVS
Opname op bijlage 1B van de Regeling zorgverzekering voor een aantal
subpopulaties van de geregistreerde indicatie, waarvoor de fabrikant een
therapeutische meerwaarde ten opzichte van topiramaat claimt. Het betreft
volwassen patiënten met:
•
Chronische migraine, waarbij eventueel medicatieovergebruik is geadresseerd,
als eerstelijnsbehandeling
•
Episodische migraine met minimaal 4 migrainedagen per maand met daarbij
onvoldoende respons op of een contra-indicatie of intolerantie voor tenminste
twee overige preventieve medicamenteuze behandelingen (candesartan en
één bètablokker (metoprolol of propranolol)).

Deze tekst is door de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) vastgesteld in
de vergadering van 27 mei 2019.

2018061457
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2

Beoordeling onderlinge vervangbaarheid

Om de plaats van een geneesmiddel in het GVS te kunnen vaststellen, wordt eerst
beoordeeld of het onderling vervangbaar is met reeds in het GVS opgenomen
geneesmiddelen. Vervolgens wordt beoordeeld wat de therapeutische waarde van
erenumab is ten opzichte van de standaard- of de gebruikelijke behandeling.
In het GVS opgenomen middelen die worden toegepast of kunnen worden toegepast
voor migraineprofylaxe: candesartan, de bètablokkers metoprolol of propranolol, de
anti-epileptica topiramaat en valproïnezuur, en verder flunarizine, amitriptyline,
pizotifeen, clonidine en botulinetoxine.

2.1

Beoordeling criteria onderlinge vervangbaarheid

2.1.1

Gelijksoortig indicatiegebied
Alle genoemde middelen die (kunnen) worden toegepast voor migraineprofylaxe
hebben ook andere indicatiegebieden. Bètablokkers hebben als hoofdindicatie
hypertensie. Van de andere middelen komt de andere indicatie(s) waarvoor het
middel wordt toegepast, mogelijk niet frequenter voor dan migraine.
Botulinetoxine is als migraineprofylaxe alleen geregistreerd voor chronische
migraine én in de Nederlandse richtlijn is toepassing van botulinetoxine alleen
voorbehouden bij migraineprofylaxe als laatste optie bij chronische migraine, als de
andere orale middelen valproïnezuur en topiramaat hiervoor hebben gefaald.
Conclusie: Er is voor de anti-epileptica topiramaat en valproïnezuur, en verder
flunarizine, pizotifeen, en clonidine mogelijk sprake van een gelijksoortig
indicatiegebied.

2.1.2

Gelijke toedieningsweg
Candesartan, de bètablokkers metoprolol of propranolol, de anti-epileptica
topiramaat en valproïnezuur, en verder flunarizine, amitriptyline, pizotifeen en
clonidine worden oraal toegediend. Botulinetoxine en erenumab worden parenteraal
toegediend.
Conclusie: er is alleen sprake van gelijke toedieningsweg met botulinetoxine.

2.1.3

Bestemd voor dezelfde leeftijdscategorie
Toepassing van erenumab is voorbehouden aan volwassenen. Alle genoemde
middelen worden of kunnen worden toegepast voor migraineprofylaxe bij
volwassenen.
Conclusie: De genoemde geneesmiddelen zijn bestemd voor dezelfde
leeftijdscategorie.

2.1.4

Klinische relevante verschillen in eigenschappen
De weging van het criterium klinisch relevante verschillen in eigenschappen is hier
niet meer relevant omdat op grond van combinatie van de criteria onder 2.1.1 en
2.1.2 alle middelen die in aanmerking komen zijn afgevallen voor clustering.

2.2

Conclusie onderlinge vervangbaarheid
Erenumab (Aimovig®) is niet onderling vervangbaar met de andere geneesmiddelen
2018061457
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in het GVS.
2.3

Conclusie plaatsing op lijst 1A
Op grond van bovenstaande kan erenumab (Aimovig®) niet worden geplaatst op
bijlage 1A. Bekeken moet worden of erenumab in aanmerking komt voor opname op
bijlage 1B.

2018061457
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3

Beoordeling plaatsing op lijst 1B

3.1

Beoordeling therapeutische waarde
Voor de beoordeling van de therapeutische waarde van erenumab bij de voor de
vergoeding geclaimde subpopulaties van de geregistreerde indicatie (zie onder 1.2)
wordt verwezen naar het Farmacotherapeutisch Rapport (Aimovig®) bij de
behandeling van profylaxe van migraine. Uit indirecte vergelijking komt naar voren
dat er tussen erenumab 70 mg/maand en topiramaat 100 mg/dag bij deze
subpopulaties geen verschil is in gunstige en ongunstige effecten. De overall
effectschatting is echter zeer onzeker.
Conclusie:
Erenumab 70 mg/maand heeft als migraineprofylaxe een gelijke therapeutische
waarde als topiramaat 100 mg/dag bij volwassen patiënten met:
•
Chronische migraine, na uitsluiten van medicatieovergebruikshoofdpijn of na
stoppen met het gebruik van de hoofdpijnmedicatie gedurende 2-3 maanden
(detoxificatie-behandeling) van medicatieovergebruikshoofdpijn, als
eerstelijnsbehandeling.
•
Episodische migraine met minimaal 4 migrainedagen per maand met daarbij
onvoldoende respons op of een contra-indicatie of intolerantie voor ten minste
twee overige groepen preventieve medicamenteuze behandelingen
(candesartan en één bètablokker (metoprolol of propranolol)).

3.2

Beoordeling kosteneffectiviteit
Er heeft geen beoordeling van de kosteneffectiviteit plaatsgevonden.

3.3

Beoordeling budget impact
Rekening houdend met de aannames omtrent onder andere het aantal patiënten en
de marktpenetratie zal opname op lijst 1B van het GVS van erenumab (Aimovig®)
bij profylaxe behandeling bij migraine gepaard gaan met meerkosten ten laste van
het farmaciebudget van ongeveer €73,5 miljoen. Hierbij bestaat veel onzekerheid
over het aantal patiënten dat zal starten met erenumab. Ook is het lastig om de
marktpenetratie goed in te schatten.

3.4

Conclusie plaatsing op lijst 1B
Erenumab (Aimovig®) komt in principe in aanmerking voor opname op bijlage 1B.
Echter, omdat sprake is van een gelijke therapeutische waarde ten opzichte van
topiramaat, kan erenumab alleen worden opgenomen op bijlage 1B, indien geen
sprake is van meerkosten ten opzichte van topiramaat. De meerkosten van
erenumab bedragen echter ongeveer €73,5 miljoen.

2018061457
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4

Conclusie plaatsing in GVS

Erenumab kan op grond van aanzienlijke meerkosten niet op bijlage 1B worden
geplaatst.

2018061457
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Samenvatting

In dit farmacotherapeutisch rapport beschrijft Zorginstituut Nederland de
inhoudelijke beoordeling van de therapeutische waarde van erenumab bij de
behandeling van profylaxe van migraine. Erenumab is daarbij vergeleken met
topiramaat en andere middelen voor migraineprofylaxe op de criteria gunstige
effecten, ongunstige effecten, ervaring, toepasbaarheid en gebruiksgemak. Het
Zorginstituut heeft zich hierbij laten adviseren door haar Wetenschappelijke
Adviesraad (WAR).
Zorginstituut Nederland is tot de eindconclusie gekomen dat ter profylaxe van
migraine erenumab 70 mg/maand een gelijke therapeutische waarde heeft ten
opzichte van topiramaat en andere middelen voor migraineprofylaxe bij volwassen
patiënten met:
•
Chronische migraine, na uitsluiten van medicatieovergebruikshoofdpijn of na
stoppen met het gebruik van de hoofdpijnmedicatie gedurende 2-3 maanden
(detoxificatie-behandeling) van medicatieovergebruikshoofdpijn, als
eerstelijnsbehandeling.
•
Episodische migraine met minimaal 4 migrainedagen per maand met daarbij
onvoldoende respons op of een contra-indicatie of intolerantie voor ten minste
twee overige groepen preventieve medicamenteuze behandelingen
(candesartan en één bètablokker (metoprolol of propranolol)).
Deze eindconclusie is gebaseerd op een indirecte vergelijking, die bemoeilijkt werd
door onderlinge verschillen tussen de studies. Hierin kon tussen erenumab en
topiramaat 100 mg/dag bij bovengenoemde 2 subgroepen geen verschil in gunstige
en ongunstige effecten worden aangetoond. De overall schatting dat er geen
verschil is in gunstige en ongunstige effecten is echter zeer onzeker.
De achtergrond van deze zeer grote onzekerheid is dat in deze beoordeling het
concept ”indirecte vergelijking” erg is opgerekt, met name ook omdat de
migrainepopulatie erg heterogeen is, diverse elkaar deels overlappende klinische
symptomen heeft; de etiologie complex is en niet eenduidig; de moeilijk te
controleren rol van medicatieovergebruikshoofdpijn (MOH), evenals veel relevante
comorbiditeit (depressie, hormonale component). Dit betekent dat in dit geval bij de
indirecte vergelijking van erenumab met topiramaat de geconcludeerde gelijke
waarde berust op een methodologisch twijfelgeval.
In een reactie geeft de NHV/NVN aan dat de enige juiste conclusie zou zijn dat een
betrouwbare vergelijking tussen erenumab en topiramaat om methodologische
redenen onmogelijk is en beter niet gemaakt had moeten worden. In onze
methodologie leidt een uitspraak van onvoldoende gegevens (het niet kunnen
maken van een indirecte vergelijking) tot het eindoordeel therapeutische
minderwaarde op grond van onvoldoende gegevens. Wij menen dat er vanuit de
indirecte vergelijking –ondanks alle onzekerheid- toch voldoende gegevens en
aanwijzingen zijn voor een oordeel van gelijke waarde. De onmogelijkheid van een
betrouwbare vergelijking komt daarbij naar voren in de overall zeer lage kwaliteit
van bewijs. Voor meer zekerheid en voor een definitieve conclusie over onderlinge
verschillen in gunstige en ongunstige effecten is een direct vergelijkende studie
nodig en haalbaar.
De beoordeling van de criteria voor onderlinge vervangbaarheid, met daarin het
advies van Zorginstituut Nederland aan de minister van VWS ten aanzien van
opname in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS), is beschreven in het
GVS-rapport van erenumab.
2018043296
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De bespreking van dit farmacotherapeutisch rapport is door de Wetenschappelijke
Adviesraad van Zorginstituut Nederland afgerond in haar vergadering van 27 mei
2019.
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Afkortingen

AMD
BI
CGRP
CM
CSR
EM
EMA
EPAR
IHS
LSM
MID
MIDAS
MMD

SmPC

Acute maandelijkse migrainedagen
Betrouwbaarheidsinterval
calcitonin gene-related peptide
chronische migraine
clinical study report
episodische migraine
European Medicines Agency
European public assessment report
International Headache Society
least squares mean
minimal important difference
Migraine Disability Assessment Questionnaire
Maandelijkse migrainedagen (monthly migraine
days)
medicatieovergebruikshoofdpijn
Migraine Physical Function Impact Diary
Migraine-specific Quality of Life Questionnaire
Migraine-specific Quality of Life Questionnaire –
Emotional Function
Migraine-specific Quality of Life Questionnaire –
Role Function Preventive
Migraine-specific Quality of Life Questionnaire –
Role Function Restrictive
not applicable
Non-steroidal anti-inflammatory drug
Patient-reported outcome
maandelijks (elke 4 weken)
Subcutaan
Medical Outcomes Study 36-item Short-Form
Health Survey
Samenvatting van de productkenmerken

WHO

World Health Organization

MOH
MPFID
MSQ
MSQ-EF
MSQ-RFP
MSQ-RFR
NA
NSAID
PRO
QM
SC
SF-36
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1

Inleiding

1.1

Achtergrond

1.1.1

Pathofysiologie aandoening
Migraine is een vaak familiair voorkomende, neurovasculaire aandoening met
heftige aanvalsgewijze, eenzijdige hoofdpijn. De hoofdpijnaanvallen belemmeren de
dagelijkse activiteiten. De mediane aanvalsduur is 1 dag met een spreiding van 4-72
uur. De mediane aanvalsfrequentie is 1,5 aanval/maand.
Onderscheid moet worden gemaakt met andere vormen van hoofdpijn, o.a.
spanningshoofdpijn, medicatieovergebruikshoofdpijn en clusterhoofdpijn naast
hoofdpijn veroorzaakt door andere aandoeningen.
Binnen migraine wordt onderscheid gemaakt tussen episodische migraine en
chronische migraine.
Bij episodische migraine (EM) is er sprake van minder dan 15 dagen hoofdpijn per
maand, gemeten over een periode drie maanden.
Chronische migraine (CM) is gedefinieerd als minimaal 15 dagen per maand
hoofdpijn waarvan minstens 8 dagen migraine.
Episodische migraine kan overgaan in chronische migraine. De meeste patiënten
met chronische migraine gebruiken teveel hoofdpijnmedicatie. Hierdoor gaat
chronische migraine meestal samen met medicatieovergebruikshoofdpijn. Ook
comorbide depressie komt vaak voor bij chronische migraine; er lijkt een
driehoeksrelatie tussen chronificatie van migraine, depressie en
medicatieovergebruik. Comorbide depressie en allodynie (een niet pijnlijke prikkel
wordt als een pijnlijk ervaren) tijdens een migraine aanval zijn factoren die het
risico op chronificatie van migraine verhogen.[1].
Menstruele migraine is migraine waarbij de aanval begint op de eerste dag van de
menstruatie of max. twee dagen ervoor of erna en waarbij er geen aanvallen tussen
de menses voorkomen. Dit komt weinig voor. Meestal treden ook aanvallen op
tussen de menses en dan is sprake van ‘menstruatie gerelateerde migraine’. [1]
Medicatieovergebruikshoofdpijn (MOH) is een aspecifieke hoofdpijn veroorzaakt door
overmatig gebruik van geneesmiddelen tegen hoofdpijn. Dit betreft overmatig
gebruik van paracetamol of NSAID's ≥ 15 dagen/maand of van triptanen,
ergotamine, opiaten of een combinatie van gewone pijnstillers en triptanen≥ 10
dagen/maand gedurende 3 maanden. Men schat dat bijna tweederde van de
patiënten met chronische hoofdpijn medicatieovergebruikshoofdpijn heeft.[2] Met
name in de tweedelijnszorg is er een grote overlap (ong. 90%) van chronische
migraine met medicatieovergebruikshoofdpijn.[1]

1.1.2

Symptomen
De migrainehoofdpijn is vaak pulserend, verergert bij inspanning en gaat vaak
gepaard met misselijkheid en/of licht- of geluidsovergevoeligheid. Bij circa een
derde van de patiënten kan de hoofdpijnaanval gepaard gaan (voorafgegaan of
tijdens de aanval) door een aura. Dat is een reversibel focaal neurologisch
symptoom dat zich kan uiten in één of meer neurologische symptomen zoals
visusstoornissen (flikkerende sterretjes die zich over het gezichtsveld uitbreiden,
donkere vlekken), en ook wel eenzijdige paresthesieën en/of een doof gevoel in de
2018043296
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vingers en rond de mond. De hoofdpijn begint binnen een uur na het ontstaan van
de aurasymptomen. Migraine met aura veroorzaakt waarschijnlijk alleen bij vrouwen
een toename van de kans op een ischemisch CVA.
Daarnaast treden bij minimaal 20% van de patiënten op een dag tot twee uur vóór
een aanval, zogenaamde prodromale verschijnselen op, zoals geeuwen, hyper- of
hypoactiviteit, depressieve gevoelens, hypomane stemming, prikkelbaarheid of een
stijve nek.[2]
Bij menstruele migraine komt vaak misselijkheid en braken voor, en geen aura.

1.1.3

Incidentie / Prevalentie
De 1-jaarsprevalentie van migraine in Europa is ongeveer 15% bij volwassenen; bij
kinderen is deze ongeveer 5%.[3, 4]
In Nederland hebben ongeveer 2 miljoen mensen regelmatig last van migraine. De
life-time prevalentie is 33% bij vrouwen en 13,3% bij mannen, de 1-jaars
prevalentie is 25% bij vrouwen en 7,5% bij mannen. [1, 5]
Bij de meeste patiënten is er sprake van episodische migraine (EM). Elk jaar
transformeert 2,5% van de patiënten naar chronische migraine (CM); dit proces
noemt men ‘migraine chronificatie’. In Nederland gaat het om ong. 50.000 patiënten
per jaar.[1] Ook gaat CM over in EM bij 26% van de patiënten per 2 jaar. [4]
Bij 60% van vrouwen is een migraineaanval gerelateerd aan menstruatie.
De prevalentie van medicatieovergebruikshoofdpijn (MOH) in Nederland is 2,6%.[1]
Het RIVM geeft aan dat het aantal patiënten dat geregistreerd is met migraine in
huisartsenregistraties lager is dan het aantal personen met migraineklachten
volgens epidemiologisch bevolkingsonderzoek. In 2012 gaf 16,7% van de bevolking
van 25 jaar en ouder aan één of meer migraineaanvallen of ernstige hoofdpijn in de
afgelopen 12 maanden te hebben gehad. Dit betrof 10,3% van de mannen en
23,1% van de vrouwen. Van hen zegt 31,9% bij de huisarts te zijn geweest voor
behandeling en/of controle (30,8% van de mannen met migraine en 32,4% van de
vrouwen met migraine). In de periode 1990-2015 is het aantal personen met
migraine bij de huisarts flink gestegen; sinds 1990 is de prevalentie voor zowel
mannen als vrouwen verdrievoudigd. In 2016 waren er 266.400 personen
met migraine bekend bij de huisarts: 57.500 mannen en 208.900 vrouwen. Dit
komt overeen met 6,8 per 1.000 mannen en 24,3 per 1.000 vrouwen. [6]
De incidentie en prevalentie van migraineprofylaxe is onduidelijk zoals blijkt uit de
verschillen in onderstaande schattingen.
•
Volgens Novartis heeft naar schatting 30-45% van de 2 miljoen patiënten met
migraine in Nederland ook een diagnose migraine (n=600.000-900.000); van
deze groep heeft 28% ten minste 4 migrainedagen/maand en komt in
aanmerking voor profylaxe; daarvan zou 46% van de patiënten
migraineprofylaxe (n=77.000-116.000) willen toepassen. Vervolgens zou van
deze groep 20% in aanmerking komen voor een 3e lijns profylaxe (16.20023.200). Novartis baseert deze schattingen op een niet gepubliceerd of peerreviewed rapport van IQVIA Institute for Human Data Science.
•
Volgens de beroepsgroep (NVN) hebben 1,6-2 miljoen Nederlanders >20 j
migraine; naar schatting 30-40% van de patiënten met migraine heeft ten
minste 2 aanvallen/maand en komt in aanmerking voor profylaxe (n=480.000800.000); daarvan heeft ten minste 70% onvoldoende baat van
aanvalsbehandeling en van deze groep zou 66% ook migraineprofylaxe willen
gebruiken (n=224.000-374.000). Van deze groep schat men dat de helft wordt
doorgestuurd naar een neuroloog; en hiervan zou 60% onvoldoende baat bij de
huidige migraineprofylactica hebben (n=67.200-112.000) [7]
2018043296
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1.1.4

Ernst
Door de hoge prevalentie en impact op de kwaliteit van leven, staat migraine bij
mensen onder de 50 jaar op de 3e plaats in WHO ranglijst en op de Global Burden
of Disease Study 2015 (GBD2015) van kwaliteit van leven beperkende
aandoeningen.[1, 8]
Migraine staat op de RIVM-ranglijst van ziektelast van de 52 onderzochte
aandoeningen op de 48e plaats, en de ziektelast uitgedrukt in het aantal Disability
Adjusted Life Years (DALY’s) bedraagt 5.200.[9] Volgens een reactie van de
NHV/NVN hangt dit mogelijk samen met een onderschatting van de prevalentie van
migraine in huisartsenregistraties. In de nieuwste GBD onderzoeken[10] blijkt dat
migraine wereldwijd (ook in Nederland) inmiddels op de tweede plaats staat van
aandoeningen met de grootste ziektelast; de achtergrond voor deze stijging is dat
de ziektelast van medicatieovergebruikshoofdpijn grotendeels aan migraine is
toegekend.

1.1.5

Standaardbehandeling / Vergelijkende behandeling
De farmacotherapeutische behandeling van migraine is beschreven in de NVN
richtlijn[1] en de NHG-standaard[2]. Bij de behandeling van migraine wordt
onderscheid gemaakt tussen de aanvalsbehandeling en de onderhoudsbehandeling
(profylaxe). In dit rapport gaan we alleen in op de profylaxe van migraine.
Volgens zowel de NVN richtlijn[1] als de NHG-standaard[2] kan preventieve
behandeling worden overwogen bij een aanvalsfrequentie van 2 of meer
migraineaanvallen per maand (gedurende 3 maanden). Omdat migraine aanvallen
4-72 uur duren, voldoet de populatie met 4 of meer migrainedagen per maand
hiermee aan het criterium voor migraineprofylaxe.
In de NHG standaard is als migraineprofylacticum metoprolol het middel van eerste
keus. Bij een contra-indicatie voor of onvoldoende werkzaamheid van een β-blokker
komen topiramaat of valproïnezuur (alleen bij mannen en niet-vruchtbare vrouwen)
als tweede keus in aanmerking. Amitriptyline komt op de derde plaats. Topiramaat
valproïnezuur en amitriptyline mogen volgens het NHG echter alleen door de
neuroloog worden voorgeschreven. Candesartan wordt in de NHG-Standaard niet
genoemd.
De NVN-richtlijn maakt een onderscheid in de onderhoudsbehandeling van
episodische en van chronische migraine. De richtlijn geeft aan dat er in de
tweedelijnszorg binnen de middelen voor de onderhoudsbehandeling van
episodische migraine onvoldoende argumenten zijn voor een voorkeur op grond van
de effectiviteit. De middelen voor de onderhoudsbehandeling hebben ten opzichte
van placebo in het algemeen maar een beperkt effect: minder dan 1-2 dagen
afname in het aantal hoofdpijndagen per maand; wel is er de eerste maanden een
aanzienlijke behandelrespons mede vanwege een aanzienlijke placebo respons. Bij
de keuze van het middel kunnen het bijwerkingenprofiel en de comorbiditeit
(epilepsie, depressie, hoge bloeddruk) een rol spelen. Over de bijwerkingen
concludeert de richtlijn dat deze bij alle middelen in meer of mindere mate worden
gerapporteerd, en er onvoldoende vergelijkende data zijn tussen middelen om de
keuze voor een middel op te baseren. Het bijwerkingenprofiel van de middelen is
doorgaans erg verschillend en kan meegewogen worden bij de keuze. De
uiteindelijke in de richtlijn vermelde keuzevolgorde bij episodische migraine is
ingegeven door veiligheidsprofiel en werkzaamheid:
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Effectief, gunstig veiligheidsprofiel

1 Offlabel candesartan
1 A. metoprolol of propranolol
• B. topiramaat
• C. valproaat mga (mannen)

Effectief, ongunstig veiligheidsprofiel

Gering effectief

2 A. valproaat mga (niet vruchtbare
vrouwen)
• B. flunarizine
C. amitriptyline
3 pizotifeen

Bij chronische migraine:
Bij chronische migraine moet men eerst nagaan of niet sprake is van
medicatieovergebruikshoofdpijn (MOH) of cafeïne overgebruik. Dit is het geval bij
overmatig gebruik van paracetamol of NSAID's ≥ 15 dagen/maand of van triptanen,
ergotamine, opiaten ≥ 10 dagen/maand gedurende 3 maanden. Meer dan de helft
van de patiënten met chronische migraine gebruikt overmatig hoofdpijnmedicatie; in
de tweedelijnszorg schat men dat op 90%.
Bij chronische migraine in geval van MOH moet men eerst stoppen met het gebruik
van alle hoofdpijnmedicatie gedurende 2–3 maanden (detoxificatie). Na detoxificatie
herevalueert men de primaire hoofdpijndiagnose en start men zo nodig profylaxe
voor episodische migraine. Indien toch sprake is van chronische migraine start men
met topiramaat of valproïnezuur.
Het schema bij profylactische behandeling van chronische migraine:
1. topiramaat, valproaat en
2. botulinetoxine A.
De NVN heeft als aanvullende voorwaarde voor het voorschrijven van botulinetoxine
dat eerder ten minste 3 andere migraineprofylactica hebben gefaald. Bij chronische
migraine is geen meerwaarde aangetoond van atenolol of propranolol op
vermindering van het aantal hoofdpijndagen per maand [11, 1].
De eerste- en tweede keus middelen voor migraineprofylaxe in de NVN richtlijn[1]
verschillen op sommige punten van de voorkeursvolgorde in de NHG-standaard[2].
Omdat de NVN richtlijn van recentere datum is dan de NHG standaard, het NHG ook
heeft meegewerkt aan de NVN richtlijn en omdat de verwachting is dat de
behandeling met erenumab in de tweedelijn bij de in migraine gespecialiseerde
neuroloog zal plaatsvinden en niet bij de huisarts, volgen we op hoofdlijnen in dit
rapport de voorkeursvolgorde van de NVN richtlijn.
De HVN/NVN wijst er in een reactie op dat de bestaande profylactica vaak slecht
worden verdragen en het gebruik ervan vaak vroegtijdig wordt gestaakt [12-15]; men
heeft grote behoefte aan effectievere en beter verdraagbare migraine profylactica.

