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Betreft Pakketadvies ibrutinib (Imbruvica®) 
 
 
 
Geachte heer Van Rijn, 
 
Zorginstituut Nederland heeft de beoordeling van ibrutinib (Imbruvica®) bij de 
indicatie: als monotherapie of in combinatie met obinutuzumab voor de 
behandeling van volwassen patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL), 
die niet eerder zijn behandeld, afgerond. Op basis van deze beoordeling adviseer 
ik u ibrutinib op te nemen in het basispakket, na succesvolle 
prijsonderhandelingen op basis een realistisch (in beginsel) openbaar prijsvoorstel 
van de fabrikant. In deze brief licht ik het advies toe. 
 
U plaatste ibrutinib voor de genoemde indicatie in de pakketsluis voor dure 
geneesmiddelen. Het Zorginstituut heeft ibrutinib beoordeeld aan de hand van de 
vier pakketcriteria1: effectiviteit2, kosteneffectiviteit3, noodzakelijkheid en 
uitvoerbaarheid. Het Zorginstituut maakt vanuit het oogpunt van het uit 
gezamenlijke premies betaalde basispakket de afweging of de nieuwe zorg 
onderdeel zou moeten zijn van het verzekerde pakket. We kijken hierbij naar de 
mate van zekerheid dat dit bereikt wordt, zowel in de wetenschappelijk zin, als 
qua maatschappelijk draagvlak en naar aspecten van doelmatigheid en 
transparantie. Het Zorginstituut wordt daarbij geadviseerd door twee 
onafhankelijke commissies: de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) voor de 
toetsing van de gegevens aan de stand van de wetenschap en praktijk en het 
bepalen van de kosteneffectiviteit en de Adviescommissie Pakket (ACP) voor de 
maatschappelijke afweging. Ook hebben wij belanghebbende partijen tijdens het 
proces over de beoordeling geconsulteerd. 
 

Voorgeschiedenis 

Ibrutinib heeft een status van weesgeneesmiddel. Het is door het Zorginstituut op 
verzoek van de minister, vanwege plaatsing in de ‘pakketsluis’ voor intramurale 
geneesmiddelen, al eerder beoordeeld (medio 2017) voor de indicatie 
monotherapie bij niet eerder behandelde patiënten met CLL, zonder del17p of 
TP53 mutatie. Voor patiënten mét deze mutaties was ibrutinib als eerstelijns 

                                                
1 Pakketbeheer in de praktijk 3 (2013). Zorginstituut Nederland, Diemen. Via www.zorginstituutnederland.nl 
2 Beoordeling stand van de wetenschap en praktijk: geactualiseerde versie (2015). Zorginstituut Nederland, 

Diemen. Via www.zorginstituutnederland.nl  
3 Rapport kosteneffectiviteit (2015). Zorginstituut Nederland, Diemen. Via www.zorginstituutnederland.nl 

http://www.zorginstituutnederland.nl/
http://www.zorginstituutnederland.nl/
http://www.zorginstituutnederland.nl/
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behandeling op dat moment al opgenomen in het pakket.  
 
Het advies van het Zorginstituut aan u was om ibrutinib alleen op te nemen in het 
verzekerde pakket voor de subgroep van patiënten met CLL waarvoor sprake is 
van stand van de wetenschap en praktijk: de subgroep van oudere, niet fitte 
patiënten zonder del17p of  TP53-mutatie bij wie toepassing van anti-CD-20 
gecontra-indiceerd is of meer nadelen biedt dan voordelen voor de patiënt. 
  
Om de toegankelijkheid en betaalbaarheid van het pakket te waarborgen gaven 
wij tevens het advies om opnieuw aan het Zorginstituut te vragen als er nieuwe 
gegevens beschikbaar zouden komen. De eerste reden hiertoe was de potentieel 
grote budgetimpact. De tweede reden hiertoe was als er nieuwe gegevens 
beschikbaar zouden komen voor toepassing bij een bredere groep patiënten CLL 
zonder del17p of TP53-mutatie waarvoor toen nog een therapeutische 
minderwaarde werd vastgesteld, dan wel bij indicatie-uitbreiding van ibrutinib. 
 
U heeft dit advies overgenomen en omdat inmiddels nieuwe gegevens 
beschikbaar zijn heeft u ons gevraagd ibrutinib opnieuw te beoordelen voor de 
toepassing als eerstelijns behandeling voor de subgroep waarvoor nu nog geen 
vergoeding bestaat. 
 
Pakketadvies (conclusie) 

Ibrutinib voldoet nu aan de stand van de wetenschap en praktijk voor de gehele 
groep van volwassen patiënten met CLL zonder del17p of TP53 mutatie, die niet 
eerder behandeld zijn:  
• fitte patiënten ≤ 65-70 jaar en een ongemuteerd IGHV  
• fitte patiënten > 65-70 jaar 
• niet fitte patiënten.  
Behandeling met ibrutinib geeft een klinisch relevante verbetering van de 
progressievrije overleving van tenminste 6 maanden ten opzichte van de 
standaardbehandeling die bij de genoemde patiënten wordt toegepast. Het is nog 
onduidelijk of ibrutinib ook tot overlevingswinst zal leiden in vergelijking met de 
standaardbehandeling. De ongunstige effecten van ibrutinib zijn acceptabel. 
Ibrutinib heeft ten opzichte van de huidige therapieën het voordeel dat het oraal 
kan worden toegediend.  
 
De kosten voor een heel jaar behandelen met ibrutinib in de eerstelijn zijn 
€69.839 per patiënt. De behandeling met ibrutinib duurt gemiddeld 3 jaar. 
Uitgaande van ca. 445 patiënten per jaar die behandeld gaan worden met 
ibrutinib worden de totale kosten voor behandeling geschat op €22,1 miljoen 
wanneer rekening wordt gehouden met substitutie van de huidige behandelingen. 
Overigens zijn de totale kosten voor de behandeling van een patiënt met CLL nu 
al hoog. 
 
De kosteneffectiviteit heeft een grote range door de onzekerheid over het effect 
op de algehele overleving: voor de gehele patiëntengroep bevindt die zich ruwweg 
tussen de €60.000 en €200.000 euro per QALY. Bij een aandoening met een 
gemiddelde ziektelast (voor eerstelijns CLL-patiënten ligt deze tussen 0.45 en 
0.56) waarvan bij deze patiënten sprake is, hoort een referentiewaarde van 
€50.000 per QALY.  
 