1.1.6

Erenumab (Aimovig®) subcutane injectie

1.1.6.1

Geregistreerde indicatie
Erenumab is geïndiceerd voor profylaxe van migraine bij volwassenen die ten minste
2018043296

Pagina 12 van 82

DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport erenumab (Aimovig®) bij de behandeling van profylaxe van migraine |
mei 2019

4 migrainedagen per maand hebben.
Indicatie waarvoor vergoeding wordt aangevraagd
De fabrikant vraagt vergoeding aan voor 2 subgroepen binnen de geregistreerde
indicatie van erenumab. Het betreft volwassen patiënten met:
•
Chronische migraine, waarbij eventuele medicatieovergebruik is geadresseerd,
als eerstelijnsbehandeling
•
Episodische migraine met minimaal 4 migrainedagen per maand met daarbij
onvoldoende respons op of een contra-indicatie of intolerantie voor ten minste
twee overige preventieve medicamenteuze behandelingen (candesartan en
één bètablokker (metoprolol of propranolol)
1.1.6.2

Dosering
70 mg s.c. /4 weken. Sommige patiënten kunnen baat hebben bij een dosis van 140
mg elke 4 weken. Elke dosis van 140 mg wordt gegeven in twee subcutane injecties
van 70 mg.
Staken van de therapie: Bij patiënten die na 3 maanden behandeling geen respons
hebben vertoond overwegen de behandeling te staken. Daarna de noodzaak om de
behandeling voort te zetten regelmatig evalueren.

1.1.6.3

Werkingsmechanisme
Calcitonin gene-related peptide (CGRP)-remmer. Erenumab is een humaan IgG2monoklonaal antilichaam gericht tegen de CGRP-receptor. CGRP is een neuropeptide
dat de nociceptieve signalering moduleert en een vasodilator die in verband is
gebracht met de pathofysiologie van migraine. Tijdens een migraineaanval is de
CGRP-spiegel verhoogd.

1.1.6.4

Bijzonderheden
De indicatie waarvoor de fabrikant vergoeding aanvraagt is beperkter dan de
geregistreerde indicatie; zie paragraaf 1.1.6.1. Geregistreerde indicatie.
Erenumab is het eerste antilichaam dat bindt aan de CGRP-receptor dat is
geregistreerd voor de preventieve behandeling van migraine. In de pipeline voor de
preventieve behandeling:
 Andere soortgelijke antilichamen nl fremanezumab, galcanezumab (beide ook
s.c.) en eptinezumab (i.v.). Een verschil met erenumab is dat deze
antilichamen niet binden aan de CGRP-receptor maar aan het CGRP peptide.
 Atogepant (oraal) een ‘small molecule’ die aangrijpt op de CGRP-receptor; fase
2b/3 studie is afgerond NCT02848326

1.2

Vraagstelling literatuuronderzoek

1.2.1

Wetenschappelijk advies en Scoping
29 juni 2018 heeft Zorginstituut Nederland, geadviseerd door de Wetenschappelijke
Advies Raad (WAR), een wetenschappelijk advies (WA) over erenumab afgegeven,
op verzoek van Novartis ter voorbereiding van de GVS-aanvraag.[16] De conclusie
van het WA was voor de vergelijkende behandeling: topiramaat bij episodische
migraine en bij chronische migraine topiramaat of valproïnezuur. Vanuit Novartis
was de vraagstelling in het WA gericht op een populatie die niet heeft gereageerd op
2 preventieve behandeling (die geregistreerd zijn) voor migraine.
Voor het Wetenschappelijk advies en de vraagstelling van het literatuuronderzoek
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heeft Zorginstituut Nederland de beroepsgroep (NVN) schriftelijk geconsulteerd over
enkele uitgangspunten. Met betrekking tot de uitgangsvragen (‘PICO’) die relevant
zijn voor dit rapport is gevraagd naar:
•
De eerste, tweede en derde keus behandeling bij episodische en chronische
migraine
•
De beoogde populatie bij wie erenumab en andere CGRP-remmers zal worden
ingezet en daaraan verbonden de stap in de behandeling waarmee erenumab
kan worden vergeleken
•
Klinisch relevante uitkomstmaten
De NVN gaf voor CGRP-remmers als plaats in de behandeling aan [7]:
a. Bij episodische migraine (EM): Volwassenen met ten minste 4 migrainedagen per
maand die volgens de huidige richtlijnen in aanmerking komen voor profylactica en,
ofwel onvoldoende gereageerd hebben op minimaal twee maanden behandeling met
adequate doseringen van candesartan en propranolol (of metoprolol), ofwel deze
middelen niet konden verdragen. Bij mannen kan eerst ook nog valproaat
geprobeerd worden, maar liever niet bij vrouwen in de geslachtsrijpe
leeftijd, vanwege het teratogene effect.
b. Bij chronische migraine (CM): Behandel eerst eventueel overmatig gebruik van
aanvalsmedicatie (medicatieovergebruikshoofdpijn); vervolgens komt erenumab in
aanmerking. Gezien de grote kans op belastende bijwerkingen en de geringe kans
op effectiviteit is de beroepsgroep geneigd behandeling met topiramaat niet eerst
verplicht te stellen. Dat geldt om dezelfde redenen ook voor de andere
migraineprofylactica.
De HVN/NVN verwijst in een reactie naar recent gepubliceerde behandelrichtlijnen
voor CGRP-remmers nl een Amerikaanse richtlijn en een Europese richtlijn[17]. In de
Amerikaanse richtlijn wordt erenumab gepositioneerd na het falen van 2
migraineprofylactica. Bij ontbreken van goed wetenschappelijk bewijs voor
onderlinge verschillen in effectiviteit wordt in deze richtlijnen niet gespecificeerd
welke profylactica er eerst gebruikt dienen te worden.
Dit betekent dat erenumab zowel voor EM als voor CM kan worden vergeleken met
topiramaat. Bij EM bij patiënten bij wie ten minste 2 eerdere groepen behandelingen
hebben gefaald en bij CM bij patiënten zonder medicatieovergebruikshoofdpijn, na
uitsluiten van medicatieovergebruikshoofdpijn of nadat ondanks detoxificatie toch
nog sprake is van chronische migraine.
De HVN/NVN wijst er in een reactie op dat episodische en chronische migraine een
aanvalsfrequentie continuüm vormen waarbij de hoogfrequente chronische vorm
(migraine hoofdpijn op ≥ 15 dagen per maand) vrijwel altijd ontstaan is vanuit de
episodische vorm (migraine hoofdpijn op < 15 dagen per maand). Indien de patiënt
eerder onvoldoende reageerde op topiramaat of dit niet verdroeg, is het daarom niet
nodig om na de overgang naar chronische migraine opnieuw topiramaat te
proberen.

1.2.2

Vraagstelling
Wat is de therapeutische waarde van erenumab (Aimovig®) bij profylaxe van
migraine vergeleken met topiramaat en andere middelen voor migraineprofylaxe

1.2.3

Patiëntenpopulatie
Volgens de geregistreerde indicatie[18]: Volwassenen met ten minste 4
migrainedagen per maand.
Volgens de plaats in de behandeling als aangegeven door de beroepsgroep (NVN) [7]:
2018043296
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a. Bij episodische migraine: Volwassenen met ten minste 4 migrainedagen per
maand die niet gereageerd hebben op ten minste twee preventieve behandelingen
(die geregistreerd zijn) voor migraine.
b. Bij chronische migraine: Sluit eerst eventueel overmatig gebruik van
aanvalsmedicatie (medicatieovergebruikshoofdpijn) uit en behandel dit; vervolgens
komt erenumab als eerste keus voor profylaxe in aanmerking.
Mede gezien het wetenschappelijk advies richten we de beoordeling op de
vergelijking van twee subgroepen van de geregistreerde indicatie van erenumab:
1. preventie van migraine bij volwassenen geïndiceerd voor episodische
migraine, met minimaal 4 migrainedagen per maand met daarbij
onvoldoende respons op of een contra-indicatie of intolerantie voor ten
minste twee overige preventieve medicamenteuze behandelingen
(candesartan en één bètablokker, metoprolol of propranolol)
2. preventie van migraine bij volwassenen geïndiceerd voor chronische
migraine, waarbij eventueel medicatieovergebruik is geadresseerd, als
eerstelijns behandeling.

1.2.4

Interventie
De interventie erenumab wordt gegeven naast aanvalsbehandeling. De aanbevolen
dosering is erenumab s.c. injectie 70 mg 1x/4 weken; sommige patiënten kunnen
baat hebben bij s.c. 140 mg 1x/4 weken.[18]

1.2.5

Behandeling waarmee wordt vergeleken
Topiramaat 100 mg/dag oraal verdeeld over twee giften als onderhoudsdosering. De
SmPC geeft aan dat deze onderhoudsdosering wordt opgebouwd via dosistitratie
gedurende een periode van 4 weken. Voor sommige patiënten is een
onderhoudsdosering van 50 mg/dag voldoende, anderen hebben tot 200 mg/dag
ontvangen. Begindosering: 25 mg elke avond gedurende 1 week, vervolgens de
dosis elke week op geleide van klinische effect verhogen met 25 mg/dag tot een
onderhoudsdosering van 100 mg/dag; als de patiënt dit titratieschema niet
verdraagt langere intervallen tussen de verhogingen aanhouden.
Toelichting: De conclusie van het WA was voor de vergelijkende behandeling:
topiramaat bij episodische migraine (na falen van 2 eerdere behandelingen) en bij
chronische migraine topiramaat of valproïnezuur (gelijk na behandeling van
eventueel medicatiegebruikshoofdpijn).[16]
Volgens richtlijnen van de beroepsgroep en in het verlengde van de plaats die de
beroepsgroep (NVN) voor erenumab in de preventieve behandeling ziet, is een
vergelijking met topiramaat aangewezen. Topiramaat is bij episodische migraine een
derdelijnsmiddel en bij chronische migraine een eerstelijnsmiddel.
De EMA richtlijn [3] adviseert een 3-armige studie met actieve vergelijking én
placebo.

1.2.6

Relevante uitkomstmaten
Doel van de behandeling is vermindering van het aantal migraineaanvallen en van
het aantal migrainedagen per maand. De EMA richtlijn uit 2007, die nog steeds geldt
voor de episodische migraine[19], geeft aan dat de frequentie van aanvallen het
primaire eindpunt is. De definitie voor responder is ten minste 50% vermindering
van het aantal aanvallen. [3]
Bij het WA kwam naar voren dat de EMA de afname in het aantal dagen met
2018043296
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hoofdpijn nu (bij erenumab) als een primaire uitkomstmaat heeft geaccepteerd,
maar dat de definitie van een hoofdpijndag niet universeel is vastgelegd en dat dit
een aandachtspunt is bij indirecte vergelijking.[16]
Voor de preventieve behandeling van zowel episodische als chronische migraine
beschouwt het Zorginstituut de volgende uitkomstmaten als cruciaal en belangrijk:
Cruciaal:
•
Vermindering van het aantal migraineaanvallen/maand
•
Vermindering van het aantal migrainedagen/maand
•
Vermindering van het aantal dagen met acute aanvalsmedicatie/maand
•
Staken vanwege ongunstige effecten (alle typen)
•
Ernstige ongunstige effecten die aan de behandeling toegeschreven konden
worden (alle typen)
Belangrijk
•
Kwaliteit van leven (zoals o.a. gemeten met EQ-5D en MSQ)
Klinische relevantiegrenzen:
De NVN geeft aan dat op individueel niveau een vermindering van ten minste 50%
in aantal migraineaanvallen of hoofdpijndagen ten opzichte van baseline als klinisch
relevant voor patiënten wordt beschouwd. Voor sommige patiënten kan ook een
30% vermindering t.o.v. baseline al klinisch relevant zijn; dit geldt zeker voor
patiënten met chronische migraine. Op groepsniveau wordt een gemiddelde
vermindering van ten minste 30% in aantal migraineaanvallen ten opzichte van
baseline versus placebo als klinisch relevant beschouwd (een gemiddelde
therapeutische winst t.o.v. placebo van 30%).[7] De EPAR (p.61/104) verwijst naar
Silberstein, 2008 waarin ook een vermindering van ten minste 50% in aantal
migraineaanvallen of hoofdpijndagen wordt aanbevolen voor een klinisch relevant
effect, maar dat bij CM ook een 30% ‘responsrate’ klinisch relevant kan zijn.
In de EPAR (p.65/104) wordt verwezen naar een publicatie van Silberstein, 2010
waarin een vermindering met 1 migrainedag/maand als een ‘minimaal klinisch
relevant verschil’ (MCID) wordt beschouwd.
Voor de uitkomstmaten waarvoor een ‘minimaal klinisch relevant verschil’ (MCID)
ontbreekt, hanteert het Zorginstituut bij een relatief risico (RR) de default
grenswaarden 0,75 en 1,25. Bij het gestandaardiseerde gemiddelde verschil (SMD)
is de default grenswaarde – 0,5 en +0,5.

1.2.7

Relevante follow-up duur
Om een effect op het aantal migraineaanvallen en het aantal migrainedagen per
maand aan te kunnen tonen is een behandelduur van ten minste 3 maanden nodig.
Om veiligheid van langdurige behandeling met erenumab en andere
migraineprofylactica aan te tonen is een follow-up van meerdere jaren noodzakelijk.
In het WA heeft Zorginstituut Nederland nadrukkelijk ook om langetermijn
effectiviteits- en veiligheidsgegevens gevraagd.[16]

1.2.8

Vereiste methodologische studiekenmerken
Een direct vergelijkende gerandomiseerde studie van erenumab met de behandeling
waarmee moet worden vergeleken (topiramaat) is wenselijk en haalbaar.
De EMA richtlijn adviseert een 3-armige studie met actieve arm én placebo. De
richtlijn geeft aan dat vanwege het grote en sterk-variabele placebo respons ook
altijd een vergelijking met placebo nodig is. Stratificatie op de baseline
aanvalsfrequentie (> 3 of < 3 aanvallen per 4 weken) wordt eveneens aanbevolen,
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omdat het effect kan variëren op geleide van de aanvalsfrequentie. Ná de studie is
een 4 weken durend vervolg nodig in verband met optreden van mogelijke rebound
effecten. [3]
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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 (SmPC) 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: erenumab; migraine; topiramaat.

2.2

Databases & websites
De literatuursearch is doorgevoerd in Medline en de Cochrane Library.
De websites van de volgende organisaties zijn gescreend betreffende richtlijnen of
uitgebrachte standpunten voor profylaxe van migraine: NHG; NVN, NICE.

2.3

Selectiecriteria
In- en exclusie van de gevonden literatuur gebeurde op basis van abstracts. Indien
artikelen niet op basis van de abstract konden worden geëxcludeerd zijn de gehele
artikelen bekeken.
De volgende in- en exclusiecriteria zijn gebruikt bij de selectie van artikelen:
Inclusie:
•
Richtlijnen van vakverenigingen
•
RCT’s t.o.v. placebo, topiramaat met een follow-up duur van ten minste 3
maanden
•
systematische review met meta-analyse
Exclusie:
•
Abstracts, posters, congresbijdragen, waarvan de studie niet nader is
omschreven in de EPAR
•
Beschouwende artikelen (niet systematische reviews)
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3

Resultaten

3.1

Resultaten literatuursearch en gemaakte keuze’s
Er zijn geen direct vergelijkende studies van erenumab met topiramaat gevonden.
Erenumab
Er zijn 6 publicaties van 5 RCT’s gevonden waarin erenumab is vergeleken met
placebo: 4 RCT’s bij patiënten met episodische migraine (EM) en 1 studie met
chronische migraine (CM).
Topiramaat
Er zijn 3 kwalitatief goede metanalyses gevonden waarin topiramaat is
meegenomen, waarvan 1 recente netwerkmetanalyse (NMA) (ICER 2018); zie
bijlage 1. Verder is gebruik gemaakt van de GRADE beoordeling van de metanalyses
met topiramaat in de Nederlandse richtlijn. Er zijn geen RCT’s met topiramaat
gevonden die zijn verschenen na de uiterste inclusiedatum (1 mei 2018) van de
systematische review van de NMA van ICER, die aan dezelfde inclusiecriteria
voldeden als die waren gehanteerd in de review.
De kenmerken van de geselecteerde studies zijn weergegeven in bijlage 1. De
geëxcludeerde studies zijn weergegeven in bijlage 2. De geïncludeerde richtlijnen
en overige bronnen zijn weergegeven in bijlage 3.

3.2

Kenmerken van de geïncludeerde studies
Beschrijving van de studies met erenumab:
De cruciale studies:
A. studies bij CM
Tepper, 2017 is een dubbelblinde placebogecontroleerde fase 2 studie bij 667
patiënten (18-65 jaar) met chronische migraine met of zonder aura waarin 2
doseringen erenumab (70 mg s.c/4 weken en 140 mg s.c./4 weken) gedurende 12
weken werden vergeleken met placebo.
Inclusiecriteria: Patiënten werden ingesloten met ten minste ≥15 hoofdpijndagen
per maand, waarvan ≥8 migrainedagen per maand (met of zonder aura) gemeten
tijdens de 3 maanden voorafgaand aan screening en tijdens de 4 weken durende
baselinefase, die voorafging aan de randomisatiefase. Ten minste 80% compliance
voor het invullen van het hoofdpijndagboek in de baselinefase was nodig.
Exclusiecriteria: o.a. een leeftijd > 50 jaar bij de eerste symptomen; anamnese van
hemiplegische migraine of clusterhoofdpijn; gebruik van botulinetoxine binnen 4
maanden voor de start van de studie; gebruik van migraineprofylaxe tijdens en
binnen 2 maanden voor de start van de studie; geen respons op gebruik van meer
dan 3 andere groepen preventieve migraine middelen.
De randomisatie was 2:2:3.
Kenmerken populatie: Ong. 50% van de patiënten had eerder topiramaat gebruikt.
Ong. 24% had eerder botulinetoxine gebruikt. Ong. 50% van de patiënten faalde
eerder op 2 of meer profylactische behandelingen voor migraine. Ong. 26% had niet
eerder migraineprofylaxe gebruikt. Ong. 41% van de patiënten kampte met
medicatieovergebruik.
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In de studie zijn 3 strata onderscheiden: 33% met ‘geen eerder falen’ (incl. naïeve
patiënten), vs. 67% met falen op ten minste 1 eerder gebruikt profylacticum of op
ten minste 2 eerdere middelen. De patiëntkarakteristieken (beschreven in Ashina,
2018) waren over de strata enigszins verschillend. In de groep zonder eerder falen
was er minder sprake van MOH en minder gebruik van migrainespecifieke
aanvalsmedicatie (30% vs. 46% resp. 60% vs. 85%) en was de ziekteduur iets
korter.
B. studies bij EM
Goadsby, 2017 (STRIVE) is een dubbelblinde placebogecontroleerde fase 3 studie
bij 955 patiënten (18-65 jaar) met episodische migraine met of zonder aura waarin
2 doseringen erenumab (70 mg s.c/4 weken en 140 mg s.c./4 weken) gedurende 24
weken werden vergeleken met placebo.
Inclusiecriteria: Patiënten werden ingesloten met ten minste 4 en minder dan 15
migrainedagen per maand (met of zonder aura) en minder dan 15 hoofdpijndagen
per maand gemeten tijdens de 3 maanden voorafgaand aan screening en tijdens de
4 weken durende baselinefase, die voorafging aan de randomisatiefase. Ten minste
80% compliance voor het invullen van het hoofdpijndagboek in de baselinefase was
nodig. De ziekteduur was minimaal 12 maanden.
Exclusiecriteria: o.a. een leeftijd > 50 jaar bij de eerste symptomen; anamnese van
hemiplegische migraine of clusterhoofdpijn; gebruik van botulinetoxine binnen 4
maanden voor de start van de studie; gebruik van migraineprofylaxe binnen 2
maanden voor de start van de studie; meer dan 2 andere groepen preventieve
migraine middelen. Tijdens het insluiten van patiënten in de studie is het protocol
aangepast en werd gelijktijdig gebruik van 1 migraineprofylacticum in een stabiele
dosering mogelijk.
De randomisatie was 1:1:1.
Kenmerken populatie: Ongeveer 3% van de patiënten gebruikte tijdens het
onderzoek profylactische medicatie tegen migraine, waarvan 0,7% topiramaat.
Ongeveer 40% van de patiënten had eerder al profylactische medicatie tegen
migraine gebruikt; dit betrof bij 48% topiramaat (p.137 van CSR).
Reuter, 2018 (Liberty) is een dubbelblinde placebogecontroleerde fase 3b studie
bij 246 patiënten (18-65 jaar) met episodische migraine met of zonder aura waarin
erenumab 140 mg s.c./4 weken) gedurende 12 weken werd vergeleken met
placebo.
Inclusiecriteria: Patiënten werden ingesloten met ten minste 4 -14 migrainedagen
per maand (met of zonder aura) gebaseerd op ICHD-3-criteria en met minder dan
15 hoofdpijndagen per maand gemeten tijdens de 3 maanden voorafgaand aan
screening. Verder werden alleen patiënten ingesloten die hadden gefaald
(onvoldoende effect of vanwege bijwerkingen) op 2-4 andere preventieve migraine
middelen. Ten minste 80% compliance voor het invullen van het hoofdpijndagboek
in de baselinefase was nodig. De ziekteduur was minimaal 12 maanden.
Exclusiecriteria: o.a. een leeftijd > 50 jaar bij de eerste symptomen; anamnese van
hemiplegische migraine of clusterhoofdpijn; gebruik van botulinetoxine binnen 4
maanden voor de start van de studie; medicatieovergebruikshoofdpijn.
Kenmerken populatie: 39% van de patiënten had eerder gefaald op 2 profylactische
middelen, 38% op 3 en 23 % op 4 middelen tegen migraine. 85% had eerder
gefaald op behandeling met topiramaat, 45% op propranolol, 45% op amitriptyline,
38% op metoprolol, 28 % op flunarizine en 21% op candesartan.
30% van de studiepopulatie had 4-7 migrainedagen/mnd. 70% had 8-14
migrainedagen/mnd. en voldeed dus mogelijk aan de definitie voor chronische
migraine indien men ≥ dan 15 hoofdpijndagen/maand had.
De subgroep die 2 eerdere preventieve migraine middelen heeft gebruikt, is in de
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publicatie beschreven.
Dodick, 2017 (ARISE) is een dubbelblinde placebogecontroleerde fase 3 studie bij
955 patiënten (18-65 jaar) met episodische migraine met of zonder aura waarin
erenumab (70 mg s.c/4 weken) gedurende 12 weken werd vergeleken met placebo.
Inclusiecriteria: Patiënten werden ingesloten met ten minste 4 en minder dan 15
migrainedagen per maand (met of zonder aura) en minder dan 15 hoofdpijndagen
per maand gemeten tijdens de 3 maanden voorafgaand aan screening en tijdens de
4 weken durende baselinefase, die voorafging aan de randomisatiefase. De
ziekteduur was minimaal 12 maanden.
Exclusiecriteria: o.a. een leeftijd > 50 jaar bij de eerste symptomen; anamnese van
hemiplegische migraine of clusterhoofdpijn; gebruik van botulinetoxine binnen 4
maanden voor de start van de studie; gebruik van migraineprofylaxe binnen 2
maanden voor de start van de studie; geen respons op gebruik van meer dan 2
andere groepen preventieve migraine middelen. Tijdens het insluiten van
patiënten in de studie is net als bij STRIVE het protocol aangepast en werd
gelijktijdig gebruik van 1 ander migraineprofylacticum in een stabiele dosering
mogelijk.
De randomisatie was 1:1.
Kenmerken populatie: Ong. 6% van de patiënten gebruikte tijdens het onderzoek
andere profylactische medicatie tegen migraine. Ong. 46% van de patiënten
gebruikte eerder profylactische medicatie tegen migraine.
Sun, 2016 is een dubbelblinde placebogecontroleerde fase 2 studie bij 955
patiënten (18-60 jaar) met episodische migraine met of zonder aura waarin 3
doseringen erenumab (7, 21 en 70 mg s.c/4 weken) gedurende 12 weken werden
vergeleken met placebo.
Inclusiecriteria: Patiënten werden ingesloten met ten minste 4 en minder dan 15
migrainedagen per maand (met of zonder aura) en minder dan 15 hoofdpijndagen
per maand gemeten tijdens de 3 maanden voorafgaand aan screening en tijdens de
4 weken durende baselinefase, die voorafging aan de randomisatiefase. Ten minste
80% compliance voor het invullen van het hoofdpijndagboek in de baselinefase was
nodig. De ziekteduur was minimaal 12 maanden.
Exclusiecriteria: o.a. een leeftijd > 50 jaar bij de eerste symptomen; anamnese van
hemiplegische migraine of clusterhoofdpijn; gebruik van botulinetoxine binnen 4
maanden voor de start van de studie; gebruik van migraineprofylaxe binnen 2
maanden voor de start van de studie; geen respons op gebruik van meer dan 2
andere groepen preventieve migraine middelen. Tijdens het insluiten van
patiënten in de studie is het protocol aangepast en werd gelijktijdig gebruik van 1
migraineprofylacticum in een stabiele dosering mogelijk.
De randomisatie was 1:1:1.
Kenmerken populatie: Ong. 3% van de patiënten gebruikte tijdens het onderzoek
andere profylactische medicatie tegen migraine. Ong. 40% van de patiënten
gebruikte eerder profylactische medicatie tegen migraine. De subgroep die 2
eerdere preventieve migraine middelen heeft gebruikt, is niet apart in de publicatie
beschreven en evenmin in de EPAR.
Voor een overzicht van de baselinekarakteristieken van de populaties in de studies
zie bijlage 5. En voor een overzicht van de uitkomsten van de studies met
erenumab bij EM en CM zie bijlage 6.
Beschrijving van de metanalysen met topiramaat
In de Cochrane metanalyse van Linde, 2013 [20] met een update van Mulleners,
2015[21] zijn 9 placebogecontroleerde studies van topiramaat (doses 50-200
mg/dag) bij episodisch migraine meegenomen. De behandelduur varieerde van 4-52
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weken (gemiddeld 19 weken). De auteurs hebben als uitkomstmaten voor gunstige
effecten gekozen voor hoofdpijnfrequentie en voor % responders met ten minste
50% reductie in hoofdpijnfrequentie. Voor ongunstige effecten: elke bijwerking,
specifieke bijwerkingen; voor QoL: MSQ (function restrictive, function prevention,
emotional function) en SF36.
De metanalyse is alleen gericht op de effecten van topiramaat bij episodische
migraine. De auteurs geven aan dat studies met chronische migraine niet in de
metanalyse zijn meegenomen vanwege o.a. de discussie over de definitie van
chronische migraine en de overlap van de studiepopulatie met MOH.
Resultaten: In 9 gepoolde studies (1737 deelnemers) verminderde topiramaat bij
EM de hoofdpijnfrequentie met ongeveer 1,2 aanvallen per maand in vergelijking
met placebo (MD -1,20, 95% betrouwbaarheid interval (BI) -1,59 tot -0,80). In 9
gepoolde studies bij EM verdubbelde topiramaat het % responders ten opzichte van
placebo (RR 2,02; 95% BI 1,57 tot 2,60; NNT4; 95% BI tot 6). Analyse van
verschillende doses topiramaat laat vergelijkbare gemiddelde verschillen (MDs)
versus placebo zien in vermindering van het aantal hoofdpijnaanvallen/4 weken
voor 50 mg (-0,95, 95% CI -1,95 tot 0,04, 3 studies, 520 deelnemers), 100 mg (1,15; 95% BI -1,58 tot -0,71; 6 studies; 1620 deelnemers) en 200 mg (-0,94; 95%
CI -1,53 tot -0,36; vijf onderzoeken; 804 deelnemers). Alle drie doses verhoogden
het aantal responders significant ten opzichte van placebo; met OR’s van resp. 2,35
(95% CI 1,60 tot 3,44; 3 studies; 519 deelnemers); 3,49 (95% CI 2,23 tot 5,45,
vijf onderzoeken, 852 deelnemers); en 2,49 (95% BI 1,61 tot 3,87, 6 studies, 1025
deelnemers). Alle drie doses verbeterden ook significant drie of meer domeinen van
kwaliteit van leven in vergelijking met placebo. Ontspanning verbeterde migrainespecifieke kwaliteit van leven meer dan topiramaat.
In de metanalyse van Jackson, 2015[11] zijn 12 placebo-gecontroleerde studies
met topiramaat geïncludeerd. Er waren grote verschillen in kwaliteit van de studies
(Jadadscore’s 3-8): 10 studies bij EM en 2 bij CM. Ook Jackson, 2015 heeft net als
Linde/Mulleners als cruciale gunstige uitkomstmaat gekozen voor
hoofdpijnfrequentie (het aantal hoofdaanvallen per maand) zonder limitering voor
de hoofdpijnduur. Alle migraineprofylactica behalve de CGRP-remmers zijn in de
metanalyse meegenomen. Deze metanalyse vormde een belangrijke bron voor de
adviezen in de Nederlandse richtlijn.
De conclusies over topiramaat:
bij EM: significante verschillen bij alle doseringen en alle onderzoeksvervolgduren,
bijv. op 24 weken voor alle doses: een gemiddelde afname (MD) in het aantal
maandelijkse hoofdpijnaanvallen met 1,1 (95%BI: -1,4 tot -0,77) (Q=6,4, df=6,
I2=6,4%);
- op 24 weken voor 100 mg/dag: een gemiddelde afname (MD) in het aantal
maandelijkse hoofdpijnaanvallen met 1,2 (95%BI: -1,7 tot -0,74) (Q=0,49, df=2,
I2=0,0%);
- op 24 weken voor 200 mg/dag: een gemiddelde afname (MD) in het aantal
maandelijkse hoofdpijnaanvallen met 1,4 (95%BI: -2,0 tot -0,89) (Q=0,11, df=1,
I2=0,0%);
- op 26 weken: een bijna verdubbeling van het % responders ten opzichte van
placebo (RR 1,8; 95% BI 1,5 tot 2,2 (Q=1,72, df=1, I2=0,0%).
Uitkomst voor topiramaat bij CM: aanwijzingen voor werkzaamheid tot 16 weken,
bv op 12 weken: een gemiddelde afname (MD) in het aantal maandelijkse
hoofdpijnaanvallen met 8,4 (95%BI: -14,3 tot -2,5) (Q=0,81, df=1, I2=0,0%);
op 12 weken: een gemiddelde afname (MD) in het aantal maandelijkse
hoofdpijnaanvallen met 9,1 (95%BI: -16,3 tot -1,9) (Q=9,33, df=2, I2=78,6%);
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ICER 2018 is de meest recente netwerkmetanalyse (NMA), waarin alle
migraineprofylactica, incl. de CGRP-remmers zijn meegenomen. Dit betekent dat de
NMA naast de studies met topiramaat ook alle studies met erenumab heeft
geïncludeerd, behalve de recent gepubliceerde studie Reuter. Deze NMA maakt een
onderscheid tussen EM en CM.
Voor CM zijn in totaal 11 studies geïncludeerd, waaronder 1 met erenumab en 2 met
topiramaat. De auteurs hadden studies bij CM met 100% MOH uitgesloten. Voor EM
zijn 18 studies geïncludeerd, waaronder 3 met erenumab en 6 met topiramaat.
Resultaten zijn verzameld op de uitkomstmaten: maandelijkse migrainedagen,
maandelijkse hoofdpijndagen, dagen met gebruik van acute (migraine specifieke)
medicatie, 50% responders, kwaliteit van leven (MIDAS, HIT-6, MSQ), staken,
staken vanwege bijwerkingen, ernstige bijwerkingen met ten minste een frequentie
van 5%.
ICER, 2018 is geselecteerd voor de beoordeling van de ongunstige effecten van
erenumab vs. topiramaat bij EM en CM samen en bij EM ook voor de beoordeling
van de gunstige effecten.
Voor een overzicht van de verschillende studies met topiramaat die in de
metanalyses zijn meegenomen, zie bijlage 1A. Voor een overzicht van de
baselinekarakteristieken en de uitkomsten van de studies met topiramaat zie resp.
de bijlagen 5 en 6. Voor een overzicht van de uitkomsten van de gebruikte studies
met topiramaat bij CM met een uitkomst op de vermindering van het aantal
maandelijkse migrainedagen (MMD) zie bijlage 6B.

3.3

Risk of bias van de geïncludeerde studies
De kwaliteitsbeoordeling van de studies met erenumab en die van de
topiramaatstudies (incl. de studies uit de NMA) is beschreven in bijlage 4. De
kwaliteitsbeoordeling van de indirecte vergelijkingen tussen erenumab en
topiramaat in de NMA zijn uitgevoerd volgens de GRADE[22-24] systematiek voor NMA
over indirecte vergelijkingen. Hierin worden eerst de directe vergelijkingen gegrade
nl die van erenumab vs. placebo (E v P) en die van topiramaat vs. placebo (T v P),
de studielussen waarin beide middelen zijn vergeleken met placebo. En vervolgens
de grading van de indirecte vergelijking die in de NMA is gemaakt; hierbij kan een
bijkomende afwaardering nodig zijn op intransitiviteit als de beide studielussen (E v
P met T v P) te veel van elkaar verschillen, bv als de studies zijn uitgevoerd in te
verschillende populaties. Intransitiviteit kan verder worden beoordeeld op
verschillen in co-interventies, verschillen in de mate van optimale toediening,
verschillen in vergelijkende behandeling en verschillen in meten van de
uitkomstmaten.

3.4

Gunstige effecten

3.4.1

Evidentie
De kwaliteit per uitkomstmaat voor zowel chronische als episodische migraine, is
weergegeven in de GRADE tabellen 1a en b. In de tabellen is alleen erenumab in de
70 mg/maand dosering gegrade omdat in de SmPC de 70 mg/maand de
hoofddosering is en de 140 mg/maand wordt gepresenteerd als een aanvullende
dosering waar sommige patiënten baat bij kunnen hebben. In de tekst is per
uitkomstmaat de 140 mg dosering wel besproken. Ook zijn de uitkomsten van de
140 mg dosering in de uitkomsttabellen in bijlage 6 meegenomen.
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Voor topiramaat is in de tabellen alleen de 100 mg dosering gegrade, hoewel in
metanalyses ook gunstige effecten voor 200 mg en soms 50 mg worden gemeld.
De erenumab-studies bij CM en EM sluiten niet aan bij de gevraagde populaties in
de claim. Daarom is indien dit mogelijk was in de indirecte vergelijking gekozen voor
gebruik van subgroepen (alleen bij CM) die beter aansluiten en in andere gevallen,
waar dit niet mogelijk was gekozen, (bij EM) voor extrapolatie met downgrading op
indirect bewijs. Omdat, -vanwege de introductie van nieuwe methodologische
problemen-, het gebruik van subgroepanalyses minder wenselijk is, is bij de
bespreking van de uitkomsten per uitkomstmaat tevens de uitkomst in de
netwerkmetanalyse (NMA) van ICER gepresenteerd, waarin per uitkomstmaat in een
netwerk alle beschikbare studies met erenumab 70 mg en topiramaat 100 mg zijn
meegenomen (dit is los van de specifieke patiëntenpopulatie in de PICO).
A. Chronische migraine
Voor een overzicht van de gunstige uitkomsten van de studies met erenumab en
topiramaat zie tabel 1A en bijlage 6a.
Discrepanties van de erenumab-studie in de onderzochte populaties bij CM t.o.v. de
vraagstelling:
•
Bij chronische migraine moet –volgens de NVN-richtlijn- eerst worden
nagegaan of er geen sprake is van medicatieovergebruikshoofdpijn (MOH); en
indien dit het geval is dient dit behandeld te worden door detoxificatie; zie
1.1.5. In geen van de studies bij chronische migraine, ook niet in de
topiramaatstudies, is deze aanpak adequaat toegepast.
•
De vraagstelling/claim voor CM is om erenumab als eerste stap in te zetten.
•
Er is 1 studie met erenumab bij chronische migraine (Tepper, 2017); hierin is
gestratificeerd naar eerder gebruik van migraineprofylaxe. 3 strata worden
onderscheiden: 33% met ‘geen eerder falen’ (incl. naïeve patiënten), vs. 67%
met falen op ten minste 1 eerder gebruikt profylacticum of op ten minste 2
eerdere middelen. Van de subgroep die op ten minste 1 groep middelen eerder
had gefaald, had 89% eerder topiramaat gebruikt; deze is ook daarom niet
geschikt voor een indirecte vergelijking met topiramaat.
De subgroep zonder eerder falen (beschreven in Ashina, 2018) sluit het best aan bij
de vraagstelling en is daarom gebruikt voor de GRADE beoordeling. Ook omdat met
deze subgroep relatief het geringste percentage patiënten met MOH wordt
meegenomen. Toch had in deze subgroep een derde van de patiënten nog MOH.
Topiramaat voor de indirecte vergelijking
In het overzicht van de uitkomsten van de studies met topiramaat bij chronische
migraine (bijlage 6a) zijn er 2 studies met maandelijkse migrainedagen (MMD) als
uitkomstmaat nl Silberstein, 2007 en Diener, 2007. Wij hebben de studie van Diener
niet meegenomen vanwege het zeer hoge percentage (78%; 46/59) patiënten met
MOH in deze studie. Voor de indirecte vergelijking is daarom alleen de studie van
Silberstein, 2007 gebruikt. Daarmee volgen we de NMA van ICER die de studie van
Diener, 2007 ook niet heeft meegenomen voor de gunstige effecten. Patiënten met
medicatieovergebruikshoofdpijn (MOH) en patiënten die geen respons hadden op
meer dan 2 andere groepen profylactica waren uitgesloten van Silberstein, 2007.
Omdat de definitie van MOH in deze studie verschilde van de huidige definities, is
niet uit te sluiten dat een deel van de patiënten in deze studie toch MOH heeft.
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Cruciale uitkomstmaten
1. Vermindering in gemiddeld aantal dagen met migraine/maand (MMD)
1A. Erenumab vs. placebo
Erenumab 70 mg/maand en 140 mg/maand verminderde in de studie (Tepper,
2017) bij patiënten met chronische migraine met een vervolgduur van 12 weken het
aantal dagen met migraine met gemiddeld 2,5 dag/maand meer dan met placebo.
Dit is een statistisch significant effect. Omdat het aantal migraine dagen op baseline
18/maand bedroeg, betekent dit een gemiddelde winst/effect op groepsniveau t.o.v.
placebo van 14%. Dit is een niet-klinisch relevant effect als we als grens een
absoluut verschil van 30% in gemiddelde vermindering t.o.v. placebo aanhouden.
In de subgroep van deze studie (Ashina, 2018) die het dichtst staat bij de
vraagstelling, nl de subgroep van patiënten die niet eerder op een
migraineprofylacticum hadden gefaald, was dit effect voor erenumab 70 mg/maand
vergelijkbaar tot iets geringer nl een verschil van 2,2 dag/maand (gemiddelde winst
t.o.v. placebo 14% (2,2/17)). In deze subgroep bleek het effect voor erenumab 140
mg/maand (een verschil van 0,5 dag/maand) niet meer statistisch significant
verschillend van placebo.

Fig. A.1.a MMD erenumab 70 vs. placebo in subgroep van patiënten die niet eerder
op een migraineprofylacticum had gefaald

1B. Topiramaat vs. placebo
Topiramaat 100 mg/maand verminderde in de studie bij patiënten met chronische
migraine (Silberstein, 2007) met een vervolgduur van 16 weken het aantal dagen
met migraine met gemiddeld 1,7 dag/maand meer dan met placebo. Dit is een
statistisch significant effect. Omdat het aantal migrainedagen op baseline 17/maand
bedroeg, betekent dit een gemiddelde winst/effect op groepsniveau t.o.v. placebo
van 10%. Dit effect is niet klinisch relevant, als we als grens een absoluut verschil
van 30% in gemiddelde vermindering t.o.v. placebo aanhouden. ICER, 2018 heeft
de studie van Diener, 2007 niet meegenomen vanwege inconsistente gegevens in de
publicatie. Een gevoeligheidsanalyse van ICER waarin Diener, 2007 wel is
meegenomen laat zien dat het effect van topiramaat t.o.v. placebo groter zou zijn
geweest, nl, 2,2 (-4,7, -0,26) dagen met migraine minder i.p.v. 1,7 minder per
maand.

Fig. A.1.b

MMD topiramaat 100 vs. placebo (ICER, 2018; Silberstein 2007)

1C indirecte vergelijking erenumab vs. topiramaat
De meest optimale vergelijking is die van studiepopulaties die niet eerder met
topiramaat zijn behandeld én die geen of zo weinig mogelijk patiënten met MOH
bevatten. Voor de indirecte vergelijking is als meest optimale vergelijking daarom
de subgroepanalyse (Ashina, 2018) vergeleken met de studie van Silberstein, 2007.
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Uit de indirecte vergelijking (zie tabel 1.A.1-3) blijkt dat er geen statistisch
significant verschil is tussen erenumab 70 mg/maand en topiramaat 100 mg/dag.
De kwaliteit van deze bevinding is laag.
Uit tabel 1A (de overlap in BI) blijkt dat als alle patiënten met CM, die met
erenumab 70 mg zijn behandeld, in de analyse worden meegenomen er evenmin
een statistisch significant verschil is met topiramaat 100 mg. Uit tabel 1A blijkt
verder (de overlap in BI) dat evenmin tussen erenumab 140 mg/maand en
topiramaat 100 mg/dag een statistisch relevant verschil is te verwachten.
Tabel 1A: Gemiddeld verschil t.o.v. baseline in gunstige effecten bij CM gecorrigeerd
voor placebo* in indirecte vergelijking van erenumab met topiramaat in NMA [25, 26]

∆ MMD tov
placebo

∆ AMD tov
placebo

∆ MHD tov placebo

Placebo*
Erenumab 70 mg/mnd
Subgroep geen
Subgroep ≥ 1

Reference
-2.4 (-4.8, 0.0)
-2,2 (-4,1, -0,3)
-2,5 (-3,8, -1,2)

Reference
-1.9 (-4.3, 0.6)
-0,7 (-1,8, 0,4)
-0,7 (-1,8, 0,4)

Reference
-

Erenumab 140 mg/mnd
Subgroep geena
Subgroep ≥ 1a
Topiramaat 100 mg/dag
Topiramaat 200 mg/dag

-2.4 (-4.8, 0.0)
-0,5 (-2,4, 1,5)
-3,3 (-4,6, -2,1)
-1.7 (-4.2, 0.8)
MMD
-0,71 (-4,14; 2,77)

-2.5 (-4.9, 0.0)
-2,4 (-3,3, 1,4)
-3,4 (-4,4, -2,5)
-1.3 (-3.5, 0.7)
AMD

-

-1.1 (-3.6, 1.4)
-2.1 (-3.5, -0.6)
MHD
-

NMA uitkomst
-0.63 (-3.66, 2.79)
E 70 vs. T 100 b
NMA uitkomst
-0,70 (-4,13; 2,75)
-1.23 (-4.25, 2.21)
E 140 vs. T 100 b
-: geen uitkomst beschikbaar. MMD=aantal waarschijnlijke migrainedagen/maand
(maandelijkse migraine dagen), MHD= aantal dagen met hoofdpijn/maand (maandelijkse
hoofdpijn dagen). AMD=aantal dagen met acute (migraine specifieke)medicatie
*In de CGRP-studies was de gemiddelde respons op placebo 4,0 MMD, 2,0 AMD, en 3,3 MHD.
Vet= statistisch significant
a
de waarden voor de subgroepen van wel of niet eerder op een migraineprofylaxe te hebben
gefaald, zijn afkomstig van Ashina, 2018
b
niet gebaseerd op een subgroep maar op de hele studie van Tepper.

2. Vermindering in gemiddeld aantal dagen met acute (migraine specifieke)
medicatie (AMD)
2A. Erenumab vs. placebo
Erenumab 70 mg/maand en 140 mg/maand verminderden in de studie (Tepper,
2017) bij patiënten met chronische migraine met een vervolgduur van 12 weken het
aantal dagen met acute (migraine specifieke) medicatie met gemiddeld resp. 1,9 en
2,5 dag/maand meer dan met placebo. Dit verschil was alleen voor de 140
mg/maand statistisch significant en grotendeels niet klinisch relevant (Tepper,
2017).
In de subgroep van deze studie die het dichtst staat bij de vraagstelling, nl de
subgroep van patiënten die niet eerder op een migraineprofylacticum (topiramaat)
hadden gefaald, verminderde erenumab 70 mg/maand het AMD met 0,7 dag/maand
en erenumab 140 mg/maand met 2,4 dag/maand meer dan met placebo. Deze
verschillen waren niet statistisch significant en deels niet klinisch relevant
verschillend van placebo.
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Fig. A.2.a AMD erenumab 70 vs. placebo in subgroep van patiënten die niet eerder
op een migraineprofylacticum had gefaald

2B. Topiramaat vs. placebo
In de NMA (ICER, 2018) zijn voor de indirecte vergelijking op AMD 2 studies met
topiramaat geïncludeerd (Silberstein, 2007; Diener, 2007).
Topiramaat 100 mg/maand verminderde in deze studie bij patiënten met chronische
migraine met een vervolgduur van 16 weken het aantal dagen met acute (migraine
specifieke) medicatie met gemiddeld 1,2 dag/maand meer dan met placebo. Dit is
een statistisch significant en grotendeels klinisch relevant effect.

Fig. A. 2.b AMD topiramaat 100 vs. placebo (ICER, 2018; Silberstein 2007; Diener,
2007)

2C indirecte vergelijking erenumab vs. topiramaat
Voor de indirecte vergelijking is als meest optimale vergelijking van populaties (die
niet eerder met topiramaat waren behandeld en met het geringste percentage
patiënten met MOH) de subgroepanalyse van Tepper, 2017 vergeleken met de
studie van Silberstein, 2007.
Uit de indirecte vergelijking (zie tabel 1.A.1-3) blijkt dat er op de vermindering van
het aantal dagen per maand met acute (migraine specifieke) medicatie geen
statistisch significant verschil wordt gezien tussen erenumab 70 mg/maand en
topiramaat 100 mg/dag. De kwaliteit van deze bevinding is laag. Uit tabel 1A blijkt
dat als alle patiënten met CM, die met erenumab 70 mg zijn behandeld, in de
analyse worden meegenomen er evenmin een statistisch significant verschil is met
topiramaat 100 mg. Uit tabel 1A blijkt verder (uit de overlap in het
betrouwbaarheidsinterval) dat evenmin tussen erenumab 140 mg/maand en
topiramaat 100 mg/dag een statistisch relevant verschil op deze uitkomstmaat is
aangetoond.
3. Ten minste 50% vermindering in MMD
3A. Erenumab vs. placebo
In de studie bij patiënten met chronische migraine was na behandeling met
erenumab 70 mg/maand en 140 mg/maand met een vervolgduur van 12 weken bij
statistisch significant meer patiënten het aantal dagen met migraine met ten minste
50% verminderd dan met placebo; met resp. 40% vs. 23%; OR 2.2 (1.5. 3.3) en
41% vs. 23%; OR 2.3 (1.6, 3.5) (Tepper, 2017).
In de subgroep van deze studie die het dichtst staat bij de vraagstelling, nl de
subgroep van patiënten die niet eerder op een migraineprofylacticum (topiramaat)
hadden gefaald, was na behandeling met erenumab 70 mg/maand dit effect
numeriek geringer en niet statistisch significant verschillend van placebo: met 50%
vs. 38%; OR 1.8 (0.9 , 3.4). Het effect van erenumab 140 mg/maand was in deze
subgroep eveneens geringer dan in de hele studiepopulatie: 42% vs. 38% OR 1.3
(0.7, 2.7).
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Fig. A.3.a ten minste 50% vermindering in MMD erenumab 70 vs. placebo in
subgroep van patiënten die niet eerder op een migraineprofylacticum had gefaald

3B Topiramaat vs. placebo
In de NMA (ICER, 2018) werd voor de uitkomst ten minste 50% vermindering in
MMD geen indirecte vergelijking uitgewerkt. 2 topiramaat studies (Silberstein, 2007;
Diener, 2007) worden numeriek besproken. Topiramaat 100 mg/maand
verminderde in deze studies bij meer patiënten met chronische migraine het aantal
dagen met migraine met ten minste 50% vermindering in MMD na een behandeling
van 16 weken dan placebo deed, nl bij resp. 37% vs. 29% in de studie van
Silberstein (geen statistisch significant effect) en 29% vs. 0% in de studie van
Diener.