Ibrutinib is reeds voor meerdere indicaties geregistreerd en opgenomen in het 
basispakket hier in Nederland en in andere landen. De investeringen van de 
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fabrikant zijn daarmee in ieder geval deels reeds terugverdiend. Dit rechtvaardigt 
een lagere prijs onder de referentiewaarde. Ik benadruk hierbij dat er nog 
onzekerheid bestaat over de invloed van ibrutinib op de algehele overleving en de 
kwaliteit van leven van patiënten met CLL. Bovendien worden de geregistreerde 
indicaties van ibrutinib de komende jaren ook nog uitgebreid.  
 
Dit betekent dat de prijsverlaging vanuit een maatschappelijk perspectief veel 
groter moet zijn dan nu genoemd in het farmaco-economisch rapport (25% tot 
maximaal 75%). 
 
U treft in de bijlage het advies van de ACP aan de Raad van Bestuur van het 
Zorginstituut. Het zal u opvallen dat het advies van de ACP anders luidt dan mijn 
advies aan u. Ik zet dit graag uiteen: in zijn openbare bespreking neemt de 
ACP duidelijk stelling in het debat over de hoge prijzen van geneesmiddelen. Het 
advies van de ACP vloeit daarom logisch voort uit dit debat en het sluit aan bij de 
criteria en argumenten die worden ingebracht door de leden van de ACP. De RvB 
volgt de analyse en afwegingen van de ACP, doch wil door de ‘nee tenzij’ te 
veranderen in ‘ja mits’ de handelingsruimte voor gesprek met de leverancier over 
de prijsstelling iets verruimen.   
 
Dit alles overwegende adviseer ik u op dit moment over te gaan tot 
prijsonderhandeling en opname in het pakket. Ik geef u hierbij in overweging om 
de fabrikant uit te nodigen om met een openbare realistisch prijsvoorstel te 
komen. Ik vind het, net als de ACP, van belang dat er meer transparantie komt 
over de prijsstelling van geneesmiddelen. Ik vind het ook van belang dat de 
fabrikant ook zichtbaar en toetsbaar zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid 
neemt. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
Peter Siebers 
Plv. Voorzitter Raad van Bestuur 
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ACP-advies aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut over ibrutinib 
(Imbruvica®) voor de behandeling van volwassen patiënten met chronisch 
lymfatische leukemie (CLL) die niet eerder zijn behandeld.  
 
De Adviescommissie Pakket (ACP) adviseert de Raad van Bestuur (RvB) van het 
Zorginstituut over voorgenomen pakketadviezen. Zij toetst deze adviezen aan de 
pakketcriteria en kijkt of de uitkomsten daarvan maatschappelijk wenselijk zijn. 
Daarbij kijkt zij zowel naar de belangen van de patiënten die in aanmerking komen 
voor vergoeding van een bepaalde interventie, als naar de belangen van patiënten 
met andere aandoeningen (die ook graag willen dat de behandeling van hun 
aandoening wordt vergoed) en van premiebetalers. Zij doet dit vanuit het principe 
dat de basisverzekering maximale gezondheidswinst dient op te leveren voor de 
gehele bevolking. 
 
Om hier een uitspraak over te kunnen doen, hanteert de commissie zogenaamde 
referentiewaarden voor kosteneffectiviteit. Deze referentiewaarden moeten worden 
opgevat als, in beginsel maximale, bedragen die we als samenleving per gewonnen 
levensjaar willen investeren in een behandeling. Gaan we daarboven zitten, dan is er 
sprake van verdringing van andere zorg. Dat betekent dat voor hetzelfde bedrag 
meer gezondheidswinst kan worden verkregen door het aan andere behandelingen 
uit te geven. Er moeten dus hele goede redenen zijn om de referentiewaarde, of zelfs 
meer dan de referentiewaarde te accepteren.  
 
De commissie heeft in haar vergadering van 22 mei 2020 (i.v.m. coronacrisis een 
videoconferentie) gesproken over de vraag of ibrutinib voor de behandeling van 
volwassen patiënten met CLL opgenomen dient te worden in de basisverzekering. 
  
De patiëntenorganisaties Hematon en NFK hebben hun reactie schriftelijk kenbaar 
gemaakt. De beroepsgroep HOVON en de fabrikant Janssen hebben gebruik gemaakt 
van de mogelijkheid om mondeling in te spreken. Alle partijen hebben naar voren  
gebracht dat een chemotherapievrije behandeling een stap vooruit is voor de CLL-
patiënt.  
 
Medio 2017 heeft het Zorginstituut al een pakketadvies uitgebracht over ibrutinib bij 
de indicatie CLL. Er is toen geconcludeerd dat ibrutinib alleen voldeed aan de stand 
van de wetenschap en praktijk voor een subgroep van patiënten, namelijk de 
subgroep van oudere, niet fitte1 patiënten met CLL zonder del(17p) of TP53-mutatie 
bij wie toepassing van antiCD20 gecontra-indiceerd is of meer nadelen biedt dan 
voordelen voor de patiënt. Ibrutinib is reeds voor deze kleine indicatie toegelaten tot 
de basisverzekering. De minister heeft ervoor gekozen ibrutinib financieel te 
onderhandelen op het moment dat ibrutinib voor een grotere indicatie beschikbaar 
komt. Er zijn wel prijsafspraken gemaakt tussen de fabrikant en zorgverzekeraars. 
Deze zijn vertrouwelijk. Voor de bredere groep CLL-patiënten zonder del(17p) of 
TP53-mutatie werd in 2017 geconcludeerd dat er onvoldoende bewijs was voor een 
positief standpunt. Nu zijn er nieuwe studies aangedragen voor de overige patiënten, 
om die reden is het Zorginstituut tot herbeoordeling overgegaan. 
 