Fig. A.3.b Ten minste 50% vermindering in MMD topiramaat 100 vs. placebo (ICER,
2018; Silberstein 2007; Diener, 2007)

3C indirecte vergelijking erenumab vs. topiramaat
Voor de indirecte vergelijking is als meest optimale vergelijking van populaties (die
niet eerder met topiramaat waren behandeld en met het geringste percentage
patiënten met MOH de subgroepanalyse (Ashina, 2018) vergeleken met de studie
van Silberstein, 2007.
In de indirecte vergelijking (zie tabel 1.A.1-3) komt geen statistisch significant
verschil naar voren in het percentage patiënten met chronische migraine bij wie het
aantal dagen met migraine met ten minste 50% verminderde door behandeling met
erenumab 70 mg of met topiramaat 100 mg. De kwaliteit van deze bevinding is
laag.
B. Episodische migraine (EM)
Discrepanties in de onderzochte populaties in de erenumab-studies bij EM t.o.v. de
vraagstelling:
•
De vraagstelling/claim voor episodische migraine is om erenumab in te zetten
bij patiënten die niet hebben gereageerd op twee preventieve behandelingen
voor migraine óf die deze niet verdroegen vanwege bijwerkingen [of bij contraindicaties].
•
De 70 mg erenumab/maand dosering is onderzocht in de studies van Goadsby,
2017, Dodick, 2018 en Sun, 2016. In deze 3 studies waren patiënten met geen
respons op voldoende lang gebruik van meer dan 2 andere groepen
preventieve migraine middelen uitgesloten. Dit betekent voor onze
vraagstelling dat in deze studies alleen de subgroep die 2 eerdere preventieve
migraine middelen heeft gebruikt en bij voorkeur geen topiramaat, relevant is
voor de indirecte vergelijking met topiramaat. We hebben geprobeerd om in
deze studies de effecten voor deze subgroep te extraheren. Dit is niet gelukt.
Deze subgroep (gericht op de claim om erenumab in te zetten bij patiënten
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met onvoldoende respons op of, een contra-indicatie of intolerantie voor ten
minste twee preventieve behandelingen voor migraine) is niet apart in een van
de publicaties beschreven en evenmin in de EPAR. In de genoemde studies was
bovendien niet gestratificeerd naar het aantal eerder toegepaste profylactica.
•
De studie van Reuter, 2018 was gericht op moeilijk behandelbare patiënten die
hadden gefaald (onvoldoende effect of vanwege bijwerkingen) op 2-4 andere
preventieve migraine middelen en onderzocht bovendien alleen de 140
mg/maand dosering van erenumab. In deze studie wordt onderscheid gemaakt
tussen een subgroep van 2 of minder eerder gefaalde behandelingen en tussen
een subgroep met meer dan 2 eerder gefaalde behandelingen. 87% was eerder
behandeld met topiramaat. .
Voor de beoordeling van de 70 mg/maand dosering van erenumab zijn de resultaten
van de 3 studies bij EM met 70 mg/maand gepoold en zijn de gepoolde resultaten in
de hele onderzochte studiepopulatie geëxtrapoleerd naar de gewenste subgroep in
de PICO. Voor de indirecte vergelijking van erenumab met topiramaat hebben we
voor erenumab 70 mg de NMA van ICER gevolgd; in de NMA-lus van erenumab 70
mg vs. placebo zijn de studies van Goadsby, Dodick en Sun meegenomen.
Voor de 140 mg erenumab/maand is afgegaan op de subgroepanalyse van de
Reuterstudie die 2 eerdere preventieve migraine middelen heeft gebruikt. Voor de
vergelijking van 140 mg erenumab vs. placebo volstaat de NMA niet omdat daarin
niet de studie van Reuter is meegenomen.
Voor een overzicht van de gunstige uitkomsten zie tabel 1B en bijlage 6b.
Cruciale uitkomstmaten
1. Vermindering in gemiddeld aantal dagen met migraine/maand
1A. Erenumab vs. placebo
In de gepoolde uitkomsten van de studies van Goadsby, Dodick en Sun verminderde
erenumab 70 mg/maand bij patiënten met episodische migraine met een
vervolgduur van 12-24 weken het aantal dagen met migraine met gemiddeld 1,2
dag/maand meer dan met placebo. Dit is een statistisch significant en voor een deel
een klinisch relevant effect als we uitgaan van 1 dag/maand als een klinisch
relevant verschil. Maar als we als klinische grenswaarde een absoluut verschil van
30% in gemiddelde vermindering t.o.v. placebo aanhouden, gaat het om een nietklinisch relevant effect. Het aantal migraine dagen op baseline bedroeg 8/maand;
dit betekent een gemiddelde winst/effect op groepsniveau t.o.v. placebo van 14%.

Fig. B.1.a Gepoolde effecten van erenumab 70 mg/maand MMD vs. placebo

De resultaten uit de 3 RCT’s met 70 mg erenumab bij EM na een behandelduur van
12 weken zijn ook in de EPAR (p. 58/104) gepoold; het verschil in LSM (95% BI) is 1,16 (-1,52; 0,79).
Het gepoolde effect van de directe vergelijking in de NMA was 1,3 dagen met
migraine minder per maand dan met placebo; zie tabel 1B. Beide uitkomsten komen
overeen met het in fig. B.1.a gepoolde effect.
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1B. Topiramaat vs. placebo
In de NMA (ICER, 2018) zijn 3 topiramaat studies geïncludeerd met de gemiddelde
vermindering in maandelijkse migrainedagen als uitkomstmaat (Brandes, 2004,
Lipton, 2011 en Diener, 2004).
Topiramaat 100 mg/maand verminderde in deze studies bij patiënten met
episodische migraine met een vervolgduur van 26 weken het aantal dagen met
migraine met gemiddeld 1,2 dag/maand meer dan met placebo. Dit is een
statistisch significant effect. Omdat het aantal migraine dagen op baseline 612/maand bedroeg, dit betekent een gemiddelde winst/effect op groepsniveau t.o.v.
placebo van 10-17%. Als we als klinische grenswaarde een absoluut verschil van
30% in gemiddelde vermindering t.o.v. placebo aanhouden, is dit gemiddelde effect
niet klinisch relevant.
1C indirecte vergelijking erenumab vs. topiramaat
Uit de indirecte vergelijking (zie tabellen 1B en 1.B.1) blijkt dat erenumab 70
mg/maand het aantal dagen met migraine (MMD) met 0,1 dag meer per maand
vermindert dan topiramaat 100 mg/dag; dit verschil is niet statistisch significant. De
kwaliteit van deze bevinding is laag, mede omdat door extrapolatie en door
verschillen tussen de studies in de lussen E v P en T v P met 1 niveau is
afwaardeerd op intransitiviteit[24]; zie ook 3.3.
Voor de 140 mg dosering (tabel 1B) is in de NMA (gebaseerd op de studie van
Goadsby) en in de studie van Reuter het verschil in MMD numeriek wel groter in het
voordeel van erenumab, maar gaat het gezien de overlap in BI’s niet om een
statistisch significant effect. Ook voor de gepoolde effecten van alle studies is
gezien de overlap in BI’s een statistisch significant effect niet aangetoond: het
gepoolde effect voor MMD van de 2 erenumab 140 mg studies bedroeg -1,6 (-2,7; 0,5) vs. -1.2 (-1.7, -0.7) voor dat van de topiramaat 100 mg studies.
Tabel 1B: Gemiddeld verschil t.o.v. baseline in gunstige effecten bij EM gecorrigeerd
voor placebo* in indirecte vergelijking van erenumab met topiramaat in NMA

∆ MMD t.o.v.
placebo

∆ AMD t.o.v.
placebo

Placebo
Erenumab 70 mg/mnd
Erenumab 140 mg/mnd a
Topiramaat 50 mg/dag
Topiramaat 100 mg/dag
Topiramaat 200 mg/dag

Reference
-1.3 (-1.8, -0.8)
-1.9 (-2.7, -1.2)
-0.2 (-1.0, 0.6)
-1.2 (-1.7, -0.7)
-1.0 (-1.5, -0.4)

Reference
-0.9 (-1.4, -0.4)
-1.6 (-2.4, -0.9)
-0.4 (-1.3, 0.4)
-1.0 (-1.4, -0.5)
-0.7 (-1.3, -0.2)

NMA uitkomst
E 70 vs. T 100

-0.13 (-0.81, 0,58)

T 100 vs. E 70

NMA uitkomst
E 140 vs. T 100 a

-0.78 (-1.66, 0.13)

-0.08 (0.73, 0.63)
-0.68 (-1.55, 0.19)

∆ 50%
Responders
Reference
1.9 (1.4, 2.5)
2.2 (1.4, 3.3)
1.6 (1.1, 2.3)
2.7 (2.1, 3.5)
2.3 (1.7, 3.1)
T 100 vs. E 70
1.42 (0.97, 2.11)
T 100 vs. E 140
1.24 (0.77, 2.03)

-: geen uitkomst beschikbaar. MMD=aantal waarschijnlijke migrainedagen/maand
(maandelijkse migraine dagen), MHD= aantal dagen met hoofdpijn/maand (maandelijkse
hoofdpijn dagen). AMD=aantal dagen met acute (migraine specifieke)medicatie
*In de CGRP-studies was de gemiddelde respons op placebo -2,8 migrainedag/maand, -1,8
dag/maand voor gebruik van acute medicatie en 37% voor de ten minste 50% respons.
a
ICER heeft de studie van Reuter niet meegenomen. De uitkomsten van Reuter t.o.v. placebo
bedragen resp. -1,6 (-2,7; -0,5) dag voor MMD, -1,8 (-1,9; -1,7) dag voor AMD en voor ten
minste 50% responders was de OR 2,7 (1,4; 5,2) en het absolute verschil -16%. Pooling van
de uitkomsten van de studie van Goadsby met die Reuter geeft de volgende uitkomsten: -1,8
(-2,3; -1,3) voor MMD, -1,6 (-2,0; -1,2) en voor het percentage responders 2.8 (2.1; 3.7).
Vet= statistisch significant
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2. Vermindering in gemiddeld aantal dagen met acute (migraine
specifieke)medicatie
2A. Erenumab vs. placebo
In de gepoolde uitkomsten van de studies van Goadsby, Dodick en Sun
verminderde erenumab 70 mg/maand bij patiënten met episodische migraine met
een vervolgduur van 12-24 weken het aantal dagen met acute (migraine specifieke)
medicatie met gemiddeld 0,8 dag/maand meer dan met placebo. Het gepoolde
effect in de NMA was 0,9 dag/ maand met acute medicatie minder met erenumab
dan met placebo. Dit is een statistisch significant maar grotendeels niet klinisch
relevant effect.

Fig.B.2.a AMD erenumab 70 vs. placebo bij EM gepoold

2B. Topiramaat vs. placebo
In de NMA (ICER, 2018) zijn 3 topiramaat studies geïncludeerd met de gemiddelde
vermindering in het aantal dagen met acute (migraine specifieke) medicatie als
uitkomstmaat (Brandes, 2004, Lipton, 2011 en Diener, 2004).
Topiramaat 100 mg/maand verminderde in deze studies bij patiënten met
chronische migraine met een vervolgduur van 26 weken het aantal dagen met acute
(migraine specifieke) medicatie met gemiddeld 1,2 dag/maand meer dan met
placebo. Dit is een statistisch significant en grotendeels niet-klinisch relevant effect.
2C indirecte vergelijking erenumab vs. topiramaat
Uit de indirecte vergelijking (zie tabellen 1B en 1.B.2) blijkt dat topiramaat 100
mg/dag het aantal dagen met acute (migraine specifieke) medicatie per maand met
0,1 dag meer verminderde dan erenumab 70 mg/maand, maar dat dit verschil niet
statistisch significant is. De kwaliteit van deze bevinding is laag mede door
afwaardering met 1 niveau op intransitivity.
Voor de 140 mg dosering (tabel 1B) is in de NMA (gebaseerd op de studie van
Goadsby) en in de gepoolde resultaten van de studie van Goadsby met die van
Reuter het verschil in AMD numeriek wel groter in het voordeel van erenumab,
maar gaat het gezien de overlap in BI’s tussen erenumab 140 mg/maand en
topiramaat 100 mg/dag is een statistisch significant verschil niet aangetoond.
3. effect op ten minste 50% vermindering in aantal dagen met migraine per
maand
3A. Erenumab vs. placebo
In de gepoolde uitkomsten van de studies van Goadsby, Dodick en Sun waren er na
behandeling met erenumab 70 mg/maand bij patiënten met episodische migraine
met een vervolgduur van 12-24 weken meer patiënten met ten minste 50%
vermindering van het aantal dagen met migraine dan met placebo. De OR in de
NMA bedroeg 1,9 (1,4-2,5). Dit is een statistisch significant en klinisch relevant
effect.

2018043296

Pagina 33 van 82

DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport erenumab (Aimovig®) bij de behandeling van profylaxe van migraine |
mei 2019

Fig.B.3.a ten minste 50% vermindering in MMD erenumab 70 vs. placebo bij EM
gepoold

3B. Topiramaat vs. placebo
In de NMA (ICER, 2018) zijn 7 topiramaat studies geïncludeerd met als
uitkomstmaat het percentage patiënten met ten minste 50% vermindering van het
aantal maandelijkse migrainedagen (Brandes, 2004, Lipton, 2011, Diener, 2004,
Silberstein, 2004, Silberstein, 2006, Mei, 2004 en Storey, 2001).
Topiramaat 100 mg/maand met een vervolgduur van 16-26 weken verminderde in
deze studies bij meer patiënten met episodische migraine het aantal dagen met
migraine met ten minste 50% dan placebo. De OR in de NMA bedroeg 2,7 (2,1-3,5).
Dit is een statistisch significant en klinisch relevant effect.
3C indirecte vergelijking erenumab vs. topiramaat
Uit de indirecte vergelijking (zie tabellen 1B en 1.B.3) blijkt dat topiramaat 100
mg/dag bij iets meer patiënten met episodische migraine het aantal dagen met
migraine met ten minste 50% vermindert dan erenumab 70 mg/maand (de OR
bedraagt 1,4 (0,97-2.1)), maar dat dit verschil niet statistisch significant is.
De kwaliteit van deze bevinding is laag.
Uit tabel 1B blijkt (de overlap in BI) dat evenmin tussen erenumab 140 mg/maand
en topiramaat 100 mg/dag een statistisch significant verschil is aangetoond. In de
NMA (gebaseerd op de studie van Goadsby) en in de gepoolde resultaten van de
studie van Goadsby met die van Reuter is er geen statistisch significant verschil en
evenmin een numeriek verschil in 50% vermindering in MMD tussen erenumab 140
mg/maand en topiramaat 100 mg/dag.
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Tabel 1.A.1-3: indirecte vergelijking erenumab 70 mg vs. topiramaat 100 mg voor

chronische migraine
Effect

Quality assessment
Absolute

Aantal
studies

Studieopzet

Risk of
bias

Inconsistentie

Indirect

Onnauwkeu-

Andere

bewijs

righeid

factoren

Relative
Erenumab 70 mg

Topiramaat 100 mg

Erenumab 70 mg

Topiramaat 100 mg

vs.

vs.

vs placebo

vs placebo

placebo

placebo

Zekerheid

Importantie

CRUCIAL

Vermindering in aantal dagen met migraine/maand (MMD) (follow-up: 12-16 weken); MCID
2

Indirecte
vergelijking van

niet
ernstig

niet ernstig

ernstig d

ernstig a,c

niet gevonden

-7,9 vs. -5,7

-6,4 vs. -4,7

subgroep v.RCT

Verschil: 2.2 dag minder

Verschil: 1.7 dag minder

(erenumab) met

(4.14 lager tot 0.26 lager)

(3.03 lager tot 0.37 lager

SMD

SMD

⨁⨁◯◯

(95% BI):

(95% BI):

LAAG

-0.36 [-0.69, -0.04]

RCT (topiramaat)

-0.28 [-0.51, -0.06]

Vermindering in aantal dagen met acute (migrainespecifieke) medicatie/maand (AMD) (follow-up: 12-16 weken)
2

Indirecte
vergelijking van

niet
ernstig

niet ernstig

ernstig e

ernstig b

niet gevonden

-2,5 vs. -1,8

-4,4 vs. -3,4

subgroep v.RCT

Verschil: 0,7 dag minder

Verschil: 1 dag minder

(erenumab) met

(2.64 lager tot 1.24 hoger)

(2.24 lager tot 0.24 hoger)

SMD

SMD

⨁⨁◯◯

(95% BI):

(95% BI):

LAAG

-0.12 [-0.44, 0.21]

RCT (topiramaat)

CRUCIAL

-0.18 [-0.40, 0.04]

% met ten minste 50% vermindering in aantal dagen met migraine/maand (follow-up: 12-16 weken)
2

Indirecte
vergelijking van

niet
ernstig

niet ernstig

ernstig d

ernstig b

subgroep v.an

niet gevonden

32/64 (50.0%)

57/153 (37.3%)

vs.

vs.

33/86 (38.4%)

44/153 (28.8%)

OR (95% BI):

OR (95% BI):

⨁⨁◯◯

CRUCIAL

LAAG
1.61 (0.83 tot 3.09)

1.47 (0.91 tot 2.38)

RCT (erenumab)
met RCT

Verschil: 117 meer per

85 meer per 1.000

(topiramaat)

1.000 (43 minder tot 274

(19 minder tot 202 meer)

meer)
voor de uitleg van de superscripts zie onder tabel 1.B.3.
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Tabel 1.B.1: Vermindering in aantal dagen met migraine/maand – indirecte vergelijking NMA voor episodische migraine
Effect

Quality assessment

Absolute

Aantal
studies

Studieopzet

Risk of
bias

Inconsistentie

Indirect

Onnauwkeu-

Andere

bewijs

righeid

factoren

∆ Migrainedagen/maand (95% BI)

∆ Migrainedagen/maand (95% BI)

Erenumab 70 mg

Placebo

Zekerheid

Importantie

⨁⨁⨁◯

CRUCIAL

Erenumab 70 mg vs. placebo: migrainedagen per maand (follow-up: 12 -24 weken)

3 vs.
NMA ICER
placebo
van
totaal
14
studies

niet
ernstig

niet ernstig

niet ernstig

ernstig a

niet gevonden

REDELIJK
-4,1

-2.8

MD 1.3 lager
(1.8 lager tot 0.8 lager)

topiramaat 100 mg vs. placebo: migrainedagen per maand (follow-up: 26 weken)

3 vs.
NMA ICER
placebo
van
totaal
14
studies

niet
ernstig

niet ernstig

niet ernstig

ernstig a

niet ernstig

Topiramaat 100 mg

Placebo

⨁⨁⨁◯

CRUCIAL

REDELIJK
-4.0

-2.8

MD 1.2 lager
(1.7 lager tot 0.7 lager)

Indirecte vergelijking erenumab 70 mg vs. topiramaat 100 mg: migrainedagen per maand (follow-up: 12-26 weken)
6 vs.

Indirecte

Kwaliteit indirect bewijs:

Erenumab 70 mg

Topiramaat 100 mg

⨁⨁◯◯

placebo
op
totaal
14
studies

vergelijking in

Erenumab vs placebo : redelijk

MD 1.3 lager

MD 1.2 lager

LOW

NMA van

Topiramaat vs. placebo: redelijk

(1.8 lager tot 0.8 lager

(1.7 lager tot 0.7 lager)

erenumab met
topiramaat

CRUCIAL

+ Intransitivity

ernstige intransitivitye

E vs. T: -0.13 (-0.81, 0,58)
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voor de uitleg van de superscripts zie onder tabel 1.B.3
Tabel 1.B.2: Vermindering in aantal dagen met acute (migrainespecifieke) medicatie/maand (AMD)– indirecte vergelijking voor episodische migraine in NMA
Effect

Quality assessment

Zekerheid

Importantie

CRUCIAL

Absolute

Aantal
studies

Studieopzet

Risk of
bias

Inconsistentie

Indirect
bewijs

Onnauwkeurigheid

Andere

Migrainedagen/maand (95% BI)

Migrainedagen/maand (95%
BI)

factoren

Erenumab 70 mg vs. placebo: acute (specifieke medicatie) dagen (AMD) per maand (follow-up: 12-24 weken)

3 vs.
NMA ICER
placebo
op total
12 studies

niet
ernstig

niet ernstig

niet
ernstig

ernstig a

niet
gevonden

Erenumab 70 mg

Placebo

⨁⨁⨁◯

-2,7

-1,8

REDELIJK

MD 0,9 lager
(1.4 lager tot 0.4 lager)

topiramaat 100 mg vs. placebo: acute (specifieke medicatie) dagen (AMD) per maand (follow-up: 26 weken)

3 vs.
NMA ICER
placebo
op total
12 studies

niet
ernstig

niet ernstig

niet
ernstig

ernstig a

niet ernstig

Topiramaat 100 mg

Placebo

⨁⨁⨁◯

-2,8

-1,8

REDELIJK

CRUCIAL

MD 1.0 lager
(1.4 lager tot 0.5 lager)

Indirecte vergelijking erenumab 70 mg vs. topiramaat 100 mg: acute (specifieke medicatie) dagen (AMD) per maand (follow-up: 12-26 weken)

6 vs.
placeboo
p total 12
studies

Indirecte

Kwaliteit indirect bewijs:

Erenumab 70

Topiramaat 100 mg

⨁⨁◯◯

vergelijking in

Erenumab vs placebo : redelijk

MD 0,9 lager

MD 1.0 lager

LOW

NMA van

Topiramaat vs. placebo: redelijk

(1.4 lager tot 0.4 lager)

(1.4 lager tot 0.5 lager)

erenumab met

CRUCIAL

+ Intransitivity

topiramaat

T 100 vs. E 70
ernstige intransitivitye

-0.08 (0.73, 0.63)

voor de uitleg van de superscripts zie onder tabel 1.B.3
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Tabel 1.B.3: ten minste 50% vermindering in aantal dagen met migraine/maand (MMD)– indirecte vergelijking voor episodische migraine
Effect

Quality assessment
Absolute

Aantal
studies

Studieopzet

Risk of
bias

Inconsistentie

Indirect
bewijs

Onnauwkeurigheid

Andere
factoren

Relative
Erenumab 70 mg

Topiramaat 100 mg

≥ 50% respons

≥ 50% respons

vs.

vs.