Het vertrekpunt van de commissie is dat ibrutinib nu ook voldoet aan de stand van 
de wetenschap en praktijk voor vrijwel de gehele groep. Het is de commissie 
duidelijk dat mede door het gebruiksgemak (oraal in plaats van intraveneus) en het 
                                                
1 De keuze van de huidige standaardbehandeling (PCR, BR of CO) is afhankelijk van de leeftijd en de fitheid van de patiënt, 

waarbij bekeken wordt welke behandeling een patiënt fysiek nog aan kan. Vandaar dat in de beoordeling onderscheid is 
gemaakt tussen fitte en niet-fitte patiënten. Indien ibrutinib in de eerstelijn toegepast gaat worden vervalt dit onderscheid. 



veelal gunstigere bijwerkingsprofiel ibrutinib voor een grote groep CLL-patiënten een 
aanwinst is.  
 
Echter, het is nog onduidelijk of ibrutinib ook tot overlevingswinst zal leiden in 
vergelijking met de standaardbehandeling. Bij een aandoening met een gemiddelde 
ziektelast (voor eerstelijns CLL-patiënten ligt deze tussen 0.45 en 0.56) waarvan bij 
deze patiënten sprake is, hoort een referentiewaarde van €50.000 per QALY. Het 
model waarop de kosteneffectiviteit is gebaseerd, is weliswaar beoordeeld als zijnde 
van methodologisch voldoende kwaliteit, maar door de onzekerheid over het effect 
op algehele overleving waarmee het model gevoed wordt, is er sprake van een grote 
range waarin de werkelijke kosteneffectiviteit voor de gehele groep CLL  zich zal 
bevinden (ruwweg tussen de €60.000 en €200.000 euro per QALY).  
 
De commissie vindt in dit geval dat de referentiewaarde niet het uitgangspunt van de 
discussie zou moeten zijn. De referentiewaarde betreft in beginsel een maximum dat 
we als maatschappij bereid zijn te betalen als compensatie voor de risico’s die een 
fabrikant heeft genomen voor de ontwikkeling van een geneesmiddel. In dit geval 
betreft het echter een bestaand middel dat reeds voor diverse andere indicaties is 
toegelaten tot de markt. Een deel van de investeringen door de fabrikant zal daarom 
reeds zijn terugverdiend. Dat rechtvaardigt een prijs onder de referentiewaarde. 
Daarnaast zijn er nog meer overwegingen die pleiten voor een lagere prijs: 
• Er is veel onzekerheid. Het is nog onduidelijk of de behandeling ook leidt tot 

overlevingswinst in vergelijking tot de huidige standaardbehandelingen en er zijn 
nog geen gegevens gepubliceerd over kwaliteit van leven.  

• De behandelaars hebben de beschikking over andere behandelingen voor deze 
patiëntengroep. 

• De totale kosten van één patiënt met deze aandoening bedragen op dit moment 
reeds € 90.000 euro (fitte patiënten) en € 290.000 (niet-fitte patiënten). In geval 
ibrutinib beschikbaar komt, stijgen deze behandelkosten naar € 700.000 per 
patiënt voor de groep fitte patiënten en naar € 530.000 voor de niet-fitte 
patiënten. Uitgaande van 445 patiënten per jaar is ook de totale budgetimpact 
aanzienlijk. Dat is geld dat niet aan andere patiënten (waarvoor misschien nog 
helemaal geen of heel weinig behandelingen bestaan) besteed kan worden.   

• Er is er sprake van een sterk competitief landschap. Op korte termijn worden 
meerdere nieuwe middelen verwacht voor CLL. Daarnaast laat de Horizonscan 
geneesmiddelen zien dat ibrutinib in de toekomst voor nog meer indicaties op de 
markt zal komen.    

•  Tot slot is een algemeen punt dat het in de lijn der verwachting ligt dat dit soort 
dure behandelingen voor steeds meer oncologische indicaties beschikbaar komt. 
Hiermee komt de betaalbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg op termijn 
onder druk te staan. 

 
De commissie is het erover eens dat de gevraagde prijs van ibrutinib veel te hoog is; 
deze ligt namelijk ver boven de referentiewaarde. In dit geval zijn er bovendien juist 
diverse redenen om een prijs ver onder de referentiewaarde te verwachten. Dat 
betekent dat de prijsverlaging veel groter zal moeten zijn dan de prijsverlagingen 
zoals nu genoemd in het farmaco-economisch rapport van het Zorginstituut (tussen 
de 25 en 75 %, afhankelijk van de groep patiënten waar het om gaat). 
 
De commissie heeft lang gesproken over het formuleren van een advies. Aan de ene 
kant vindt zij dat bij een prijs die zo ver af ligt van wat zij als redelijk ziet, een 
negatief advies, dus geen opname in het pakket, gepast is. Dat wil in dat geval 
zeggen dat prijsonderhandelingen niet aan de orde zijn. Een dergelijk hoge prijs voor 
een product dat waarschijnlijk deels al is terugverdiend, waarbij bovendien nog veel 
onzekerheid bestaat over de overleving, voor een aandoening waarvoor andere 



behandelingen beschikbaar zijn en waarbij meerdere nieuwe middelen voor dezelfde 
aandoening worden verwacht, is niet uitlegbaar aan de samenleving en op termijn 
ook niet houdbaar. De commissie vindt het namelijk niet realistisch te 
veronderstellen dat de minister zoveel van de prijs af zou kunnen onderhandelen 
(namelijk meer dan de 25 en 75% die nu in het farmaco-economisch rapport wordt 
genoemd) dat dit leidt tot een meer acceptabele prijs. Uit openbare stukken is 
immers duidelijk geworden dat het resultaat van prijsonderhandelingen van de 
Minister gemiddeld een prijsreductie van 30% bedraagt. 
Daarbij komt dat de uitkomst van de reeds tussen fabrikant en zorgverzekeraars 
gevoerde onderhandelingen vertrouwelijk is (de fabrikant weigerde op vragen van de 
commissie hierover tijdens de inspraak inhoudelijk te antwoorden). Dit beschouwt de 
commissie als ongewenst voor haar functioneren en als ondermijnend voor het 
geneesmiddelenbeleid.  
 
De keerzijde van een negatief advies (dat indien opgevolgd dus ook niet tot 
prijsonderhandeling leidt) is dat het geneesmiddel voor de groep patiënten waarvoor 
het meerwaarde heeft, niet beschikbaar is. Dat valt sommige leden zwaar omdat de 
patiënt hiervan de dupe zal zijn. Maar het is juist de taak van de commissie om niet 
alleen naar de belangen van de betreffende patiëntengroep te kijken, maar ook naar 
de belangen van alle patiënten en premiebetalers. In dit geval weegt de commissie 
deze belangen zwaarder. 
 
Alles afwegende adviseert de commissie om ibrutinib niet op te nemen in de 
basisverzekering en nu ook niet te starten met prijsonderhandeling. Pas wanneer de 
fabrikant in openbaarheid met een meer realistisch prijsvoorstel komt, kan worden 
overwogen om tot prijsonderhandeling over te gaan. Dat zal tevens het gebrek aan 
transparantie van de uiteindelijke prijsstelling van geneesmiddelen verminderen. Dit 
acht de commissie in zijn algemeenheid van groot maatschappelijk belang. 
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BI Betrouwbaarheidsinterval 
BR Bendamustine + rituximab 
CHMP Committee for Medicinal Products for Human Use 
CLL Chronische lymfatische leukemie 
CO Chloorambucil + obinutuzumab 
ECOG Eastern Cooperative Oncology Group 
EMA European Medicine Agency 
EPAR European public assessment reports 
ESMO European Society for Medical Oncology 
FCR Fludarabine + cyclofosfamide + rituximab 
GRADE Grading of Recommendations Assessment, Development and 

Evaluation 
HR Hazard ratio 
ITT Intention to treat 
MCID Minimaal klinisch relevant verschil (minimal clinically 

important difference) 
MRD Minimale restziekte (minimal residual disease) 
NCCN National Comprehensive Cancer Network 
OS Algehele overleving  
PFS Progressievrije overleving 
RCT Gerandomiseerd vergelijkend onderzoek 
RR Relatieve risico (risk ratio) 
SLL Kleincellig lymfocytair lymfoom 
SMD Gestandaardiseerde gemiddelde verschil (standardized mean 

difference) 
SmPC Samenvatting van de productkenmerken 
TLS Tumorlysissyndroom  
TTNT Tijd tot de volgende behandeling (time to next treatment) 
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Samenvatting 

In dit farmacotherapeutisch rapport beschrijft Zorginstituut Nederland de 
inhoudelijke beoordeling van de waarde van ibrutinib (Imbruvica®) voor de 
behandeling van volwassen patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL) die 
niet eerder zijn behandeld.    
Voor patiënten zonder del17p of TP53 mutatie is ibrutinib in dit rapport vergeleken 
met fludarabine + cyclofosfamide + rituximab (FCR) voor fitte patiënten ≤65–70 
jaar, met bendamustine + rituximab (BR) voor fitte patiënten >65-70 jaar en voor 
niet fitte patiënten met chloorambucil + obinutuzumab (CO). Ibrutinib en de 
vergelijkende behandelingen zijn daarbij vergeleken op de criteria gunstige effecten, 
ongunstige effecten, ervaring, toepasbaarheid en gebruiksgemak. Zorginstituut 
Nederland heeft zich hierbij laten adviseren door haar Wetenschappelijke Adviesraad 
(WAR).  
 
Het Zorginstituut is tot de conclusie gekomen dat ibrutinib aan de stand van de 
wetenschap en praktijk voldoet bij fitte patiënten ≤65-70 jaar zonder del17p of 
TP53 mutatie met een ongemuteerd IGHV, fitte patiënten >65-70 jaar zonder 
del17p of TP53 mutatie en niet fitte patiënten zonder del17p of TP53 mutatie.  
 
Bij fitte patiënten ≤65–70 jaar met een gemuteerd IGHV zonder del17p of TP53 
mutatie is er op dit moment onvoldoende bewijs om te kunnen concluderen dat 
ibrutinib aan de stand van de wetenschap en praktijk voldoet.  
 
 
De bespreking van dit farmacotherapeutisch rapport is door de Wetenschappelijke 

Adviesraad van Zorginstituut Nederland afgerond in haar vergadering van 20 april 

2020.  
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1 Inleiding  

1.1 Aanleiding 

Zorginstituut Nederland beoordeelt in dit rapport de waarde van ibrutinib bij de 
behandeling van volwassen patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL) die 
niet eerder zijn behandeld t.o.v. de standaard- of gebruikelijke behandeling. 

 

Ibrutinib (Imbruvica®); 140 mg oraal in capsulevorm 

Geregistreerde indicatie:  

Ibrutinib is geregistreerd voor de behandeling van mantelcellymfoom, chronische 
lymfatische leukemie en Waldenströms macroglobulinemie.  
In dit rapport wordt de volgende geregistreerde indicatie besproken:  
Ibrutinib is als monotherapie of in combinatie met obinutuzumab 

geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met 

chronische lymfatische leukemie die niet eerder zijn behandeld. 

Claim van de registratiehouder:  

Ibrutinib heeft een therapeutische meerwaarde ten opzichte van 
standaardbehandeling fludarabine + cyclofosfamide + rituximab (FCR), 
bendamustine in combinatie met rituximab (BR), chloorambucil monotherapie of 
chloorambucil gecombineerd met een anti-CD20 bij alle volwassen patiënten met 
eerstelijns CLL, ongeacht de aanwezigheid van een del17p of TP53-mutatie.  
Doseringsadvies: 

De aanbevolen dosis voor de behandeling van CLL is 420 mg (drie capsules) 
eenmaal daags. De behandeling dient te worden voortgezet tot de ziekte 
progressief wordt of tot de behandeling niet langer door de patiënt wordt 
verdragen. 
Samenstelling: 

Capsule, 140mg. 
Werkingsmechanisme: 