(95% BI)

(95% BI)

placebo

placebo

Erenumab 70 mg

Placebo

OR (95% BI):

293/693 (42.3%)

212/748 (28.3%)

Zekerheid

Importantie

⨁⨁⨁⨁
GOED

CRUCIAL

Erenumab 70 mg vs. placebo: ten minste 50% vermindering in aantal dagen met migraine/maand (MMD) (follow-up: 12-24 weken)
3

RCT’s in NMA
ICER

niet
ernstig

niet ernstig

niet ernstig

Niet ernstigf

niet
gevonden

1.9 (1.4 tot 2.5)

140 meer per 1.000
(van 89 meer tot 195
meer)
topiramaat 100 mg vs. placebo: ten minste 50% vermindering in aantal dagen met migraine/maand (MMD) (follow-up: 16- 24 weken)
7

RCT’s in NMA
ICER

Ernstigg

niet ernstig

niet ernstig

niet ernstigf

niet ernstig

Topiramaat 100 mg

Placebo

OR (95% BI):

⨁⨁⨁◯

2.7 (2.1, 3.5)

REDELIJK

OR (95% BI):

⨁⨁◯◯

CRUCIAL

Indirecte vergelijking erenumab 70 mg vs. topiramaat 100 mg: ten minste 50% vermindering in aantal dagen met migraine/maand (MMD)) (follow-up: 12-26 weken)
10

Indirecte

Kwaliteit indirect bewijs::

vergelijking in NMA

Erenumab vs placebo : goed

van erenumab met

Topiramaat vs. placebo: redelijk

topiramaat

OR (95% BI):
1.9 (1.4 tot 2.5)

+ Intransitivity

2.7 (2.1, 3.5)

CRUCIAL

LAAG

T 100 vs. E 70
1.42 (0.97, 2.11)

ernstige intransitivitye
a. Het 95% BI doorkruist de grens van klinische relevantie: -1 voor onnauwkeurigheid.
b. Het 95% BI doorkruist de grens van geen effect en van klinische relevantie: downgraden met -1
c. Afgewaardeerd op grond van de absolute verschillen van erenumab vs. placebo en topiramaat vs. placebo. We waarderen met 1 punt af omdat als we als klinische grenswaarde een
absoluut verschil van 30% in gemiddelde vermindering t.o.v. placebo aanhouden, de beide BI’s liggen in het gebied van een niet-klinisch relevant effect.
d. afgewaardeerd voor indirect bewijs vanwege: indirecte vergelijking; de volgende verschillen tussen de studies:
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 Deel van de populatie in beide studies bestaat uit medicatieovergebruikshoofdpijn (MOB); voor de topiramaat studie is dit onbekend.
 verschil in definitie migrainedagen (met mogelijk effect op populatie en op uitkomstmaat)
 Verschil in placebo respons tussen de studies op MMD, AMD en responders. De placebo respons van erenumab bij CM lijkt kleiner bij meer eerdere behandelingen met profylactica
(SmPC). Dus we verwachten relatief een groter effect van behandeling bij meer eerdere behandelingen. Tussen tablet en injectie speelt de placebo respons mogelijk een extra rol.

e. afgewaardeerd voor intransitivity vanwege:
 Deel van de populatie in de erenumabstudies had eerder topiramaat gebruikt; dit was bij de topiramaatstudies uitgesloten.
 verschil in definitie migrainedagen (met mogelijk effect op populatie en op uitkomstmaat)
 indirecte vergelijking
 verschil in placebo respons tussen de studies (zie bijlage 6b)
 tussen tablet en injectie speelt de placebo respons mogelijk een extra rol
 de gepoolde resultaten in de hele onderzochte studiepopulaties met erenumab zijn geëxtrapoleerd naar de gewenste subgroep in de PICO
 bij de afzonderlijke lussen is niet afgewaardeerd voor indirect bewijs
f. wel afgewaardeerd bij intransitivity
g. afgewaardeerd voor risk of bias met 1 punt vanwege reportingbias bij Lipton, 2011 en Silberstein, 2006 en niet volledige uitkomsten bij Mei, 2004. Verder was er in de meeste studies
onduidelijkheid over voldoende blindering en randomisering; het is echter gebruikelijk dat dit bij oudere studies (zoals bij de meeste topiramaatstudies) niet volgens de moderne richtlijnen
is opgeschreven
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3.4.2

Discussie
De gemiddelde absolute vermindering in aantal migraine dagen per maand ten
opzichte van placebo is zowel voor erenumab als voor topiramaat beperkt en
bedraagt in de NMA slechts resp. 2,4 en 1,7 dagen minder migraine per maand bij
chronische migraine en 1,3 en 1,2 dagen bij episodische migraine. Omdat een
absoluut 30% sterkere gemiddelde vermindering ten opzichte van de baseline als
klinisch relevant wordt beschouwd, gaat het hier om gemiddeld niet-klinisch
relevante effecten.
De gemaakte indirecte vergelijking heeft veel methodologische problemen en
tekortkomingen: de verschillende rollen van de placebo respons, verschil in
studiepopulaties, verschil in tijdsperiode waarin de studies zijn uitgevoerd en mede
daardoor de kwaliteit van de studies, verschil in definities van uitkomstmaten en
populaties.
Placebo repons.
•
De placebo respons is substantieel (bij CM is de placebo respons zelfs groter
dan de verschillen tussen actieve arm en placebo) en varieert tussen de
studies; zie bijlage 6.
•
Bij een indirecte vergelijking van een injectie met een tablet speelt de placebo
respons mogelijk een extra grote rol. De placebo respons pakt bij injecties
mogelijk anders uit dan bij tabletten.
•
Rol van vervolgduur studie op de grootte van de placebo respons is onduidelijk.
De metanalyse van Jackson, 2015, waarin 78 studies waren geïncludeerd,
concludeert dat een placebo respons op hoofdpijnfrequentie significant
waarneembaar is vanaf een behandelduur van 4 weken en dat deze stabiel
blijft tot 12 weken. Bij een langere vervolgduur van 16, 20 en 24 weken ziet
men in deze metanalyse dat het aantal hoofdpijnaanvallen in de placebo-arm
weer toeneemt richting de baselinewaarden. In deze metanalyse is echter geen
onderscheid gemaakt tussen het aantal eerdere behandelingen met
profylactica.
In de EPAR (p. 68/104) van erenumab wijst men er op dat de placebo respons in de
STRIVE studie bij EM na week 12 niet afneemt maar behouden blijft tot week 24. De
andere studies met erenumab hadden een kortere vervolgduur en kunnen hierover
dus geen informatie geven.
•
Rol van aantal eerdere (gefaalde) behandelingen? In subgroepen van de studie
van Tepper bij chronische migraine, gestratificeerd naar het aantal eerdere
behandelingen, werd numeriek een groter effect van erenumab gemeten ten
opzichte van placebo naarmate het aantal voorbehandelingen groter was [26].
Dit grotere effect is echter alleen gebaseerd op de geringere respons op
placebo bij patiënten die faalden op eerder behandeling. De placebo respons
wordt geringer naarmate de patiënt op meer profylactica niet heeft gereageerd
of deze niet verdraagt. Het effect van erenumab ten opzichte van de
uitgangswaarde is in de subgroepen, die verschillen in gebruik van het aantal
eerdere profylactica, namelijk ongeveer even groot (EPAR p.69/104). De SmPC
beschrijft dat in de studie van Goadsby bij patiënten bij wie meer eerdere
geneesmiddelen gefaald hebben, de gunstige respons op het aantal
migrainedagen per maand t.o.v. placebo numeriek groter is, en dat een hoger
percentage in de groep met erenumab een afname van aantal migrainedagen
per maand van ten minste 50% bereikte vergeleken met placebo. Het grotere
effect van erenumab kan in deze studie worden toegeschreven aan een steeds
kleinere placebo-respons naarmate meer eerdere behandelingen met een
profylacticum hebben gefaald. De studie van Reuter, 2018 was daarentegen
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geheel gericht op patiënten die hadden gefaald op 2-4 eerdere behandelingen
met profylactica. Overall, in de hele studie, was de respons op placebo in deze
studie veel geringer dan in de andere studies bij EM. Binnen deze studie zien
we i.t.t. bij de studie van Goadsby relatief een trend tot een groter effect van
erenumab in de placebo-arm naarmate het aantal eerder gebruikte profylactica
groter is. In de discussie geven de auteurs aan dat de placeborespons bij
migraine complex en variabel is en afhankelijk van methodologische problemen
en deblindering. Bij geen van de studies met erenumab is in de publicatie
vermeld dat is gecontroleerd dat blindering tot het einde van de studie is
gewaarborgd.
Conclusie: duidelijk is dat de placebo respons van belang is, in belangrijke mate
varieert tussen de studies en dat er voor deze variatie nog niet een afdoende
verklaring is. Tussen tablet en injectie speelt de placebo respons mogelijk een extra
rol. Dit pleit tegen een indirecte vergelijking van tablet met injectie.
Studiepopulaties sluiten niet aan bij de vraagstelling
De populatie in de studies met erenumab sluit niet geheel aan bij de claim en onze
vraagstelling. Deze studies bevatten een gemengde populatie van patiënten die wel
en niet eerder zijn behandeld met andere profylactica, waaronder topiramaat. Zie
bijlage 5.
•
In de meeste studies bij episodische migraine (EM: (Goadsby, Dodick,
Sun) waren patiënten die geen respons hadden op gebruik van meer dan 2
andere groepen preventieve migraine middelen uitgesloten. In deze studies
hebben we gezocht naar subgroepen van patiënten die eerder hadden gefaald
op behandeling met 2 andere profylactica. In de studies van Goadsby en
Dodick waren patiënten wel gestratificeerd naar het gebruik van profylactica,
maar over de subgroep die eerder had gefaald op behandeling met ten minste
2 andere profylactica zijn geen uitkomsten gepubliceerd. Slechts 17% van de
patiënten in de studie van Goadsby had eerder op 2 of meer profylactica
gefaald (EPAR, p. 50/104).
•
In de studie van Tepper bij chronische migraine (CM) was slechts een derde
niet eerder met een andere profylaxe behandeld. Ook op andere punten sluit
de studie van Tepper niet aan bij de vraagstelling: patiënten met
medicatieovergebruikshoofdpijn waren niet uitgesloten of daarvoor behandeld
met medicatieonttrekking zoals is beschreven in de Nederlandse richtlijnen.
Een groot deel van de CM blijkt in de studie van Tepper, maar ook in de studies
met topiramaat bij chronische migraine toegeschreven te kunnen worden aan
medicatieovergebruikshoofdpijn. Een cruciaal probleem in de studies bij CM is
dat de medicatieovergebruikshoofdpijn niet eerst is behandeld door eerst
het overmatige gebruik van de acute aanvalsmedicatie te stoppen gedurende
een periode van 2-3 maanden. De behandeling in de studie was dus niet
volgens de Nederlandse richtlijnen. Dit betekent dat de uitkomst van de studie
niet direct iets kan zeggen over het werkelijke behandeleffect. Voor de
beoordeling zijn we voor erenumab daarom afgegaan op de subgroep, die niet
eerder (met topiramaat) is behandeld en met relatief het kleinste percentage
MOH. In de subpopulatie in deze studie die niet eerder met een andere
profylaxe was behandeld, bleek het effect van met name de 140 mg dosis veel
geringer en zelfs niet statistisch significant verschillend van placebo. Dit kan
voor een groot deel toegeschreven worden aan de veel grotere placebo respons
in deze subpopulatie. Net als in de studie van Goadsby en i.t.t. bij de studie
van Reuter zien we hier een netto groter effect van erenumab naarmate meer
eerdere behandelingen met een profylacticum hebben gefaald. Ook hier is de
placebo respons de grootste verklaring voor het gevonden verschil.
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Verschillen in definitie migrainedag
Migrainedagen zijn in de diverse studies verschillend gedefinieerd. Dit heeft zowel
gevolgen voor de geïncludeerde populatie in de studies als voor het eindpunt
waarop een verschil in effect op aantal migrainedagen wordt gemeten.
Ook binnen de studies met erenumab blijkt de definitie van een migrainedag te
verschillen. In de studies met erenumab is een migrainedag gedefinieerd op
basis van hoofdpijnduur, symptomen, pijnklachten en migraine-specifiek
medicatiegebruik. Een migrainedag was gedefinieerd als elke kalenderdag waarop
de patiënt een eerste, voortdurende of terugkerende gekwalificeerde migraine had.
Een gekwalificeerde migraine is gedefinieerd als een migrainehoofdpijn (met of
zonder aura) die ten minste 4 uur continu (bij Tepper, 2017) of ten minste een
half uur (bij Goadsby, Reuter, Dodick, Sun) duurt, met twee of meer
gerapporteerde kenmerken (unilateraal, kloppen, gemiddelde-tot-ernstige
intensiteit, of verergering bij inspanning of fysieke activiteit) of één of meer
geassocieerde niet-pijnlijke kenmerken (misselijkheid of overgeven, of zowel
fotofobie en fonofobie). In tegenstelling tot de studies met topiramaat werd in alle
studies met erenumab een dag waarop een patiënt migraine-specifieke medicatie
innam tijdens een aura of om hoofdpijn te behandelen, ook geteld als een
migrainedag, ongeacht de duur van de hoofdpijn en pijnkenmerken of geassocieerde
symptomen.
Deze definitie leidt er o.a. toe dat in de erenumab studies de populatie in de studie
met chronische migraine (Tepper, 2017) gemiddeld minder migraineaanvallen per
maand had dan de populatie in de studies met episodische migraine (4,4 vs. 5,3
aanvallen/maand) of is daar een waarschijnlijke verklaring voor. Een bezwaar tegen
deze definitie is dat hierdoor het aantal dagen met migraine-specifieke medicatie
(en daarmee ook de eventuele MOH) een relatief grote impact heeft; dit verwachten
we met name bij chronische migraine. Bij de studies met erenumab waren er resp.
9 vs. 3 dagen/maand met migraine-specifieke medicatie in de pivotal studies met
resp. chronische en episodische migraine (Tepper vs. Goadsby). Met migrainespecifieke medicatie bedoelt men alleen triptanen en ergotamine en daarin is niet
het gebruik van algemene hoofdpijnmedicatie meegenomen, waarvan bekend is dat
het ook een belangrijke achtergrond is van medicatieovergebruikshoofdpijn. Daarom
is niet uitgesloten dat behalve in de studie CM ook in die met EM bij een deel van de
patiënten sprake is van medicatieovergebruikshoofdpijn.
De definitie migrainedag wijkt in de studies van Silberstein, 2007 en Diener,
2007 met topiramaat bij CM op een aantal punten af van die bij Tepper, 2017:
•
de duur van de migraine moet minimaal een half uur zijn vs. 4 uur bij Tepper.
•
dagen met migraine-specifieke medicatie zijn niet in de definitie meegenomen.
Desondanks zien we dat in de studie van Diener een hoog percentage patiënten met
medicatieafhankelijke hoofdpijn is ingesloten (78%).
Dosering. De dosering van 70 mg heeft in de RCT’s over het algemeen numeriek
een geringer effect dan de dosering van 140 mg; zie bijlage 6. In open studies komt
dit verschil tussen beide doseringen duidelijker naar voren: in de extensie van
20120295 bij EM was het verschil in week 52 1,95 migrainedag en in studie
20120296 was het verschil 0,68 migrainedag. Toch wordt in de EPAR (p. 67/104)
het dosisadvies in de SmPC toegelicht, om te starten met de lage dosering van 70
mg, en is de 140 mg slechts een alternatieve dosering bij onvoldoende effect van de
lage dosis. Volgens de EPAR (p. 67/104) zou bij naar schatting 25% van de
patiënten met de 70 mg-dosering de minimale spiegel van 4,12 microg/ml niet
worden gehaald; bij patiënten met een lichaamsgewicht > 100 kg zou dit
percentage mogelijk hoger kunnen liggen.
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Indirecte vergelijking met topiramaat
Een directe vergelijking tussen erenumab en topiramaat verdient de absolute
voorkeur. Tussen de placebogecontroleerde studies met erenumab en topiramaat
die zijn gebruikt in diverse metanalyses zijn verschillen in studieduur, gebruikte
doseringen, tijdsperiode, kwaliteit van de studies, grootte van de placebo respons,
verschillen in de gebruikte definitie van de uitkomsten, populaties, die de gemaakte
indirecte vergelijkingen bemoeilijken en die mede zorgen voor de lage kwaliteit en
het beperkte vertrouwen dat we hebben in de gemaakte schattingen van de
gewenste effecten. Indirecte vergelijking is verder ongewenst, met name omdat de
migrainepopulatie erg heterogeen is, met diverse elkaar deels overlappende
klinische symptomen; de etiologie complex is en niet eenduidig; de moeilijk te
controleren rol van medicatieovergebruikshoofdpijn (MOH) en veel relevante comorbiditeit (depressie, hormonale component). Er zijn bovendien geen redenen, als
bv de zeldzaamheid van de indicatie waarom een directe vergelijking tussen beide
middelen niet kan worden gemaakt.

3.4.3

Conclusie
Erenumab 70 mg/maand en topiramaat 100 mg/dag hebben ter profylaxe bij
chronische en episodische migraine in studies met een vervolgduur van 12-26
weken op de cruciale gunstige uitkomstmaten beide een beperkt gunstig effect (1,22,4 minder migrainedagen/maand) ten opzichte van placebo. De gemiddelde
verbetering in migrainedagen/maand ten opzichte baseline is voor geen van beide
middelen klinisch relevant. Er is onzekerheid over het lange termijn effect van
erenumab. In indirecte vergelijking kwam er tussen beide middelen geen verschil
naar voren in vermindering van het aantal dagen met migraine per maand, in
vermindering van het aantal dagen dat acute (migraine specifieke) medicatie wordt
gebruikt en evenmin in het percentage patiënten met een respons van ten minste
50%. De kwaliteit van dit bewijs is laag. De gemaakte indirecte vergelijking heeft
veel methodologische problemen en tekortkomingen. Een directe vergelijking tussen
erenumab en topiramaat is nodig.

3.5

Ongunstige effecten
Rapportages over topiramaat in metanalysen
Linde, 2013; Mulleners, 2015 rapporteren dat in de RCT’s met topiramaat bij
migraine bijwerkingen meestal mild en niet-ernstig van aard waren. Alleen voor
smaakverstoring en gewichtsverlies waren er significante verschillen in de frequentie
van bijwerkingen tussen placebo en topiramaat 50 mg.
Bij topiramaat 100 mg kwam vergeleken met placebo alleen misselijkheid,
significant vaker voor; NNH’s varieerden van 3 tot 25, Voor topiramaat 200 mg
waren de risicoverschillen versus placebo hoger, met NNH's van 2 tot 17.
De metanalyse van Luykx e.a, 2009, waarin 6 migrainestudies met topiramaat 50200 mg (n=1723) zijn geïncludeerd, beschrijft dat sommige bijwerkingen vaker
(paresthesie) of alleen (cognitieve problemen en smaakverandering) bij patiënten
met migraine zijn opgetreden en dat andere bijwerkingen (gedragsveranderingen,
hoofdpijn) weer frequenter optreden bij patiënten met epilepsie. Staken van de
behandeling bij gebruikers van topiramaat is bij de 50 mg dosering vaker gemeld bij
toepassing bij migraine vergeleken met toepassing bij epilepsie; bij gebruik van de
100 en 200 mg doseringen topiramaat is geen verschil in staken gemeld. Mogelijk
speelt een andere (en voor 50 mg topiramaat dagdosis hogere) gevoeligheid voor
bijwerkingen bij patiënten met migraine hierbij een rol.
In een reactie geeft de NVH/NVN aan dat het ook de klinische ervaring is dat
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migraine patiënten bij gelijke doseringen topiramaat sneller, vaker en meer last
hebben van bijwerkingen dan patiënten met epilepsie en dat ze ook relatief vaker
met de behandeling stoppen.
Uit een metanalyse[13] (Hepp, 2014) naar staken van de behandeling van 3
migraine profylactica (topiramaat, propranolol, amitriptyline) blijkt dat in
observationele studies hoge en wisselende percentages stakers zijn gemeld: van 2181% na 6 maanden, na 12 maanden 45-93 %. De auteurs zagen vanwege grote
verschillen in opzet van de studies, populatie, regio, dosering etc. af van pooling van
de resultaten van observationele studies naar de afzonderlijke middelen.
Uit de wel door de auteurs gepoolde resultaten van de RCT’s blijkt ook een hoog
percentage stakers; voor topiramaat bedroeg dit 12% na 8-12 weken en 43% na
een behandelduur van 16-24 weken; voor placebo waren deze cijfers echter niet
verschillend (15% en 41%). Voor placebo was er minder reden voor staken van de
behandeling vanwege bijwerkingen (7% vs. 24% voor topiramaat), maar meer
vanwege andere redenen zoals onvoldoende effect (15% vs. 8% voor topiramaat).
Rapportage over absolute percentages in RCT’s en open vervolgstudies met
topiramaat en erenumab.
In de RCT’s met topiramaat zijn staken van de behandeling en staken van de
behandeling vanwege bijwerkingen numeriek frequenter gemeld zowel in de actieve
arm als in de placebo-arm, dan deze zijn gemeld in de studies met erenumab; zie
ook bijlage 6a en 6b.
Dit zien we ook terug in de gemelde percentages in de open vervolgstudies:
-In een gepubliceerde interimanalyse van een open vervolgstudie [27] met erenumab
70 mg bij 383 patiënten met een mediane vervolgduur van 575 (28-822) dagen
traden bijwerkingen op in een vergelijkbare frequentie als in de RCT’s. Ernstige
bijwerkingen traden op bij 21 patiënten (5,5%).
28% (107/383) staakte het gebruik met erenumab na 1 jaar; 3,7% (14/383)
vanwege bijwerkingen.
-In de dubbelblinde fase van 2 grote 26 weken durende RCT’s met topiramaat
staakte 22,2% van patiënten op topiramaat (50-200 mg/dag) en 11,0% van de
patiënten met placebo de behandeling vanwege bijwerkingen. Tijdens de 8 maanden
durende open-label extensie fase staakte 8,6% van patiënten die tijdens de
dubbelblinde fase al topiramaat hadden gekregen en 20,9% van de patiënten die in
de dubbelblindefase placebo hadden gehad, de behandeling met topiramaat
vanwege bijwerkingen[28].

3.5.1

Evidentie
Door de grote verschillen tussen de placebo armen is een indirecte vergelijking van
de absolute verschillen niet mogelijk. Alleen een relatieve vergelijking is
methodologisch acceptabel zoals is gedaan in de NMA van ICER (ICER 2018).
Hieruit blijkt dat in een indirecte vergelijking er tussen erenumab 70 mg/maand en
topiramaat 100 mg/dag geen statistisch significant verschil is in de cruciale
uitkomstmaten staken vanwege bijwerkingen en optreden van ernstige bijwerkingen
met OR’s van resp. 0.53 (0.19, 1,49) en 0.96 (0.21, 3.83); zie de tabellen 2 en 2b.
Bij topiramaat zijn er aanwijzingen voor meer kans op staken vanwege bijwerkingen
bij hogere dosering dan bij lagere dosering.
1. Staken vanwege bijwerkingen
1A Erenumab vs. placebo
In de gepoolde uitkomsten van de studies van Tepper, Goadsby, Dodick en Sun
waren er na behandeling met erenumab 70 mg/maand bij patiënten met migraine
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met een vervolgduur van 12-24 weken meer patiënten die het gebruik staakten
vanwege bijwerkingen dan met placebo. De OR in de NMA bedroeg 1,4 (0,5-3,5).
Dit is een niet statistisch significant verschil.
1B Topiramaat vs. placebo
In de NMA (ICER, 2018) zijn 8 studies met 100 mg topiramaat vs. placebo
geïncludeerd met gegevens over staken vanwege bijwerkingen (Brandes, 2004,
Lipton, 2011, Diener, 2004, Silberstein, 2004, Mei, 2004; Silberstein, 2007, Diener,
2007 en Mei, 2006).
In deze studielus van topiramaat 100 mg vs. placebo staakten meer patiënten met
topiramaat 100 mg/maand (in studies met een vervolgduur van 16-26 weken) het
gebruik vanwege bijwerkingen dan op placebo. De OR in de NMA bedroeg 2,5 (1,74,0). Dit is een statistisch significant en klinisch relevant effect.
1C indirecte vergelijking erenumab vs. topiramaat
Uit de indirecte vergelijking (zie tabellen 2 en 2B) blijkt dat bij gebruik van
erenumab 70 mg/maand minder patiënten met migraine het gebruik staken
vanwege bijwerkingen dan met topiramaat 100 mg/dag. De OR bedraagt 0,53
(0,19-1.49); dit verschil is niet statistisch significant.
De kwaliteit van deze bevinding is laag.
Tabel 2: Gemiddeld verschil t.o.v. baseline in ongunstige effecten bij CM en
EM gecorrigeerd voor placebo* in indirecte vergelijking van erenumab met
topiramaat in NMA (ICER, 2018)
OR Ernstige bijwerkingen

Placebo
Erenumab 70 mg/mnd
Erenumab 140 mg/mnd*

OR Staken vanwege
bijwerkingen (95% BI)
Reference
1.4 (0.5, 3.5)
1.4 (0.4, 4.5)

Topiramaat 50 mg/dag
Topiramaat 100 mg/dag
Topiramaat 200 mg/dag

1.6 (0.8, 3.1)
2.5 (1.7, 4.0)
3.7 (2.1, 6.3)

1.1 (0.3, 3.3)
1.2 (0.1, 11.1)

NMA uitkomst
E 70 vs. T 100

0.53 (0.19, 1,49)

NMA uitkomst
E 140 vs. T 100*

0.53 (0.15, 1,88)

T 100 vs. E 70
0.96 (0.21, 3.83)
0.59 (0.12, 2.91)

Reference
1.1 (0.5, 2.6)
0.6 (0.2, 1.8)

-: geen uitkomst beschikbaar.
* in de NMA is niet de studie van Reuter meegenomen.