Ibrutinib is een klein molecuul en krachtige remmer van Bruton’s tyrosinekinase 
(BTK). Ibrutinib vormt een covalente binding met een cysteïneresidu (Cys-481) 
op de actieve plaats van BTK, hetgeen leidt tot aanhoudende remming van de 
enzymactiviteit van BTK. BTK behoort tot de Tec-kinase-familie en is een 
belangrijk signaalmolecuul in de routes van de B-cel-antigeenreceptor (BCR) en 
de cytokinereceptor. De BCR-route speelt een rol bij de pathogenese van diverse 
soorten B-cel-maligniteiten, waaronder MCL, diffuus grootcellig B-cel-lymfoom 
(DLBCL), folliculair lymfoom en CLL. De cruciale rol van BTK bij signalering via de 
oppervlaktereceptoren op de B-cellen leidt tot activatie van routes die 
noodzakelijk zijn voor de circulatie, chemotaxis en adhesie van de B-cellen. 
Preklinische studies hebben aangetoond dat ibrutinib zowel in vivo de proliferatie 
en overleving van maligne B-cellen als in vitro de celmigratie en adhesie van 
substraten effectief remt. 
Bijzonderheden: 

Ibrutinib is een weesgeneesmiddel. Ibrutinib wordt door het Zorginstituut 
beoordeeld op verzoek van de minister van VWS vanwege plaatsing in de 
‘pakketsluis’ voor intramurale geneesmiddelen. Ibrutinib is als 
eerstelijnsbehandeling voor CLL in de sluis geplaatst, met uitzondering van 
patiënten met een del17p of TP53-mutatie. Voor patiënten met deze mutatie was 
ibrutinib al in het pakket ingestroomd.  
In 2017 heeft het Zorginstituut ibrutinib beoordeeld voor de indicatie 
‘monotherapie bij niet eerder behandelde patiënten met CLL’ en kwam toen tot 
de conclusie dat ibrutinib alleen aan de stand van de wetenschap en praktijk 
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voldoet bij oudere, niet fitte patiënten met CLL zonder del17p of TP53-mutatie bij 
wie toepassing van anti-CD20 gecontra-indiceerd is of meer nadelen biedt dan 
voordelen voor de patiënt. 

 
1.2 Achtergronden  

 
1.2.1 Aandoening 

Leukemie is een type kanker waarbij in het bloed vaak grote aantallen 
kwaadaardige witte bloedcellen (leukocyten) aanwezig zijn. Bij chronische 
lymfatische leukemie (CLL) is er sprake van een sterke toename van de B-
lymfocyten. Samen met de T-lymfocyten vormen B-lymfocyten het specifieke 
afweer- of immuunsysteem. Lymfocyten ontstaan in het beenmerg en rijpen dan 
verder uit. Gewoonlijk sterven cellen na verloop van tijd af via een proces dat 
apoptose heet. Bij CLL is de apoptose van B-lymfocyten verstoord. De cellen hopen 
zich niet alleen op in het bloed, maar ook in het beenmerg, de lymfeklieren, de milt 
en de lever.[1]  
CLL is verwant aan kleincellig lymfocytair lymfoom (SLL). Beide ziekten ontstaan uit 
hetzelfde type witte bloedcel, maar bij SLL zitten de kankercellen voornamelijk in de 
lymfeklieren en is er geen toename van B-lymfocyten in het bloed.[2]  
Immunofenotypering is een methode voor de analyse van bloedcellen waarmee de 
celmembraanstructuren in kaart gebracht kunnen worden. Met CD-markers kan 
gekeken worden welke type cellen aanwezig zijn. Om de diagnose CLL te stellen 
moet de immunofenotypering passen bij CLL (o.a. CD19-positief, CD-5 positief, 
CD23-positief) en moet het aantal circulerende monoklonale B-cellen >5 x 109 
zijn.[3]  
 
Het is niet geheel bekend waardoor CLL ontstaat. Erfelijkheid speelt mogelijk een 
rol, aangezien CLL voornamelijk bij Kaukasiërs voorkomt, maar zelden bij Oost-
Aziaten, zelfs als ze in de Westerse wereld wonen. Ook komt CLL binnen bepaalde 
families voor, waarbij de ziekte bij opeenvolgende generaties op steeds jongere 
leeftijd tot uiting komt.[1] 
 
Ongeveer 60% van de CLL patiënten heeft bij presentatie een ongemuteerde 
imuunglobuline genherschikking (IGHV) status.[4] Daarnaast zijn er bij CLL bij 
maligne B-cellen genetische afwijkingen gevonden. Meest frequent zijn een deletie 
op chromosoom 13q (±50-60% van de patiënten), een deletie op chromosoom 11q 
of het ataxia telangiectasia mutatie (ATM) gen (±20% vd patiënten), trisomie van 
chromosoom 12 (±15% van de patiënten), NOTCH1 gen (±10%), en een deletie op 
chromosoom 17p (del17p) (<10% van de patiënten). Bij ongeveer 80% van de 
patiënten met een del17p mutatie is er ook sprake van een TP53 mutatie. Een 
complex karyotype wordt in de literatuur gedefinieerd als de aanwezigheid van op 
zijn minst drie ongerelateerde cytogenetische afwijkingen.[5] De aan- of afwezigheid 
van deze afwijkingen zijn prognostisch voor overleving en kunnen predictief zijn 
voor de effectiviteit van behandelingen.[6]  
 

1.2.2 Symptomen en ernst 

CLL kan een zeer uiteenlopend beloop hebben. Bij 40% van de patiënten bij wie de 
ziekte gediagnosticeerd wordt is deze asymptomatisch. Naarmate de ziekte zich 
ontwikkelt en de normale bloedaanmaak in het beenmerg steeds meer verstoord 
raakt, kunnen de volgende symptomen ontstaan: vergroting van de lymfeklieren, 
milt en/of lever, vermoeidheid, anemie, trombocytopenie en een verhoogd risico op 
infecties.[1]  
 
Het klinisch stadium volgens Rai en Binet wordt gebruikt om de stadiëring van 



DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport ibrutinib (Imbruvica®) voor de behandeling van volwassen patiënten 

met chronische lymfatische leukemie (CLL) die niet eerder zijn behandeld | 20 april 2020 

 

2019062479 Pagina 11 van 92 

patiënten te bepalen (Tabel 1). Patiënten worden ingedeeld op basis van aanwezige 
symptomen zoals een verhoogd aantal lymfocyten (lymfocytose), opgezette 
lymfeklieren (lymfadenopathie), vergroting van de lever of de milt 
(hepato/splenomegalie), vergroting van een orgaan (organomegalie) of een tekort 
aan bloedplaatjes (trombocytopenie).[3]  
 