2. Ernstige bijwerkingen
2A Erenumab vs. placebo
In de gepoolde uitkomsten van de studies van Tepper, Goadsby, Dodick en Sun
traden er na behandeling met erenumab 70 mg/maand bij patiënten met migraine
met een vervolgduur van 12-24 weken iets meer ernstige bijwerkingen op dan met
placebo. De OR in de NMA bedroeg 1,1 (0,5-2,6). Dit is een niet statistisch
significant verschil.
2B Topiramaat vs. placebo
In de NMA (ICER, 2018) zijn slechts 2 topiramaat studies vs. placebo geïncludeerd
met gegevens over staken vanwege bijwerkingen (Lipton, 2011 en Diener, 2007).
Dit wijst op selectieve rapportage, waarvoor wij bij risk of bias hebben
afgewaardeerd met 1 niveau.
Meer patiënten met topiramaat 100 mg/maand in studies met een vervolgduur van
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16-26 weken rapporteerden ernstige bijwerkingen in deze studielus dan met
placebo. De OR in de NMA bedroeg 1,1 (0,3-3,3). Dit is een niet statistisch
significant verschil.
2C indirecte vergelijking erenumab vs. topiramaat
Uit de indirecte vergelijking (zie tabellen 2 en 2C) blijkt dat bij gebruik van
topiramaat 100 mg/dag minder ernstige bijwerkingen optreden dan met erenumab
70 mg/maand. De OR bedraagt 0,96 (0,21-3.83)), maar dit verschil is niet
statistisch significant. De kwaliteit van deze bevinding is zeer laag.
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Tabel 2a: Ongunstige effecten van erenumab vergeleken met topiramaat en andere middelen voor migraineprofylaxebij patiënten met profylaxe van migraine (SmPC)

meest frequent

erenumab

topiramaat en andere middelen voor migraineprofylaxe

Vaak (1-10%): obstipatie, jeuk, spierspasmen,
reacties op de injectieplaats.
Verder: huiduitslag, zwelling/oedeem. Bij 3-6 %
ontwikkeling van antilichamen (zonder gevolgen
voor werkzaamheid of veiligheid).

De SmPC beschrijft niet de bijwerkingen die zijn
opgetreden bij migraineprofylaxe, maar ook de
bijwerkingen die zijn opgetreden bij epilepsie en
die zijn gemeld in postmarketing onderzoek. Uit
een metanalyse [29] blijkt dat er opvallende
onderlinge verschillen zijn in de in beide populaties
(migraine en epilepsie) gemelde bijwerkingen. Bij
epilepsie wordt topiramaat in een hogere dosering
toegepast dan bij migraineprofylaxe. Bijwerkingen
zijn bij epilepsie dosisafhankelijk en treden verder
vaker op bij snelle titratie en hoge begindosering.
De in de SmPC beschreven bijwerkingenfrequentie
is dus niet representatief voor de toepassing bij
migraine.

ernstig
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Tabel 2.b.: Staken vanwege bijwerkingen (95% BI)– indirecte vergelijking voor episodische en chronische migraine
Effect

Quality assessment
Absolute

Aantal
studies

Studieopzet

Risk of
bias

Inconsistentie

Indirect
bewijs

Onnauwkeurigheid

Relative
Erenumab 70 mg

Topiramaat 100 mg

vs.

vs.

placebo

placebo

Andere
factoren

Zekerheid

Importantie

⨁⨁⨁◯

CRUCIAL

Erenumab 70 mg vs. placebo: Staken vanwege bijwerkingen (follow-up: 12- 24 weken)

4

RCT’s in NMA
ICER

niet
ernstig

niet ernstig

niet
ernstig

ernstig b

niet
gevonden

OR (95% BI):

REDELIJK
1.4 (0.5, 3.5)

topiramaat 100 mg vs. placebo: Staken vanwege bijwerkingen (follow-up: 16- 26 weken)

8

RCT’s in NMA
ICER

ernstigf

niet ernstig

niet
ernstig

niet ernstig

niet
gevonden

OR (95% BI):

⨁⨁⨁◯

CRUCIAL

REDELIJK
2.5 (1.7, 4.0)

Indirecte vergelijking erenumab 70 mg vs. topiramaat 100 mg: Staken vanwege bijwerkingen (follow-up: 12- 24 weken)

12

Indirecte
vergelijking in
NMA van
erenumab met
topiramaat

Indirect bewijs: Intransitivity

OR (95% BI) E 70 mg vs T 100 mg:

⨁⨁◯◯

CRUCIAL

LAAG
Ernstige intransitivityh

0.53 (0.19, 1.49)

voor de uitleg van de superscripts zie onder tabel 2.c
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Tabel 2.c.: Ernstige bijwerkingen (95% BI)– indirecte vergelijking voor episodische en chronische migraine
Effect

Quality assessment

Relative

Aantal
studies

Studieopzet

Risk of
bias

Inconsistentie

Indirect
bewijs

Onnauwkeurigheid

Andere
factoren

Erenumab 70 mg

Topiramaat 100 mg

vs.

vs.

placebo

placebo

Zekerheid

Importantie

⨁⨁⨁◯

CRUCIAL

Erenumab 70 mg vs. placebo: Ernstige bijwerkingen (follow-up: 16- 24 weken)

4

RCT’s in NMA
ICER

niet
ernstig

niet ernstig

niet ernstig

ernstig b c

niet
gevonden

OR (95% BI):

REDELIJK
1.1 (0.5, 2.6)

topiramaat 100 mg vs. placebo: Ernstige bijwerkingen (follow-up: 16- 24 weken)

2

RCT’s in NMA
ICER

Ernstigg

niet ernstig

niet
ernstige

ernstig b c

niet ernstig

OR (95% BI):

⨁⨁◯◯

CRUCIAL

LAAG
1.1 (0.3, 3.3)

Indirecte vergelijking erenumab 70 mg vs. topiramaat 100 mg: Ernstige bijwerkingen (follow-up: 16- 24 weken)

6

Indirecte
vergelijking in
NMA van
erenumab met
topiramaat

Indirect bewijs: Intransitivity

OR (95% BI) E 70 mg vs T100 mg:

⨁◯◯◯

CRUCIAL

ZEER LAAG
ernstige intransitivityd

0,96 (0.2, 3.8)
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b. Het 95% BI doorkruist de grens van geen effect en van klinische relevantie en het gaat om relatief weinig events: downgraden met -1
c. de incidentie van ernstige bijwerkingen is klein waardoor de schatting onzeker is
d. afgewaardeerd voor intransitivity vanwege:
 Ernstige bijwerkingen die op de langere termijn optreden zijn in kortdurende onderzoeken niet gedetecteerd.
 indirecte vergelijking van studies uit verschillende tijdsperioden
 bij de afzonderlijke lussen is niet afgewaardeerd voor indirect bewijs
e. wel afgewaardeerd bij intransitivity
f. afgewaardeerd voor risk of bias met 1 punt vanwege reportingbias bij Lipton, 2011 en niet volledige uitkomsten bij Mei, 2004. Verder was er in de meeste studies onduidelijkheid over
voldoende blindering en randomisering; het is echter gebruikelijk dat dit bij oudere studies (zoals bij de meeste topiramaatstudies) niet volgens de moderne richtlijnen is opgeschreven.
g. Reportingbias, omdat maar in 2 studies met topiramaat ernstige bijwerkingen zijn gemeld.
h. afgewaardeerd voor intransitivity vanwege:
 Indirecte vergelijking van studies uit verschillende tijdsperioden
 Bij de afzonderlijke lussen is niet afgewaardeerd voor indirecte bewijs
 De placebogroepen van de erenumab studies zijn niet gelijk aan de placebogroepen van de topiramaat studies
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3.5.2

Discussie
Uit vergelijking van de SmPC’s van erenumab komt naar voren dat bij topiramaat
meer en frequenter ongunstige effecten zijn gemeld. Onduidelijk is in hoeverre dit
kan worden toegeschreven aan het gebruik van topiramaat bij epilepsie, in hogere
doseringen dan bij migraine; zie bijlage 2a.
I.t.t. bij erenumab zijn er bij topiramaat aanwijzingen voor een grotere kans op
bijwerkingen bij hogere dosering.
In de studies met topiramaat zijn staken van de behandeling en staken van de
behandeling vanwege bijwerkingen vaker gemeld -zowel in de actieve en in de
placebo-armen- dan deze zijn gemeld in de studies met erenumab. In absolute
getallen (verschillen t.o.v. placebo) zijn er meer patiënten die het gebruik staken
vanwege bijwerkingen in de studies met topiramaat dan met erenumab. Met name
door de grote verschillen in de placebo armen is een indirecte vergelijking van deze
absolute verschillen echter niet mogelijk. Alleen een relatieve vergelijking is
methodologisch acceptabel zoals is gedaan in de NMA van ICER. Onduidelijk is
immers wat de verklaring is van het verschil in staken van de behandeling vanwege
bijwerkingen tussen erenumab en topiramaat gemeten in de verschillende placeboarmen. Bijwerkingen en staken vanwege bijwerkingen waren niet primaire
uitkomstmaten en de studies waren niet gepowered om eventuele verschillen in
staken vanwege bijwerkingen aan te tonen. Een verschil in toedieningsvorm door
het grotere gebruiksgemak kan bijdragen aan een verklaring voor de gevonden
verschillen tussen de placebo armen, maar ook verschillen in studieopzet, populatie,
regio, rapportage en in uitvragen kunnen hiervoor verantwoordelijk zijn.
Uit de netwerkmetanalyse blijkt dat gekeken naar de relatieve verschillen ten
opzichte van placebo op basis van de individuele studies te samen niet bewezen is
dat er een verschil is in staken van de behandeling vanwege bijwerkingen.
De EMA heeft een theoretische zorg dat erenumab op grond van het vasodilatore
effect van CGRP ischemische events zou kunnen verergeren. Ook de NVN wees er in
de scoping op dat vaatverwijding door CGRP één van de compensatie mechanismen
is bij ischemie van de hersenen en het hart, en mogelijk ook andere organen.
Blokkade van het CGRP systeem kan daarom in theorie leiden tot verergering van
(geringe) ischemie bij b.v. TIA's of angina pectoris. In de klinische onderzoeken is
deze zorg niet bevestigd, maar daar waren patiënten met cardiovasculaire ziekte
ook uitgesloten. In open onderzoek zijn tot nu toe 2 patiënten overleden aan een
cardiovasculaire oorzaak, zonder dat een oorzakelijk verband met erenumab is
vastgesteld.
In RCT’s is erenumab slechts kortdurend onderzocht met een vervolgduur van 12-24
weken.De korte onderzoekduur is een nadeel omdat mogelijke zeldzame
bijwerkingen of bijwerkingen die zich op de langere termijn voordoen nog
onopgemerkt kunnen zijn gebleven.
In de discussie bij de metanalyse van Luykx, 2009 geven de auteurs verschillende
mogelijke andere verklaringen voor de gevonden verschillen in bijwerkingen bij
topiramaat, o.a. grote verschillen in populatie en dat patiënten bijwerkingen bij
epilepsie eerder zouden accepteren vanwege een groter gunstig effect en daardoor
minder aanleiding tot staken van de behandeling geven. Ook wijzen de auteurs op
een belangrijke beperking in de meting van de bijwerkingen van topiramaat, nl dat
slechts in 3 van de 10 studies wordt beschreven hoe de bijwerkingen zijn gemeten
en dat in geen van deze 3 studies gebruik is gemaakt van vragenlijsten. Dit
overzichtsartikel onderstreept het belang van een direct vergelijkende studie voor
een conclusie over onderlinge verschillen in bijwerkingen.
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3.5.3

Conclusie
Er is onzekerheid over de bijwerkingen en de veiligheid op de lange termijn van
erenumab. Op de korte termijn wordt erenumab goed verdragen.
In een indirecte vergelijking was er tussen erenumab 70 mg/maand en topiramaat
100 mg/dag geen verschil op de cruciale ongunstige uitkomstmaten staken vanwege
bijwerkingen en optreden van ernstige bijwerkingen. Er is lage kwaliteit van bewijs
dat er geen verschil is voor staken vanwege bijwerkingen (laag vertrouwen in de
effectschatting). Dat er geen verschil is in ernstige bijwerkingen is bewijs van zeer
lage kwaliteit, wat betekent dat we weinig vertrouwen hebben in de gemaakte
effectschatting. De gemaakte indirecte vergelijking heeft veel methodologische
tekortkomingen. Een direct vergelijkende studie is nodig voor een conclusie over
onderlinge verschillen in bijwerkingen en voor een meer betrouwbare conclusie over
een verschil in staken van de behandeling vanwege bijwerkingen.
Bij topiramaat zijn er aanwijzingen voor meer kans op staken vanwege bijwerkingen
bij hogere dosering dan bij lagere dosering.

3.6

Ervaring
De ervaring met Erenumab is weergegeven in tabel 3.
Tabel 3: Ervaring met erenumab vergeleken met topiramaat en andere middelen
voor migraineprofylaxe
erenumab

topiramaat en andere middelen voor
migraineprofylaxe

beperkt: < 3 jaar op de markt of < 100.000

x

voorschriften (niet-chronische
indicatie)/20.000 patiëntjaren (chronische
medicatie)
voldoende: ≥ 3 jaar op de markt, en >
100.000 voorschriften/20.000 patiëntjaren
ruim: > 10 jaar op de markt

x

3.6.1

Conclusie
De ervaring met erenumab is beperkt en die met topiramaat ruim.

3.7

Toepasbaarheid
Contra-indicaties
Geen specifieke verschillen tussen erenumab en topiramaat, behalve dat topiramaat
is gecontraïndiceerd voor vrouwen in de vruchtbare leeftijd die niet zorgen voor een
effectieve (niet hormonale) anticonceptie.
Specifieke groepen
Geen specifieke verschillen. Bij beiden wordt gebruik tijdens de zwangerschap en
lactatie afgeraden. Geen gegevens over veiligheid en werkzaamheid bij kinderen <
18 j. en evenmin bij ouderen > 65 j.
Interacties
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Geen interacties met erenumab. Topiramaat geeft enzyminductie via β-oxidatie en remming via CYP2C19 en kent daarentegen diverse interacties, o.a. met orale
anticonceptiva.
Waarschuwingen en voorzorgen
Voor patiënten met ernstige cardiovasculaire aandoeningen zijn er geen
veiligheidsgegevens met erenumab omdat deze patiënten waren uitgesloten in de
klinische onderzoeken.
Voor topiramaat zijn er meer waarschuwingen o.a. controle op verschijnselen van
zelfmoordgedachten en –gedrag; voorzichtigheid bij matig tot ernstig verminderde
nierfunctie of predispositie voor nierstenen, een voorgeschiedenis van
oogaandoeningen en bij een leverfunctiestoornis; controle op gewichtsverlies; effect
op cognitief functioneren en reactie- en concentratievermogen. Onduidelijk is of
deze waarschuwingen allemaal ook opgaan voor de bij migraine toegepaste lagere
dosering dan bij epilepsie.
Overig
De toepasbaarheid van topiramaat is breder want ook geregistreerd voor epilepsie.

3.7.1

Conclusie
De toepasbaarheid van topiramaat is breder want het is ook geregistreerd voor
epilepsie. Bij migraine is de toepasbaarheid van erenumab iets breder op grond van
minder contra-indicaties, interacties, en voorzorgen.

3.8

Gebruiksgemak
Het gebruiksgemak van Erenumab is weergegeven in tabel 4.
Tabel 4: Gebruiksgemak van erenumab vergeleken met topiramaat en andere
middelen voor migraineprofylaxe
erenumab

topiramaat en andere
middelen voor
migraineprofylaxe

Toedieningswijze

subcutane injectie

oraal

Toedieningsfrequentie

1x/maand

2x/dag, eerst
dosistitratie

3.8.1

Discussie
1x per maand een subcutane injectie in buik, het bovenbeen of in de buitenkant van
de bovenarm lijkt makkelijker dan 2x/dag een tablet. Sommige patiënten zullen
toch liever voor orale inname kiezen.

3.8.2

Conclusie
Erenumab heeft voordelen in gebruiksgemak.

3.9

Eindconclusie therapeutische waarde
Erenumab 70 mg/maand heeft bij volwassenen als migraineprofylaxe bij chronische
en bij episodische migraine een gelijke therapeutische waarde als topiramaat 100
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mg/dag. Het betreft volwassen patiënten met:
•
Chronische migraine, na uitsluiten van medicatieovergebruikshoofdpijn of na
stoppen met het gebruik van de hoofdpijnmedicatie gedurende 2-3 maanden
(detoxificatie-behandeling) van medicatieovergebruikshoofdpijn, als
eerstelijnsbehandeling;
•
Episodische migraine met minimaal 4 migrainedagen per maand met daarbij
onvoldoende respons op of een contra-indicatie of intolerantie voor ten minste
twee overige groepen preventieve medicamenteuze behandelingen
(candesartan en één bètablokker (metoprolol of propranolol)).
Toelichting
In een indirecte vergelijking, die bemoeilijkt werd door onderlinge verschillen tussen
de studies, kon tussen erenumab en topiramaat 100 mg/dag bij deze 2 subgroepen
geen verschil is in gunstige en ongunstige effecten worden aangetoond. De overall
schatting is zeer onzeker. De achtergrond van deze zeer grote onzekerheid is dat in
deze beoordeling het concept ”indirecte vergelijking” erg is opgerekt, met name ook
omdat de migrainepopulatie erg heterogeen is, diverse elkaar deels overlappende
klinische symptomen heeft; de etiologie complex is en niet eenduidig; de moeilijk te
controleren rol van medicatieovergebruikshoofdpijn (MOH), evenals veel relevante
comorbiditeit (depressie, hormonale component). Dit betekent dat in dit geval bij de
indirecte vergelijking van erenumab met topiramaat de geconcludeerde gelijke
waarde berust op een methodologisch twijfelgeval.
In een reactie geeft de NHV/NVN aan dat de enige juiste conclusie zou zijn dat een
betrouwbare vergelijking tussen erenumab en topiramaat om methodologische
redenen onmogelijk is en beter niet gemaakt had moeten worden. In onze
methodologie leidt een uitspraak van onvoldoende gegevens (het niet kunnen
maken van een indirecte vergelijking) tot het eindoordeel therapeutische
minderwaarde op grond van onvoldoende gegevens. Wij menen dat er vanuit de
indirecte vergelijking –ondanks alle onzekerheid- toch voldoende gegevens en
aanwijzingen zijn voor een oordeel van gelijke waarde. De onmogelijkheid van een
betrouwbare vergelijking komt daarbij naar voren in de overall zeer lage kwaliteit
van bewijs.
Voor meer zekerheid en voor een definitieve conclusie over onderlinge verschillen in
gunstige en ongunstige effecten is een direct vergelijkende studie nodig en
haalbaar.
De placebo respons bij migraineprofylaxe is substantieel en varieert in belangrijke
mate tussen de studies; voor deze variatie is er geen afdoende verklaring. Tussen
tablet en injectie speelt de placebo respons mogelijk een extra rol. Dit pleit tegen
een indirecte vergelijking van tablet met injectie. Daarnaast pleiten andere
verschillen tussen de studies (zoals verschillen in kwaliteit van de studies, in
definitie van uitkomstmaten en populaties) tegen een indirecte vergelijking. Des te
meer omdat een direct vergelijkend onderzoek goed uitvoerbaar is.
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4

Voorlopig advies Farmacotherapeutisch Kompas

4.1

Oud advies; standaardadvies voor migraine bij volwassenen
onderhoudsbehandeling
Als profylaxe van episodische migraine is metoprolol het middel van eerste keus. In
de tweedelijnszorg heeft candesartan (offlabel) de voorkeur vanwege minder
bijwerkingen waardoor de behandeling moet worden gestaakt. Vervolgens komen βblokkers (metoprolol, propranolol)) of de anti-epileptica, topiramaat of valproïnezuur
(alleen bij mannen, offlabel) als tweede keus in aanmerking.
Bij chronische migraine in geval van medicatieovergebruikshoofdpijn eerst stoppen
met het gebruik van alle hoofdpijnmedicatie gedurende 2–3 maanden
(detoxificatie). Herevalueer na detoxificatie de primaire hoofdpijndiagnose en start
zo nodig profylaxe voor episodische migraine of, indien toch sprake is van
chronische migraine met topiramaat of valproïnezuur.

4.2

Nieuw advies
Toevoeging aan het bovenvermelde standaardadvies:
Erenumab was in kortdurend onderzoek werkzamer dan placebo op vermindering
van het aantal dagen met migraine/maand; bij chronische migraine na een
vervolgduur van 12 weken en bij episodische migraine na een vervolgduur van 1224 weken. In een indirecte vergelijking, die bemoeilijkt werd door onderlinge
verschillen tussen de studies, kon geen verschil in gunstige en ongunstige effecten
tussen erenumab en topiramaat/100 mg/dag worden aangetoond. Erenumab is een
alternatief voor topiramaat met een nieuw aangrijpingspunt.
De beperkte ervaring is een nadeel omdat mogelijke zeldzame bijwerkingen of
bijwerkingen die zich op de langer termijn voor doen nog onopgemerkt kunnen zijn
gebleven. Het heeft als voordeel in toedieningsgemak dat slechts eenmaal per
maand een subcutane injectie nodig is.
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Bijlage 1: Overzicht geïncludeerde studies

Eerste auteur,

Type onderzoek,

Aantal

jaar van

bewijsklasse,

patiënten

publicatie

follow-up duur

Patiëntkenmerken

Interventie en vergelijkende

Relevante uitkomstmaten

behandeling

Studies met erenumab bij CM
Tepper,

Dubbelblind,

2017[30, 26]

placebo-

Studie

gecontroleerd RCT

20120295

Volwassenen 18-65 jaar met

Erenumab 70 mg

Primair: Gemiddelde

chronische migraine (met of

subcutaan elke 4 weken

afname in aantal

zonder aura)* ; patiënten die geen

(n=191)

maandelijkse

fase 2; Follow-up:

respons hadden op gebruik van

(EAS: n=188)

migrainedagen**

NCT02292537

- Dubbelblinde

meer dan 3 andere groepen

Multicenter

behandelfase:

preventieve migraine middelen

Erenumab 140 mg

- 50% responder-rate;

wereldwijd

12 weken

waren echter uitgesloten

subcutaan elke 4 weken

- verandering in aantal

(n=190)

dagen waarop acute

(EAS: n=187)

migraine-specifieke

mITT

N=667
EAS: N=656

Secundair:

medicatie werd gebruikt;
Placebo

- verandering in cumulatieve

subcutaan elke 4 weken

hoofdpijnuren (van elke

(n=286)

ernst).

(EAS: n=281)
Veiligheid
studies met erenumab bij EM

2018043296

Pagina 63 van 82

DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport erenumab (Aimovig®) bij de behandeling van profylaxe van migraine | mei 2019

Goadsby,

Dubbelblind,

2017[31];

placebo-

STRIVE

gecontroleerd RCT

Studie

N=955

Volwassenen 18-65 jaar met

Erenumab 70 mg

Primair: Gemiddelde

episodische migraine (met of

subcutaan elke 4 weken

absolute afname in

zonder aura)a; patiënten die geen

(n=317)

maandelijkse

fase 3;

respons hadden op gebruik van

(EAS: n=312)

migrainedagen**

20120296

Opzet:

meer dan 2 andere groepen

NCT02456740[32

- Dubbelblinde

preventieve migraine middelen

Erenumab 140 mg

- 50% responder-rate;

]

behandelfase:

waren echter uitgesloten

subcutaan elke 4 weken

- verandering in aantal

Multicenter (121

24 weken (P vs.

(n=319)

dagen waarop acute

centra ;incl.

E70 vs. E140)

(EAS: n=318)

migraine-specifieke

Europa )

- Actieve

EAS: N=946

Secundair:

medicatie werd gebruikt.

behandelfase:

Placebo

- verandering in MPFID-PI en

28 weken (E70 vs.

subcutaan elke 4 weken

MPFID-EA scores.