Naast stadiëring volgens Rai en Binet zijn er aanvullende markers die de prognose 
voorspellen. Patiënten met een del17p of TP53 mutatie hebben een slechtere 
prognose. Patiënten met een ongemuteerd IGHV zijn genetisch instabieler met een 
hoger risico om ongunstige genetische mutaties te verwerven. Overlevingsduur en 
responsduur op chemo-immunotherapie zijn significant korter in deze groep.[3]  
Patiënten met een del13q deletie hebben over het algemeen een gunstige prognose. 
Trisomie van chromosoom 12 of een deletie op chromosoom 11q is geassocieerd 
met een slechtere prognose.[6]   
 
Tabel 1: Gereviseerde stadiering volgens Rai en Binet 

Stadium Definitie  

Rai  

Laag risico 

Rai 0 Lymfocytose >15 x 109/L  

Intermediair risico 

Rai I Lymfocytose en lymfadenopathie  

Rai II Lymfocytose en hepato/splenomegalie met/zonder 

lymfadenopathie 

Hoog risico 

Rai III Lymfocytose en Hb <6,9 mmol/L* met/zonder 

lymfadenopathie/organomegalie 

 

Rai IV Lymfocytose en trombocytopenie <100 X 109/L* met/zonder 

lymfadenopathie/organomegalie 

Binet  

Binet A Hb ≥6,2 mmol/L, trombocyten ≥100 x 109/L, <3 

lymfklierstations 

 

Binet B Hb ≥6,2 mmol/L, trombocyten ≥100 x 109/L, ≥3 

lymfeklierstations 

 

Binet C Hb <6,2 mmol/L, trombocyten <100 x 109/L  
* indien anemie en trombocytopenie niet veroorzaakt wordt door autoantistoffen 
# op basis van studies zonder ‘nieuwe middelen’ 
 
De CLL-IPI risico score combineert genetische, biochemische en klinische 
parameters in een prognostisch model, waardoor 4 prognostische groepen kunnen 
worden onderscheiden. Deze risico-score maakt gebruik van moderne prognostische 
factoren en is ook getest bij patiënten die behandeld worden met de nieuwere 
doelgerichte therapieën, zoals ibrutinib en venetoclax.[3] 
 
Tabel 3: Stadiëring volgens CLL-IPI risico score 

Variabele Punten 
TP53-mutatie en/of 17p deletie 4 
IGHV ongemuteerde status 2 
Beta2-microglobuline >3,5 mg/L 2 
Binet B/C of Rai stadium I-IV 1 
Leeftijd >65 jaar 1 
Prognostische score 5-jrs OS, % 
Laag, 0-1 93,2 
Intermediair, 2-3 79,4 
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Hoog, 4-6 63,6 
Zeer hoog, 7-9 23,3 

 
Naast het bepalen van cytogenetica en moleculaire markers voor het voorspellen 
van de mediane overleving en respons op therapie, is het ook van belang om een 
inschatting te maken over de fitheid van de patiënt en de kans op toxiciteit van 
behandeling versus verbeterde overleving met intensieve therapie. (Tabel 2)  
 
Tabel 2: Indeling fitheid op klinische gronden 

Fit Patiënten zonder comorbiditeit (doorgaans jonger dan 65-70 jaar) 

Minder fit Patiënten met enige cormorbiditeit; ‘WHO performance status’ 0-2* 

Niet-fit Patiënten met ernstige comorbiditeit; ‘WHO performance status’ 3-4* 

* indien niet veroorzaakt door ziekte activiteit (cytopenie, lymfadenopathie, B-symptomen) 

 
 

1.2.3 Prevalentie en incidentie 

CLL is de meest voorkomende vorm van leukemie in de Nederland.[3] In 2016 
werden in Nederland 1128 patiënten gediagnosticeerd met CLL of kleincellig B-
cellymfoom. De diagnose werd vaker gesteld bij mannen (64%) ten opzichte van 
vrouwen. CLL komt op alle leeftijden voor, maar vooral bij een leeftijd boven de 60 
jaar.[7] In 2016, was de prevalentie van CLL 6742 patiënten.[8]  
 

1.2.4 Standaardbehandeling of gebruikelijke behandeling 

Informatie over de standaardbehandeling van patiënten met CLL in de eerste lijn 
staat weergegeven in de Nederlandse richtlijn. Aangezien ibrutinib al vergoed wordt 
als eerstelijnsbehandeling voor patiënten met een del17p of TP53-mutatie zal deze 
indicatie niet in dit rapport worden toegelicht.  
 
Nederlandse richtlijn CLL (2020)[3] 
In de richtlijn Chronische Lymfatische Leukemie/ kleincellig lymfocytair lymfoom van 
HOVON wordt aangegeven dat er een behandelindicatie is bij CLL indien er sprake is 
van Rai stadium III of IV of Binet C. Indien er sprake is van Rai stadium I of II of 
Binet B, dan wordt een patiënt alleen behandeld bij actieve ziekte. De criteria voor 
actieve ziekte bestaan uit ziekte-gerelateerde symptomen, beenmergfalen, 
refractaire auto-immuun anemie of trombocytopenie en de mate van splenomegalie, 
lymfadenopathie en lymfocytose. Daarnaast wordt aangegeven dat de te kiezen 
behandeling bij CLL afhankelijk is van de fitheid van de patiënt. ‘Fit’ wordt door de 
Nederlandse beroepsgroep gedefinieerd als patiënten zonder comorbiditeit, 
doorgaans jonger dan 65-70 jaar. Minder fit zijn patiënten met enige (niet door 
ziekteactiviteit veroorzaakte) comorbiditeit (WHO 0-2) en niet fit zijn patiënten met 
ernstige comorbiditeit (WHO 3-4).  
 
Naast de fitheid van de patiënt, wordt er in de richtlijn onderscheid gemaakt tussen 
patiënten met een gemuteerd of ongemuteerd IGHV, de aanwezigheid van een 
del17p of TP53 mutatie en de leeftijd van patiënten (Figuur 1).  
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Figuur 1: Weergave patiëntencategorieën in relatie tot het behandelschema van CLL 

op basis van de richtlijn van HOVON 
 
De kuurschema’s voor de verschillende behandelingen zijn weergegeven in 
Appendix 1. 
Aanbevelingen voor de 1e lijns behandeling bij patiënten zonder del17p of TP53 

mutatie met gemuteerde IGHV-status.  

Fitte patiënten, ≤65-70 jaar: Fludarabine + cyclofosfamide + rituximab (FCR) 
Fitte patiënten, >65-70 jaar: Bendamustine + rituximab (BR) 
Niet fitte patiënten: 1e keus: Chloorambucil + obinutuzumab (CO); 2e keus: 
Chloorambucil + rituximab; 3e keus: Ibrutinib 
 
Onderbouwing 1e lijns behandeling bij patiënten zonder del17p of TP53 mutatie met 

gemuteerde IGHV-status. 
Er is vooralsnog geen voordeel aangetoond van ibrutinib boven chemo-
immunotherapie voor patiënten met laag risico ziekte, gedefinieerd als afwezigheid 
van 17p-deletie en TP53-mutatie en met gemuteerde IGHV status. Voor fitte, jonge 
patiënten is FCR de standaardbehandeling. Bendamustine + rituximab moet 
overwogen worden bij fitte patiënten boven 65 jaar, vanwege minder risico op 
infecties en secundaire beenmergpathologie vergeleken met FCR. Voor patiënten 
met significante comorbiditeit is chloorambucil + obinutuzumab eerste keus 
behandeling. Indien een patiënt een contra-indicatie heeft voor behandeling met 
anti-CD20 is ibrutinib monotherapie een goede optie.  
 
Aanbevelingen voor de 1e lijns behandeling bij patiënten zonder del17p of TP53-

mutatie met ongemuteerde IGHV-status. 

Fitte patiënten, ≤65-70 jaar: fludarabine + cyclofosfamide + rituximab (FCR) òf 
ibrutinib  
Fitte patiënten, >65-70 jaar: bendamustine + rituximab òf ibrutinib 
Niet fitte patiënten: 1e keus: Chloorambucil + obinutuzumab òf ibrutinib; 2e keus: 
chloorambucil + rituximab  
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Onderbouwing 1e lijns behandeling bij patiënten zonder del17p of TP53-mutatie met 

ongemuteerde IGHV-status. 
Behandeling tot aan progressie met ibrutinib geeft een langere progressievrije 
overleving dan behandeling met chemo-immunotherapie (FCR, bendamustine + 
rituximab of chloorambucil + obinutuzumab). De optimale duur van ibrutinib 
therapie is nog niet vastgesteld en het in onduidelijk of er overlevingsvoordeel is. Bij 
de keuze van behandeling dienen patiënt gerelateerde factoren zoals co-medicatie, 
comorbiditeit, patiëntvoorkeuren en verwachte therapietrouw meegenomen te 
worden. Een afweging over het risico op lange termijn complicaties van chemo-
immunotherapie zoals secundaire maligniteiten, leukemie/MDS en infecties dient 
meegewogen te worden. Vooraf aan start ibrutinib dient een inschatting gemaakt te 
worden van het risico op cardiovasculaire complicaties, bloedingscomplicaties en 
mogelijkheid van medicijn-interacties bij ibrutinib.  
 
Expert opinion werkgroep voor ibrutinib monotherapie 

Ibrutinib gecombineerd met rituximab geeft geen langere progressie vrije overleving 
in vergelijking met ibrutinib monotherapie. Daarom is er geen indicatie voor 
ibrutinib gecombineerd met anti-CD20 en heeft de werkgroep de voorkeur voor 
ibrutinib monotherapie.   
 
Vergelijkende behandeling  
Op basis van de richtlijn van HOVON zal ibrutinib voor  
• fitte patiënten ≤65–70 jaar worden vergeleken met fludarabine + 

cyclofosfamide + rituximab (FCR),  
• fitte patiënten >65-70 jaar worden vergeleken met bendamustine + rituximab 

(BR)   
• niet fitte patiënten worden vergeleken met chloorambucil + obinutuzumab 

(CO).  
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2 Methode systematisch literatuuronderzoek 

2.1 Vraagstelling 

Voldoet ibrutinib (Imbruvica®) bij de behandeling van volwassen patiënten met 
chronische lymfatische leukemie (CLL) die niet eerder zijn behandeld aan de stand 
van de wetenschap en praktijk? 
 

2.1.1 PICO 

 
Tabel 4 PICO 

Patiëntenpopulatie Volwassen patiënten met chronische lymfatische 
leukemie zonder del17p of TP53 mutatie die niet 
eerder zijn behandeld.  
 
Aangezien ibrutinib voor patiënten met een del17p of 
TP53-mutatie al opgenomen is in het basispakket 
wordt deze groep in dit dossier niet verder 
bestudeerd. 

Interventie Ibrutinib monotherapie 
Controle-interventie Voor fitte patiënten ≤65–70 jaar is de 

combinatiebehandeling met fludarabine + 
cyclofosfamide + rituximab (FCR) de vergelijkende 
behandeling. 
Voor fitte patiënten >65-70 jaar is bendamustine + 
rituximab (BR) de vergelijkende behandeling.   
Voor niet-fitte patiënten is chloorambucil + 
obinutuzumab (CO) de vergelijkende behandeling.  

Cruciale uitkomsten Algehele overleving 
Tijd tot de volgende behandeling 
Progressievrije overleving 
Ernstige ongunstige effecten 
Stakers als gevolg van ongunstige effecten 

Relevante follow-up duur De mediane overleving van patiënten varieert van 6,5 
jaar tot meer dan 10 jaar. Gezien de relatief lange 
mediane overleving, is een follow-up van meer dan 
6,5 jaar nodig voor het bepalen van de overleving.  

Studiedesign Gerandomiseerd onderzoek ten opzichte van een 
controlebehandeling is passend/mogelijk en wordt 
geadviseerd om de effectiviteit van ibrutinib aan te 
tonen. Blindering is niet vereist vanwege het verschil 
in toedieningsvorm en vanwege de lange benodigde 
follow-up duur voor algehele overleving, waarbij 
patiënten vaak een tweedelijns behandeling nodig 
hebben. 