E140)

(n=319)

mITT

(EAS: n=316)

Veiligheid

Volwassenen 18-65 jaar met

Erenumab 70 mg

Primair: Gemiddelde

episodische migraine (met of

subcutaan elke 4 weken

afname in maandelijkse

zonder aura)a ; patiënten die geen

(n=286)

migrainedagen (MMD)**

(EAS: n=282)

Secundair:

Dodick,

Dubbelblind,

2017[33];

placebo-

ARISE;

gecontroleerd RCT

Studie

fase 3

respons hadden op gebruik van

20120297

- Dubbelblinde

meer dan 2 andere groepen

NCT02483585

behandelfase:

preventieve migraine middelen

Placebo

- verandering in aantal

12 weken

waren uitgeslotenb

subcutaan elke 4 weken

dagen waarop acute

(n=291)

migraine-specifieke

(EAS: n=288)

medicatie werd gebruikt.

mITT

N=577
EAS: N=570

- 50% responder-rate;

- verandering van ten minste
5 punten in MPFID-PI en
MPFID-EA scores.
Veiligheid
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Sun, 2016

Dubbelblind,

NCT01952574

placebo-

Volwassenen 18-60 jaar met

Erenumab 7 mg

Primair: Gemiddelde

episodische migraine (met of

subcutaan elke 4 weken

absolute afname in

zonder aura)a ; patiënten met

(n=108)

maandelijkse migrainedagen

fase 2

medicatieovergebruikshoofdpijn en

(EAS: n=107)

(MMD)**

- Dubbelblinde

die geen respons hadden op

Erenumab 21 mg

Secundair:

behandelfase:

gebruik van meer dan 2 andere

subcutaan elke 4 weken

- 50% responder-rate;

12 weken

groepen preventieve migraine

(n=108)

- verandering in aantal

mITT

middelen waren uitgeslotenb

(EAS: n=102)

migraine-aanvallen per

Erenumab 70 mg

maand.

gecontroleerd RCT

N=483
EAS: N=570

Ong. 42% van de patiënten

subcutaan elke 4 weken

gebruikte eerder profylactische

(n=107)

medicatie tegen migraine.

(EAS: n=104)

Veiligheid

Placebo
subcutaan elke 4 weken
(n=160)
(EAS: n=153)
Reuter,

Dubbelblind,

2018[34]

placebo-

LIBERTY

gecontroleerd RCT

N=246

Volwassenen 18-65 jaar met

Erenumab 140 mg

Primair: 50% responder-

episodische migraine (met of

subcutaan elke 4 weken

rate in maandelijkse

zonder aura)a; patiënten hadden

(n=121)

migrainedagen

fase 3b;

gefaald (onvoldoende effect of

(EAS: n=118)

Secundair:

Opzet:

vanwege bijwerkingen) op 2-4

- Dubbelblinde

andere preventieve migraine

Placebo

afname in maandelijkse

behandelfase:

middelen

subcutaan elke 4 weken

migrainedagen**

(n=125)

- verandering in aantal

(EAS: n=122)

dagen waarop acute

EAS: N=240

12 weken

- Gemiddelde absolute

- openlabel

39% van de patiënten had gefaald

behandelfase:

op 2 profylactische middelen, 38%

migraine-specifieke

156 weken (loopt nog)

op 3 en 23 % op 4 middelen tegen

medicatie werd gebruikt.

- follow-up:

migraine.

- verandering in MPFID

12 weken

30% had 4-7 migrainedagen/mnd

score.

mITT

70% had 8-14 migrainedagen/mnd
Veiligheid

Metanalyse’s en NMA met topiramaat en de gebruikte studies voor de indirecte vergelijking
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ICER, 2018

NMA, die o.a.

Volwassenen met migraine

Topiramaat in diverse

-Gemiddelde afname in

studies met

(episodische en chronische) en

doseringen (naast andere

maandelijkse migrainedagen

topiramaat heeft

migraineprofylaxe

anticonvulsiva, angiotensine

- ≥ 50% responders;

ingesloten;

blokkers, alfablokkers, ACE

- verandering in aantal

verwezen wordt

remmers, betablokkers,

dagen waarop acute

naar de metanalyse

calciumkanaalblokkers,

migraine-specifieke

van Linde.

flunarizine, pizotifeen, TCA’s,

medicatie werd gebruikt.

Vervolgduur

SSRI/SNRI)

studies: 4-82 wkn
Placebo of andere medicatie
Linde, 2013

Cochrane systema-

17 RCT’s

Volwassenen met episodische

Topiramaat in diverse

-hoofdpijnfrequentie

tische review met

n= 3543

migraine en migraineprofylaxe met

doseringen

-% responders met ten

meta-analyses met

topiramaat

RoB van de

minste 50% reductie in
Placebo of andere medicatie

hoofdpijnfrequentie

ingesloten studies

-elke bijwerking, specifieke

Vervolgduur

bijwerkingen

studies: 4-82 wkn

-MSQ
-SF36.

Jackson, 2015

Systematische

179 RCT’s,

Volwassenen met migraine

Topiramaat in diverse

- Gemiddelde afname aantal

review met meta-

voor

(episodische en chronische) en

doseringen (naast andere

hoofdagen/maand

analyse

topiramaat

migraineprofylaxe

anticonvulsiva, angiotensine

- ≥ 50% vermindering in

Vervolgduur

vs. placebo:

blokkers, alfablokkers, ACE

hoofdpijndagen

studies: 4-24 wkn

EM 9 RCT’s

remmers, betablokkers,

en CM 2

calciumkanaalblokkers,

RCT’s

flunarizine, pizotifeen, TCA’s,
SSRI/SNRI)
Placebo of andere medicatie

EM= episodische migraine CM= chronische migraine
EAS: efficacy analysis set: Patiënten die ten minste 1 dosis erenumab of placebo ontvingen en ten minste één postbaseline meting voor migrainedagen per maand hadden tijdens de
dubbelblinde behandelfase, werden geanalyseerd volgens de via randomisatie toebedeelde behandeling;
MPFID-EA: Migraine Physical Function Impact Diary Everyday-activities domain: Hogere score (bereik 7 tot 35) betekent meer invloed van migraine op de dagelijkse activiteiten;
MPFID-PI: Migraine Physical Funtion Impact Diary Physical-impairment domain: Hogere score (bereik 5 tot 25) betekent grotere fysieke beperking als gevolg van de migraine.
mITT=ten minste 1 dosis erenumab en ten minste 1 meting postbaseline.
a
Episodische migraine (EM): inclusie: ten minste 4 en minder dan 15 migrainedagen per maand (met of zonder aura) tijdens de 3 maanden voorafgaand aan screening en tijd ens de
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baselinefase (4 weken) gebaseerd op ICHD-3-criteria. Bij Dodick, 2018 was de eis dat de patiënt gedurende ten minste 12 maanden vóór de studie EM moest hebben.
b
falen was gedefinieerd als: bij gebruik in een aanbevolen dosering geen effect op frequentie, duur of ernst van de migraine aanval in e en studie die ten minste 6 weken duurde.
* Chronische migraine: gedurende 3 maanden voor screening hadden patiënten ≥15 hoofdpijndagen*** per maand, waarvan ≥8 migrainedagen** (gebaseerd op medische records of
zelfrapportage) en ook tijdens de baselinefase.
** Migrainedagen werden bepaald of basis van hoofdpijnduur, symptomen, pijnklachten en migraine-specifiek medicatiegebruik op de kalenderdag. Een migrainedag was gedefinieerd als
elke kalenderdag waarop de patiënt een start, voortdurende of terugkerende gekwalificeerde migraine had. Een gekwalificeerde migraine is gedefinieerd als een migrainehoofdpijn (met of
zonder aura) die ten minste 4 uur continu (bij Tepper, 2017) of ten minste een half uur (bij Goadsby, Dodick, Sun) duurt, met twee of meer gerapporteerde kenmerken
(unilateraal, kloppen, gemiddelde-tot-ernstige intensiteit, of verergering bij inspanning of fysieke activiteit) of een of meer geassocieerde niet-pijnlijke kenmerken (misselijkheid of
overgeven, of zowel fotofobie en fonofobie). Als een patiënt migraine-specifieke medicatie innam tijdens een aura of om hoofdpijn op een kalenderdag te behandelen, werd dit ook geteld
als een migrainedag, ongeacht de duur van de hoofdpijn en pijnkenmerken of geassocieerde symptomen.
*** Hoofpijndagen werden gedefinieerd als kalenderdagen waarop de patiënt een gekwalificeerde migraine hoofdpijn of een niet-migraine hoofdpijn (start, voortdurende of terugkeren van
de hoofdpijn) had voor ten minste 4 uur continu, of een hoofdpijn van elke duur waarvoor acute medicatie werd gegeven om de hoofdpijn te behandelen.
f
Definitie chronische migraine wijkt bij Silberstein, 2007 af van de definitie bij Tepper, 2017. Definitie is volgens de Silberstein/Lipton criteria voor getransformeerde migraine,(20:
Silberstein SD, Lipton RB, Sliwinski M. Classification of daily and near-daily headaches: Field trial of revised HIS criteria. Neurology. 1996;47:871-875.). Geïncludeerd werden patiënten met
ten minste 15 hoofdpijndagen per 28 dagen, gedefinieerd als een kalenderdag met een hoofdpijn die ten minste 30 minuten duurde. Op ten minste de helft van deze dagen moest het gaan
om migraine met of zonder aura (volgens IHS 1.1 or 1.2) (International Headache Society Classification. Cephalalgia. 1998; 8(suppl 7):1-96.) of om migraineuze hoofdpijn. Migraineuze
hoofdpijn was gedefinieerd val matige tot ernstige hoofdpijn met 1 of meer van de volgende kenmerken: unilaterale pijn of pijn die aan 1 kant van het hoofd erger was, kloppende pijn,
fotofobie en/of fonofobie, misselijkheid en/of overgeven, of pijn die verergert bij fysieke activiteit. Verder moesten patiënten een Migraine Disability Assessment (MIDAS)- score van ten
minste 11 bij het eerste bezoek hebben.
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Bijlage 1A: Overzicht Placebogecontroleerde studies met topiramaat bij EM geïncludeerd in de metanalyses

Linde/Mulleners
Brandes, 2004[35]
De Tommaso, 2007[36, 37]
Diener, 2004[38]
Diener, 2007b[39]
Edwards, 2000*
Edwards, 2003[40]
Gupta, 2007[41]
Lipton 2011[42]

x
x
x
x
x
x
x

Jackson

ICER, NMA
x
x
x

x
x
x

Mei, 2004[43]
Silberstein, 2004[44]
x
x
Silberstein, 2006[45]
x
Storey, 2001[46]
x
x
*poster, 2000, ref 121 in dossier; n=25; 12 w; 200 mg topiramaat; kleine studie met

x

x

In dossier
Ref 95
119
157
118
121
nagezonden
122
116

x
x
x
x

123
96
nagezonden
124
weinig gewicht .
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Bijlage 2: Overzicht geëxcludeerde studies

Eerste auteur,

Reden van exclusie

jaar van publicatie
Vu, 2017[47]

Het betreft een farmacokinetische studie over erenumab

Ashina, 2017[27]

Het betreft een interimanalyse van een open studie over erenumab; dient alleen als aanvulling op andere studies

Gupta, 2007[41]

Het betreft een studie naar een lage dosis topiramaat (50 mg)
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Bijlage 3: Overzicht gebruikte richtlijnen en standaarden

Organisatie, ref

Datum

Titel

EMA / CBG[18]

2018

Samenvatting van de productkenmerken erenumab

EMA / CBG[4]

2018

European Public Assessment Report (EPAR) erenumab

NVN[1]

2017

Richtlijn Medicamenteuze behandeling van migraine, medicatieovergebruikshoofdpijn en spanningshoofdpijn.

NHG[2]

2014

NHG-Standaard Hoofdpijn
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Bijlage 4: Risk of Bias table
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Bijlage 5a: Baselinekarakteristieken studies bij CM.

Tepper,2017
7

Silberstein,
8
2007

Diener,
9
2007

Mei, 2006
10

Silvestrini, 2003

1

Leeftijd (jaren), gemiddelde (range)
12

6

4113

38

14

4615

46

16

44

7

Vrouw (%)

18

8319

85

20

7521

69

22

64

3

Leeftijd met begin migraine

24

2125

20

26

- 27

-

28

-

9

ziekteduur

30

2231

9 (met 32
chronische

- 33

5 (met
34chronische 3

5

% met medicatieovergebruik

36

41%
37

-

38

7839

1

Chronische migraine (%)

100b

100b

46

100e

2

Aantal migraineaanvallen/maand

4,4

-

3

Aantal migrainedagen/maand

18

15

4

Aantal migraine/migraineuze dagen

nvt

17

5

Aantal hoofdpijndagen/maand

21

21

Eerder gebruik van topiramaat (%)

5047

–

49

Eerder gebruik van botulinetoxine (%)

50

migraine)

migraine)
100 40

16

-

-

24

– 51

–

- 52

-

20
53

2448

-

4

% met acute specifieke migrainemedicatie

78

-

5

Aantal dagen met acute

-

12

-

30

58

9

-

-

-

59

6

hoofdpijnmedicatie/maand

57

migrainemedicatie/maand
% met geen eerdere migraineprofylaxe
64

26

-

- 71

–

1

% met eerdere migraineprofylaxe
65

74

-

- 72

–

2

% met eerder gefaalde profylaxe
66a

68

-

- 73

–

13-22

0

4

-

Aantal dagen met acute

0

3

–

- geen
- ≥ 1

67

32

-

68

68

-

- ≥ 2

69

49

-

0

0

% met profylaxe in begin studie70
profylaxe
75

76

77

78

0
79
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a

staken door onvoldoende effect of vanwege bijwerkingen

b

Definitie chronische migraine wijkt bij Silberstein, 2007 af van de definitie bij Tepper. Definitie is volgens de Silberstein/Lipton criteria voor getransformeerde migraine,(20: Silberstein SD,

- geen gegevens gevonden

Lipton RB, Sliwinski M. Classification of daily and near-daily headaches: Field trial of revised HIS criteria. Neurology. 1996;47:871-875.). Geïncludeerd werden patiënten met ten minste 15
hoofdpijndagen per 28 dagen, gedefinieerd als een kalenderdag met een hoofdpijn die ten minste 30 minuten duurde. Op ten minste de helft van deze dagen moest het gaan om migraine
met of zonder aura (volgens IHS 1.1 or 1.2) (International Headache Society Classification. Cephalalgia. 1998; 8(suppl 7):1-96.) of om migraineuze hoofdpijn. Migraineuze hoofdpijn was
gedefinieerd als matige tot ernstige hoofdpijn met 1 of meer van de volgende kenmerken: unilaterale pijn of pijn die aan 1 kant van het hoofd erger was, kloppende pijn, fotofobie en/of
fonofobie, misselijkheid en/of overgeven, of pijn die verergert bij fysieke activiteit. Verder moesten patiënten een Migraine Disability Assessment (MIDAS)- score van ten-minste 11 bij het
eerste bezoek hebben.
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Bijlage 5b: Baselinekarakteristieken studies met erenumab en topiramaat bij EM.

80

82 Goadsby,
83
Sun,
84

Dodick,
85
Reuter
86
Brandes,
87
Diener,
88

Gupta,
89

Lipton,90Silberstein,91Silberstein,
92
Mei,

Storey,

2017

2016

2018

, 2018 2004

2007

2011

2001

41 97

42
98

44
99

2004

2004

2006

2004

81

3

Leeftijd (jaren), gemiddelde (range)
94

95 41 ± 96
11

39 100 41 101 30 102 40

103
41

104
41

105 40

38

06

Vrouw (%)

107

108 85 %109 81 110 85
111

81
112 87 113 80 114 78 115 89

116
89

117
86

118 54

98

19

Leeftijd met begin migraine

120

121 21

122 21 123 21
124

- 125

126

127

129

130

131

32

ziekteduur

133

134

135

136

137

- 138 -

139

140 5 141 20

142
-

143
-

144 -

45

% met medicatieovergebruik

146

147

148

149

150

- 151

152

153

154

155

156

157

58

Chronische migraine

159 -

160

161

162

- 163

166

167

168

169

Episodische migraine (%)

170 100%171 100

100

-

100

100

-

Aantal aanvallen/maand

5,2±1,5
172 5,4

5,2

5,2

5,4

-

7

Aantal migrainedagen/maand

8,3±2,5
173 8,7

8,3

9,3

6,4

6

-

12

6,4

-

-

-

Aantal hoofdpijndagen/maand

9,2±2,6
174 -

9,2

10,1

-

-

-

13

-

-

6,9

-

164

128

165

5,5

-

5,5

75

% met acute specifieke migrainemedicatie 178 59

181 –

184 60
187

85

–

-

-

190

193
–

195
–

198 –

–

76

Aantal dagen met hoofdpijnmedicatie/maand
179 -

182 -

185 – 188

–

6

5

-

191 8,6

194
6

196
6

199 6,3

-

77

Aantal dagen met migrainemedicatie/maand180 3,3±3,4
183 4,4186 3,5
189

4,6

-

-

-

192 -

197

200 -

-

01

% met geen eerdere migraineprofylaxe
206

211 58

215 58 219 51

0

-

-

-

-

02

% met eerdere migraineprofylaxe207

212 42

216 42 220 46

100

-

-

-

-

03

a
% met eerder gefaalde profylaxe208

213 39

217 35 221 40

100

-

-

-

04

% met profylaxe in begin studie profylaxe
209
214 3

218 0

222 6

–

-

05

% met 2 gefaalde profylactica

223

39%*

24

210
225

a

226

227

228

229

230

0
231

0
232

0
233

-

-

-0

0

234

235

0

53

236

staken door onvoldoende effect of vanwege bijwerkingen- geen gegevens

* 61% had gefaald op >2 profylactica. 85% had eerder topiramaat gebruikt, 45% propranolol en amitriptyline, 38% metoprolol, 28% flunarizine en 16% candesartan.
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Bijlage 6a Uitkomsten studies bij CM

Tabel: Uitkomsten gunstige effecten studies in RCT’s voor erenumab en topiramaat bij CM[25]
∆ MMD

∆ MHD

∆ AMD

≥ 50% reductie

ernstige

% staken

in MMD

bijwerkingen

vanwege

-3.5 (SE: 0.3)
-4.1 (SE: 0.3)
-1.6 (SE: 0.2)

75/188 (40%)
77/187 (41%)
66/281 (23%)

6/190 (3%)
2/188 (1%)
7/282 (2%)

0/190 (1%)
2/190 (1%)
2/286 (1%)

-2.5 (SE: -)
-2.5 (SE: -)
-1.8 (SE: -)

50%
42%
38%

-3.8 (SE-)
-4.9 (SE: -)
-1.5 (SE-)

35%
41%
17%
18/165 (10,9%)
10/163 (6,1%)

-

bijwerkingen
Tepper,

12

2017
Ashina,
2018 [26,
27]
(over de
subgroepen
van Tepper)

E 70 mg/mnd
E 140 mg/md
placebo

-6.6 (SE: 0.4)
-6.6 (SE: 0.4)
-4.2 (SE: 0.4)

geena (32%)
E 70 mg/mnd
E 140 mg/md
placebo

-7.9 (SE-)
-6.1 (SE: -)
-5.7 (SE-)

≥ 1 (68%)
E 70 mg/mnd
E 140 mg/md
placebo

-6.0 (SE-)
-6.8 (SE: -)
-3.5 (SE-)

-

Silberstein,
2007[48, 49]
32,141
Diener,
2007[50]
Mei, 2004[43]
n=50

16

T 100 mg/dag
placebo

-6.4 (SD: 5.8)
-4.7 (SD: 6.1)

-5.8 (SD: 5.6)
-4.7 (SD: 5.6)

-4.4 (SD: 5.8)
-3.4 (SD: 5.3)

57/153 (37.3%)
44/153 (28.8%)

16

T 100 mg/dag
placebo
T 100mg/dag*
placebo

-3.5 (SD: 6.3)§
0.2 (SD: 4.7)§
-

-21,2
-8,2

-3,0 (SD 5,9)
-0.7 (SD: 6.2)
-27,6
-13,7

9/32 (29%)‡‡
0/27 (0%)‡‡
-

geen ernstige
bijwerkingen of
doden
1/32 (3%)
1/27 (4%)
-

Silvestrini,

8

T 50 mg/dag

-

-

-

10/14 (71%)††

-

2003[51]n=28
E= erenumab

12

placebo

6/32
3/27
9/30
6/20

(19%)
(11%)
(30%)
(30%)

0/14 (0%)††

T=topiramaat

∆ MMD= verandering in gemiddeld aantal (waarschijnlijke) migrainedagen per maand t.o.v. baseline In Tepper, 2017 is een andere definitie gebruikt voor migrainedage n dan bij
Silberstein, 2017. Bij Tepper ging de definitie volgens de IHS 3 en is in de definitie ook het aantal dagen waarop migrainespecifieke medicatie is gebruikt meegenomen.
∆ AMD= verandering in gemiddeld aantal dagen met acute migraine (specifieke) medicatie per maand t.o.v. baseline.
MHD=maandelijkse hoofdpijndagen
§ §Change from baseline in migraine days only
‡‡50% reduction in migraine days only
††50% reduction in headache days;
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a

geen eerdere preventieve behandeling en falen van de behandeling

* Mei, 2006 een kleine RCT gaat over CM met medicatieovergebruik. In de topiramaat arm (n=21) zit ook een randomisatie naar placebo en triptaan voor de aanvalsmedicatie.

2018043296

Pagina 82 van 82

DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport erenumab (Aimovig®) bij de behandeling van profylaxe van migraine | mei 2019

Bijlage 6b Uitkomsten gunstige effecten studies bij EM in RCT’s voor erenumab en topiramaat bij EM

∆ MMD

∆ MHD

∆ AMD

≥ 50% reductie in

ernstige

% staken

MMD

bijwerkingen

vanwege
bijwerkingen

Goadsby**

24

E 70 mg/mnd
E 140 mg/md
placebo

-3.2 (SE 0.2)
-3.7 (SE 0.2)
-1.8 (SE 0.2)

-

-1.1 (SE 0.1)
-1.6 (SE 0.1)
-0.2 (SE 0.1)

135/312 (43.3%)
159/318 (50.0%)
84/316 (26.6%)

8/314 (3%)
6/319 (2%)
7/319 (2%)

7/317 (2%)
7/319 (2%)
8/319 (3%)

Sun, 2016

12

Dodick, 2018

12
12

-3.4 (SE: 0.4)
-2.3 (SE: 0.3)
-2.9 (SE: 0.2)
-1.8 (SE: 0.2)
-1.8 (SE: 0.4
-0.2 (SE: 0.4)

-3.5
-2.4
-

Reuter

E 70 mg/mnd
placebo
E 70 mg/mnd
placebo
E 140
mg/mnd
placebo
E 140
mg/mnd
placebo

-2.5 (SE: 0.3)
-1.4 (SE: 0.3)
-1.2 (SE: 0.1) §
-0.6 (SE: 0.1) §
-1.3 (SE: 0.2)
0.5 (SE: 0.3)

46/99 (46%)
43/144 (30%)
112/282 (39.7%)
85/288 (29.5%)
36/119 (30%)
17/124 (14%)
(OR 2.7 (1.4-5.2)
16/43 (37%)
9/52 (17%)
(OR 2.8 (1.1-7.3)

1/106
0/153
3/283
5/289
2/119
1/124

3/107
2/160
5/283
1/289
0
1/124

-1.8 (SE: 0.7
0.3 (SE: 0.7)

-

-1.2(SE: 0.4)
0.6 (SE: 0.4)

-

-Rsubgroep* 2
eerdere
gefaalde
profylactica
-Rsubgroep > 2
eerdere
gefaalde
profylactica

12

12

E 140
mg/mnd
placebo

-1.8 (SE: 0.6)
-0.5 (SE: 0.5)

-

-1.3(SE: 0.3)
0.4 (SE: 0.3)

20/76 (26%)
8/72(11%)
(OR 2.9 (1.2-7.0)

Brandes, 2004a

26

26

Diener, 2004

26

Mei, 2004

16

-2.6 (SE: 0.31)
-2.9 (SE: 0.32)
-1.3 (SE: 0.32)
-6.6 (SD: 3.5)
-5.3 (SD: 3.6)
-1.8 (SE: 0.25)
-1.3 (SE: 0.25)
-1.1 (SE: 0.24)
-

-

Lipton, 2011 a

-2.1
-2.2
-1.0
-4.8
-3.8
-1.5
-0.9
-0.8
-

Silberstein, 2004 a

26

-

-

-

Silberstein, 2006 a

20

T 100 mg/dag
T 200 mg/dag
placebo
T 100 mg/dag
placebo
T 100 mg/dag
T 200 mg/dag
placebo
T 100 mg/dag
placebo
T 100 mg/dag
T 200 mg/dag
Placebo
T 200 mg/dag

-

-

-

59/120 (49%)
55/117 (47%)
26/114 (23%)
105/159 (65.8%)
83/171 (48.5%)
51/139 (37%)
50/143 (35%)
31/143 (22%)
22/35 (63%)
8/37 (21%)
68/125 (54%)
59/112 (52.3%)
26/115 (22.6%)
55/138 (39.9%)

-6.6
-5.3
-

(SE: 0.29)
(SE: 0.29)
(SE: 0.29)
(SD: 3.5)
(SD: 3.7)
(SE: 0.21)
(SE: 0.21)
(SE: 0.20)

(1%)
(0%)
(1%)
(2%)
(2%)
(1%)

-

4/176 (2%)
5/185 (3%)
-

-

2/140 (1%)

2018043296

(3%)
(1%)
(2%)
(0%)
(1%)

32/122 (26%)
25/122 (20%)
14/120 (12%)
21/176 (12%)
18/185 (10%)
37/141 (26%)
63/144 (44%)
15/146 (10%)
17/35 (49%)
2/37 (5%)
24/128 (19%)
38/117 (32%)
11/117 (9%)
21/140 (15%)

Pagina 83 van 82

DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport erenumab (Aimovig®) bij de behandeling van profylaxe van migraine | mei 2019

Storey, 2001

16

placebo
T 200 mg/dag
placebo

-

-

-

E70: Erenumab 70 mg groep; E140: Erenumab 140 mg groep; P: Placebo-groep.

25/73 (34.2%)
5/19 (26.3%)
2/21 (9.5%)

1/73 (1%)
1/19 (5%)
1/21 (5%)

4/73 (5%)
2/19 (11%)
0

– geen gegevens

∆ MMD= verandering in gemiddeld aantal (waarschijnlijke) migrainedagen per maand t.o.v. baseline. De definitie voor migrainedagen verschilt soms, mede afhankelijk van de gebruikte
IHS (2 of 3) classificatie. Bij de studies met erenumab ging de definitie volgens de IHS 3 en is in de definitie ook het aantal dagen waarop migrainespecifieke medicatie is gebruikt
meegenomen. Bij de topiramaat studies ging het bij een migrainedag alleen om het aantal dagen met migraine.
∆ AMD= verandering in gemiddeld aantal dagen met acute migraine (specifieke) medicatie per maand t.o.v. baseline.
* Subgroepanalyse van de Reuterstudie
** De SmPC geeft over de studie van Goadsby wel aan dat bij patiënten bij wie een eerder geneesmiddel gefaald heeft, het verschil voor de afna me van aantal migrainedagen per maand
t.o.v. placebo numeriek groter is, nl tussen erenumab 140 mg en placebo, -2,5 (95%-BI: -3,4; -1,7) en tussen erenumab 70 mg en placebo -2,0 (95%-BI: -2,8, -1,2). Ook was er een
hoger percentage proefpersonen in de groep met erenumab dat een afname van aantal migrainedagen per maand van ten minste 50% bereikte vergeleken met placebo.
a

Brandes, Lipton en Silberstein hadden alleen patiënten geïncludeerd die op meer dan 2 profylactische groepen hadden gefaald. Bij de and ere topiraatmaatstudies staat niet aangegeven of

er sprake moest zijn van aantal eerdere behandelingen met profylactica.
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1

Inleiding

In dit rapport worden de (meer)kosten geraamd ten laste van het farmaciebudget,
die ontstaan als erenumab (Aimovig®) wordt opgenomen op lijst 1B van het GVS.
Uitgangspunten voor de BIA zijn: de geregistreerde indicatie, het potentiële aantal
patiënten dat voor behandeling met het geneesmiddel in aanmerking komt, de
apotheekinkoopprijs (AIP), de dosering van het geneesmiddel, de duur van de
behandeling en mogelijke substitutie van de huidige behandeling.
Er wordt uitgegaan van de patiëntendoelgroep waarvoor Zorginstituut Nederland
heeft aangegeven dat het middel gezien het belang van de volksgezondheid een
therapeutische gelijke waarde heeft ten opzichte van de vergelijkende behandeling.

1.1

Geregistreerde indicatie
Erenumab (Aimovig®) is geregistreerd voor profylaxe van migraine bij volwassenen
die ten minste 4 migrainedagen per maand hebben.1
Indicatie waarvoor vergoeding wordt aangevraagd:
De aanvrager vraagt vergoeding aan voor een subgroep binnen de geregistreerde
indicatie van erenumab: Volwassenen met ten minste 4 migrainedagen per maand
die niet gereageerd hebben op tenminste twee preventieve behandelingen (die
geregistreerd zijn) voor migraine.

1.2

Plaats in het behandelalgoritme
Binnen migraine wordt onderscheid gemaakt tussen episodische migraine en
chronische migraine. Bij episodische migraine (EM) is er sprake van minder dan 15
dagen hoofdpijn per maand, gemeten over een periode van drie maanden.
Chronische migraine (CM) is gedefinieerd als minimaal 15 dagen per maand
hoofdpijn waarvan minstens 8 dagen migraine.
De farmacotherapeutische behandeling van migraine is beschreven in de NVN
richtlijn2 en de NHG-standaard.3 Bij de behandeling van migraine wordt onderscheid
gemaakt tussen de aanvalsbehandeling en de onderhoudsbehandeling (profylaxe).
In dit rapport gaan we alleen in op de profylaxe van migraine.
Omdat de NVN richtlijn van recentere datum is dan de NHG standaard, de NHG ook
heeft meegewerkt aan de NVN richtlijn en omdat de verwachting is dat de
behandeling met erenumab in de tweedelijn bij de in migraine gespecialiseerde
neuroloog zal plaatsvinden en niet bij de huisarts, volgen we op hoofdlijnen in dit
rapport de voorkeursvolgorde van de NVN richtlijn.
Bij episodische migraine is de volgorde in middel van voorkeur:
1 Offlabel candesartan
2 A. metoprolol of propranolol
• B. topiramaat
• C. valproaat mga (mannen)
3 A. valproaat mga (niet vruchtbare vrouwen)
• B. flunarizine
• C. amitriptyline
4 pizotifeen (weinig effectief)
2018058786
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Bij chronische migraine:
Bij chronische migraine moet men eerst nagaan of er niet sprake is van
medicatieovergebruikshoofdpijn. Dit is het geval bij overmatig gebruik van
paracetamol of NSAID's ≥ 15 dagen/maand of van triptanen, ergotamine, opiaten ≥
10 dagen/maand gedurende 3 maanden. Meer dan de helft van de patiënten met
chronische migraine gebruikt overmatig hoofdpijnmedicatie; in de tweedelijnszorg
schat men dat op 90%.
Het schema bij profylactische behandeling van chronische migraine:
1. topiramaat, valproaat en
2. botulinetoxine A.
In een wetenschappelijk advies omtrent erenumab is uitvoerig gesproken over de
meest geschikte vergelijkende behandeling, ook in overleg met de Nederlandse
Vereniging voor Neurologie. Er is besloten dat voor wat betreft de therapeutische
waarde, zowel voor EM als voor CM, erenumab kan worden vergeleken met
topiramaat. In het farmacotherapeutische rapport is een gelijke waarde ten op
zichte van topiramaat vastgesteld.
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2

Uitgangspunten

2.1

Aantal patiënten
Omschrijving van de aanpak
Het is vrij lastig om een goede inschatting te maken van het aantal patiënten dat zal
starten met erenumab. Om tot deze patiëntengroep te komen moeten verschillende
aannames worden gedaan, welke hieronder nader uitgelegd zullen worden.
Patiënten die in aanmerking komen voor behandeling met erenumab moeten
voldoen aan de volgende criteria:
•
minimaal 4 dagen migraine per maand;
•
2 eerdere profylactische behandelingen gehad.
Het kan hier echter gaan om zeer verschillende patiëntengroepen. Er zal een grote
groep patiënten zijn die al uitbehandeld is en die bijvoorbeeld al verschillende
profylactica geprobeerd hebben. Er zal echter ook een groep patiënten zijn die op
het punt staan een derdelijns profylactische behandeling te starten.
Het Zorginstituut kiest voor de aanpak waarbij wordt uitgegaan van alle prevalente
migraine patiënten in het jaar 2019. Van deze groep wordt vastgesteld hoeveel
patiënten er 4 of meer dagen migraine per maand hebben, en hoeveel van hen er
met een derdelijns profylactische behandeling zullen starten. Er wordt hier geen
onderscheid gemaakt in een groep patiënten met episodische en chronische
migraine. De totale groep van patiënten met migraine wordt als uitgangspunt
genomen, en er wordt bekeken of zij in aanmerking komen voor behandeling met
erenumab. Als argument om in de BIA geen onderscheid te maken in episodische en
chronische migraine geeft de fabrikant het volgende aan: “Migraine wordt gezien als
een continuüm van hetzelfde ziektebeeld met andere frequentie. Een onderscheid is
arbitrair doordat er enerzijds door fluctuatie van het aantal hoofdpijndagen
eenzelfde patiënt in beide classificaties kan vallen, en anderzijds er sprake is van
chronificatie doordat een episodisch migraine patiënt in situatie verslechtert. Er is
derhalve geen sprake van een naïeve chronisch migraine patiënt. Als uitgangspunt
voor de budget impact berekening gaan wij daarom uit van de populatie patiënten
die reeds twee voorkeursmiddelen volgens de NVN richtlijnen heeft ondergaan.”
Een deel van de prevalente patiëntengroep zal direct in aanmerking komen voor
behandeling met erenumab omdat zij al twee eerdere migraine profylactica gebruikt
hebben. Er zullen echter ook patiënten zijn die bijvoorbeeld pas net
gediagnosticeerd zijn, en pas over enkele jaren zullen starten met een derdelijns
behandeling (zoals erenumab). Met behulp van het marktpenetratie percentage
wordt een inschatting gemaakt van de instroom van deze totale groep patiënten.
Er wordt niet nog apart een berekening gemaakt van een groep incidente patiënten.
Het is namelijk zo dat patiënten die nieuw de diagnose migraine krijgen (de
incidente patiënten) pas na enige tijd toe zullen zijn aan een derdelijns behandeling
als erenumab. De prevalente groep patiënten in het jaar 2019 omvat ook al alle
incidente patiënten in dat jaar. Een deel van hen zal binnen 3 jaar starten met een
derdelijns profylactische behandeling. Patiënten die echter pas in jaar 2 of 3 de
diagnose migraine krijgen zullen niet nog binnen de scope van deze BIA (3 jaar) nog
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starten met een middel als erenumab.
Prevalentie
In de periode 1990-2015 is het aantal personen met migraine bij de huisarts flink
gestegen; sinds 1990 is de prevalentie voor zowel mannen als vrouwen
verdrievoudigd.4 In 2016 waren er 266.400 personen met migraine bekend bij de
huisarts: 57.500 mannen en 208.900 vrouwen. Het totale aantal patiënten met
migraine is in de periode 2011-2014 (meest recente data met betrekking tot trends)
met gemiddeld ongeveer 9% per jaar gestegen. In 2019 zullen er daarom naar
verwachting ongeveer 266.400 x (1,09^3) = 343.655 prevalente patiënten zijn.
Omdat in deze huisartsenregistratie ook patiënten van 18 jaar en jonger worden
meegenomen en de geregistreerde indicatie alleen volwassenen betreft, geeft het
hiervoor genoemde aantal prevalente patiënten misschien een kleine overschatting.
Hiermee dient rekening gehouden te worden in de conclusie.
Geregistreerde indicatie: minimaal 4 dagen migraine per maand
Niet alle patiënten die migraine krijgen zullen met erenumab behandeld worden.
Ten eerste geeft de geregistreerde indicatie aan dat patiënten minimaal 4
migrainedagen per maand moeten hebben. De aanvrager heeft hier op verschillende
manieren onderzoek naar gedaan. Zo is er een analyse uitgevoerd naar het
percentage patiënten dat 4 of meer dagen per maand triptanen gebruikt als
aanvalsmedicatie (27,33% op basis van IQVIA’s Real-World Data Longitudinal
Prescription database).5 Het is echter niet zo dat alle patiënten triptanen gebruiken
wanneer zij migraine hebben, ook reguliere pijnstilling met NSAID’s is gebruikelijk.
Het Zorginstituut heeft er daarom weinig vertrouwen in dat deze analyse alle
relevante patiënten omvat.
In een ander onderzoek heeft de aanvrager een online vragenlijst uitgezet bij meer
dan 100 Nederlandse huisartsen.6 Aan de huisartsen is gevraagd welk deel van de
migraine patiënten (met zowel episodisch als chronische migraine) in Nederland
meer dan 4 dagen migraine per maand hebben. Zij komen uit op een gemiddeld
percentage van 38%. Dit percentage ligt ongeveer 10% boven het percentage zoals
berekend op basis van het IQVIA onderzoek. Van dit percentage (38%) zal in deze
BIA uit worden gegaan.
Patiënten die starten met profylaxe
Niet alle patiënten die 4 of meer dagen migraine per maand hebben starten met
profylactische behandeling. In hetzelfde onderzoek dat hierboven al is beschreven
gaven huisartsen aan dat ze bij 77% van de patiënten met minimaal 4 migraine
dagen per maand, profylaxe overwegen.
Een deel van de patiënten zal slechts één of twee profylactische behandelingen
ondergaan. Om uit te rekenen hoeveel patiënten minstens een derde behandeling
overwegen moet er dus nog een aanvullende berekening uitgevoerd worden. Om
inzicht te krijgen in het percentage patiënten dat aan deze laatste voorwaarde
voldoet wordt hier uitgegaan van het eerder genoemde onderzoek op basis van
IQVIA’s Real-World Data Longitudinal Prescription database.5 Er wordt niet
uitgegaan van het onderzoek onder Nederlandse huisartsen omdat dit hier niet is
onderzocht. Uit het IQVIA onderzoek blijkt dat van alle patiënten die starten met
profylaxe, ongeveer 21% een derde profylactische behandeling start.
Wanneer bovenstaande percentages worden toegepast op de prevalente groep
patiënten komt dit neer op: 343.655 x 38% x 77% x 21% = 21.116 patiënten (zie
tabel 1). Dit aantal ligt in de range die eerder door de Horizonscan is genoemd:
8.000 - 24.000.7 Het Zorginstituut beseft dat er nadelen kleven aan het gebruik van
2018058786
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deze verschillende bronnen en dus verschillende patiëntenpopulaties. Dit brengt, net
als andere aannames, onzekerheid met zich mee. Hiermee moet in de interpretatie
van de conclusies rekening worden gehouden.

Tabel 1: Geschatte aantal patiënten dat in aanmerking komt voor behandeling met
erenumab.
Prevalentie (eenmalig)
Aantal prevalente patiënten met migraine

343.655

Waarvan patiënten met minimaal 4 migraine dagen per maand (38%)

130.589

Waarvan patiënten die starten met profylaxe (77%)

100.554

Waarvan patiënten die een derdelijnsbehandeling starten (21%)

21.116

Patiënten die stoppen met de behandeling
Hoewel de behandeling met erenumab in principe levenslang kan duren, zal in de
praktijk een groot deel van de patiënten de behandeling na één of twee jaar staken.
Hoe groot dit percentage zal zijn is op dit moment onduidelijk. Om hier toch een
grove schatting van te kunnen maken is er gekeken naar de data uit de open-label
extensie studie van erenumab 70mg in episodische migraine.8 In deze studie bleek
na 1 jaar en 3 maanden nog 65% van de patiënten onder behandeling te zijn, en na
1 jaar en 7 maanden nog 58%. Na ruim 3 jaar was dit nog ongeveer 52%. Patiënten
lijken dus vooral in het eerste jaar te stoppen met de behandeling. Het Zorginstituut
kiest ervoor om van de volgende percentages uit te gaan:
•
•

over het gehele tweede jaar bekeken, is gemiddeld nog 60% van de gestarte
patiënten onder behandeling;
over het gehele derde jaar bekeken, is gemiddeld nog 55% van de gestarte
patiënten onder behandeling.

Marktpenetratie
Zoals hierboven al staat aangegeven zal er een redelijk grote groep patiënten zijn
die direct met erenumab zal willen starten. Zij moeten echter wel eerst op de
hoogte gesteld worden van deze nieuwe behandeloptie en ook zullen zij de
neuroloog moeten bezoeken voor een eerste recept. Ook zijn er patiënten die pas in
de komende drie jaar ‘toe’ zijn aan een derdelijns behandeling. Dit alles
samengenomen maakt het Zorginstituut de inschatting dat de marktpenetratie de
komende drie jaar zal oplopen van 50% naar 70% naar 90% (zie tabel 2).

Tabel 2: Geschatte aantal patiënten dat de komende drie jaar in aanmerking komt
voor behandeling met erenumab.
Er wordt ervan uitgegaan dat 60% van de starters doorgaat in jaar 2 en 55% in jaar 3.
Jaar 1
nieuwe starters op basis
van marktpenetratie
(50%, 70%, 90%)

Jaar 2

Jaar 3

10.558

4.223

4.223

(50% van 21.116)

(70%-50%=20%

(90%-70%=20%

van 21.116)

van 21.116)

6.335

2.534

voortgezette behandeling
2e jaar (60% van starters)
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voortgezette behandeling
3e jaar (55% van starters)

Totaal aantal
patiënten

5.807*

10.558

10.558

12.564

*Rekenvoorbeeld: in jaar 1 starten er 50% x 21.116 = 10558 patiënten met erenumab. In het tweede jaar
gaan 60% x 10558 = 6335 patiënten door met de behandeling. Van de initiële groep van 10558 patiënten
gaat in het derde jaar nog 55% door met de behandeling: 55% x 10558 = 5807.

2.2

Substitutie
Het Zorginstituut heeft besloten om niet te rekenen met substitutiekosten van
topiramaat. Hiervoor zijn verschillende redenen:
1) Veel patiënten zijn al lang behandeld met topiramaat, of kiezen ervoor om
niet met topiramaat te willen worden behandeld. Voor deze patiënten
worden er dus geen kosten bespaard op het gebruik van topiramaat.
2) Het onderzoek van IQVIA laat zien dat het overgrote deel van de patiënten
na een derdelijns behandeling ook nog een vierde of vijfde middel proberen.
De verwachting is daarom niet dat erenumab de behandeling met
topiramaat direct zal vervangen. Er vindt waarschijnlijk eerder een
verschuiving plaats dan dat er echt substitutie optreedt.
3) De jaarlijkse behandelkosten van topiramaat zijn minder dan 2% ten
opzichte van de behandelkosten van erenumab.
Het Zorginstituut heeft besloten om gezien de onzekerheid over het wel/niet
optreden van substitutie met topiramaat, en de zeer marginale substitutie die dit
mogelijk oplevert, de mogelijke substitutiekosten niet mee te nemen in de
berekening. In de conclusie van dit rapport zal dit ook worden genoemd.

2.3

Kosten per patiënt per jaar
Erenumab
De apotheekinkoopprijs van erenumab bedraagt €450 per subcutane injectie à
70mg. Een dosering van 140mg zal tijdelijk bestaan uit twee injecties van 70mg,
totdat een auto-injector met 140mg beschikbaar is (verwacht in 2019). Deze autoinjector van 140mg zal eveneens €450 kosten. De aanvrager zal de tweede injectie
bij een dosering van 140mg in samenwerking met een directe leverancier
terugbetalen zolang de 140mg injectie niet beschikbaar is.
De aanbevolen dosis is 70mg erenumab elke 4 weken. Sommige patiënten kunnen
baat hebben bij een dosis van 140mg elke 4 weken. Per jaar komen de
behandelkosten daarmee op 13 x €450 = € 5.850.
Topiramaat
De informatie hieronder is alleen ter kennisgeving. Er wordt geen berekening
gemaakt van substitutiekosten, maar het is wellicht informatief om inzicht te krijgen
in de behandelkosten van topiramaat.
Er wordt hier uitgegaan van een gemiddelde dosering van 100mg per dag, verdeeld
over 2 toedieningen.9 De GIPdatabank toont aan dat de gemiddelde prijs voor de
dagelijkse behandeling met topiramaat 50mg (in totaal dus 100mg per dag) ligt op
€0,22. Per jaar kost de behandeling met topiramaat daarmee 365 x €0,22 =
€80,30. Deze kosten liggen aanzienlijk lager dan de kosten van de behandeling met
erenumab (<2%).
2018058786
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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 prevalente patiënten met migraine stijgt in 2019 naar 343.655
patiënten.
Patiënten die in jaar 2 en 3 van deze budget impact analyse de diagnose
migraine krijgen, zullen pas buiten de scope van deze analyse potentieel
starten met erenumab.
Er wordt uitgegaan van de volgende percentages: 38% van de migraine
patiënten heeft 4 of meer migraine dagen per maand; 77% van deze groep
start met profylactische behandeling; 21% van deze groep start met een
derdelijns profylactische behandeling.
Er zal weinig substitutie optreden omdat veel patiënten al eerder behandeld
zijn met met topiramaat en vanwege de veel lagere behandelkosten van
topiramaat ten opzichte van erenumab.
Na het eerste jaar zal 60% van de patiënten de behandeling voortzetten, na
het tweede jaar is dit 55% van de initiële patiëntengroep.
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3

Budget impact analyse

3.1

Budget impact: alleen geneesmiddelkosten
In Tabel 3 staat een overzicht van de totale budget impact wanneer erenumab aan
het bestaande behandelingsarsenaal wordt toegevoegd bij de indicatie profylaxe
behandeling bij migraine.
In de tabel zijn alleen de geneesmiddelkosten meegenomen, mogelijke extra kosten
of besparingen ten laste van het bredere gezondheidsbudget zijn hierbij buiten
beschouwing gelaten.
Tabel 3: Raming van de totale kosten van de toevoeging van erenumab aan het
behandelarsenaal voor profylaxe behandeling bij migraine (alleen
geneesmiddelkosten).
Jaar

aantal
patiënten

Kosten erenumab

kosten per patiënt

totale kosten

10.558

€ 5.850

€ 61.764.300

10.558

€ 5.850

€ 61.764.300

12.564

€ 5.850

€ 73.499.400

1

2

3

3.2

Budget impact: breder perspectief
De behandeling met erenumab moet starten onder leiding van een verpleegkundige
die de patiënt leert om de injecties zelf toe te dienen. De aanvrager heeft onderzoek
gedaan onder Nederlandse artsen en zij hebben aangegeven dat dit de
verpleegkundige ongeveer 0,8 uur kost per patiënt. De aanvrager rekent hiervoor
€20 per patiënt. Deze berekening is gebaseerd op de kostenhandleiding, en neemt
het salaris van een verpleegkundige à €2378 per maand als uitgangspunt. In totaal
komen deze extra kosten op ongeveer €200.000 tot €250.000 per jaar uit. Het
Zorginstituut heeft besloten om deze kosten niet in de uiteindelijke budget impact
mee te rekenen, maar deze weg te strepen tegen de mogelijke (relatief kleine)
besparing op de geneesmiddelkosten van topiramaat.
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4

Conclusie

Rekening houdend met de aannames omtrent onder andere het aantal patiënten en
de marktpenetratie zal opname op lijst 1B van het GVS van erenumab (Aimovig®)
bij profylaxe behandeling bij migraine gepaard gaan met meerkosten ten laste van
het farmaciebudget van ongeveer €73,5 miljoen.
Dit is mogelijk een lichte overschatting omdat er niet is gecorrigeerd voor patiënten
< 18 jaar. Mogelijk valt de budget impact analyse daardoor enkele miljoenen lager
uit.
Hierbij bestaat veel onzekerheid over het aantal patiënten dat zal starten met
erenumab. Ook is het lastig om de marktpenetratie goed in te schatten.
In deze budget impact analyse is geen berekening gemaakt van de mogelijke
substitutiekosten van topiramaat. Het is namelijk onduidelijk of er wel substitutie zal
optreden, of dat er eerder een verschuiving in behandelingen zal plaatsvinden. Wel
kan opgemerkt worden dat de totale vergoeding voor topiramaat in 2017 op minder
dan €1 miljoen lag. Bovendien wordt topiramaat ook voorgeschreven bij epilepsie.
De invloed van mogelijke substitutiekosten op het totale bedrag van ruim €73
miljoen is dan ook minimaal.

De inhoudelijke bespreking is afgerond in de Wetenschappelijke Adviesraad
(WAR) vergadering van 27 mei 2019.
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