 
2.1.2 Uitkomstmaten en klinische relevantiegrenzen 

 
Algehele overleving 

Een cruciale uitkomstmaat voor effectiviteit is de overlevingsduur. De voorkeur gaat 
uit naar het meten van algehele overleving (OS).  
Bij ibrutinib kan een mogelijk voordeel met betrekking tot de algehele overleving bij 
langere follow-up duur niet goed gemeten worden, omdat patiënten in de 



DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport ibrutinib (Imbruvica®) voor de behandeling van volwassen patiënten 

met chronische lymfatische leukemie (CLL) die niet eerder zijn behandeld | 20 april 2020 

 

2019062479 Pagina 16 van 92 

controlegroep ibrutinib kunnen ontvangen als tweedelijns behandeling. Om deze 
reden geeft de beroepsgroep aan meer waarde te hechten aan de uitkomstmaten 
progressievrije overleving of tijd tot de volgende behandeling en worden deze 
uitkomstmaten ook als cruciaal gezien bij deze beoordeling. 
 
Klinische relevantiegrens: De beroepsgroep (HOVON) geeft aan dat een verschil in 
overleving van 6 maanden als klinisch relevant wordt gezien.  
 
Tijd tot de volgende behandeling 

Tijd tot de volgende behandeling (time to next treatment, TNNT) is gedefinieerd als 
een cruciale uitkomstmaat. De beroepsgroep (HOVON) heeft een voorkeur voor 
deze uitkomstmaat aangegeven boven progressievrije overleving, aangezien 
progressie bij CLL meestal niet impliceert dat er weer een behandelindicatie is. Er 
start dan een periode van wait and see waarin de kwaliteit van leven naar 
verwachting beter is dan met therapie. Behandelvrije periode is dus van klinisch 
grote waarde voor een patiënt.  
 
Klinische relevantiegrens: De beroepsgroep (HOVON) geeft aan dat een verschil van 
6 maanden als klinisch relevant wordt gezien. 
 
Progressievrije overleving 

Progressievrije overleving wordt gezien als cruciale uitkomstmaat. Het wordt 
gedefinieerd als de tijd van randomisatie tot hetzij ziekteprogressie hetzij dood 
ongeacht oorzaak.  
  
Klinische relevantiegrens: De beroepsgroep (HOVON) geeft aan dat een van 6 
maanden als klinisch relevant wordt gezien. 
 
Kwaliteit van leven 

Kwaliteit van leven is een belangrijke uitkomstmaat. Voor de generieke kwaliteit van 
leven zijn diverse instrumenten beschikbaar zoals bijvoorbeeld de EQ-5D. Voor 
kankerspecifieke kwaliteit van leven zijn instrumenten beschikbaar zoals de 
European Organisation for the Research of Cancer Quality of Life Questionnaire Core 
30 (EORTC-QLQ C30) en de Functional Assessment of Cancer Therapy – General 
(FACT-G). Voor CLL zijn specifieke kwaliteit van leven vragenlijsten beschikbaar 
zoals de FACT-Leu en de QLQ-CLL16.[9, 10]  
 
Klinische relevantiegrens: Het minimale klinisch relevante verschil voor de EQ-5D is 
0,08 voor kanker op basis van basis van UK-index scores.[11] Voor de EORTC QLQ-
C30 wordt een verschil van 5-10 punten gezien door patiënten als “een kleine 
verandering”, 10-20 punten als “een middelmatige verandering” en >20 punten als 
“grote verandering” in perceptie van patiënten op lichamelijk, emotioneel en sociaal 
functioneren.[12]  
 
Ernstige ongunstige effecten 

Ernstige ongunstige effecten zijn een cruciale uitkomstmaat. Hiervoor analyseren we 
de incidentie van graad 3-5 ongunstige effecten en het aantal stakers als gevolg van 
ongunstige effecten.  
 
Voor de uitkomstmaten waarvoor een ‘minimaal klinisch relevant verschil’ (MCID) 
ontbreekt, hanteert Zorginstituut Nederland de default grenswaarde van 0,5 meer of 
minder bij het gestandaardiseerde gemiddelde verschil (SMD). Bij een relatief risico 
(RR en HR) is de default grenswaarde 0,75 en 1,25. 
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2.2 Zoekstrategie 

Voor het verkrijgen van relevante gegevens uit wetenschappelijk onderzoek heeft 
het Zorginstituut in december 2019 een literatuursearch gedaan naar publicaties 
over ibrutinib, FCR, BR en chloorambucil + obinutuzumab (CO) bij de behandeling 
van volwassen patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL) die niet eerder 
zijn behandeld. De exacte zoekstrategie is weergegeven in bijlage 1. 
 
Verder is bij de beoordeling gebruik gemaakt van de Samenvatting van de 
productkenmerken (SPC) van het registratiedossier en de European Public 
Assessment Report (EPAR) van de European Medicines Agency (EMA). 
 

2.3 Selectiecriteria 

In- en exclusie van de gevonden literatuur gebeurde op basis van abstracts. Indien 
artikelen niet op basis van het abstract konden worden geëxcludeerd zijn de gehele 
artikelen bekeken.  
 
Het volgende inclusiecriterium is gebruikt bij de selectie van artikelen: 

1. Gerandomiseerd onderzoek heeft de voorkeur 
2. Engelstalige artikelen  

 

Het volgende exclusiecriterium is gebruikt bij de selectie van artikelen: 
1. Congresbijdragen 
2. Beschouwende artikelen (‘state of the art’, niet-systematische reviews) 
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3 Resultaten 

3.1 Resultaten literatuursearch  

De zoekstrategie resulteert in 108 referenties, waarvan 4 gepubliceerde studies 
voldeden aan de inclusiecriteria. De hierna volgende PRISMA flowchart geeft het 
selectieproces weer.  
 

 
 
Er zijn 3 studies geïncludeerd op basis van de literatuursearch die voldoen aan de 
PICO:  

  Een publicatie van Woyach et al over de NCT01886872 studie, ook wel bekend 
als de ALLIANCE studie. Een gerandomiseerde, open label, fase III studie 
waarin ibrutinib wordt vergeleken met ibrutinib + rituximab en BR bij 
patiënten ≥65 jaar met onbehandeld CLL.[5]    

  Een publicatie van Robak et al. waarin ibrutinib indirect wordt vergeleken met 
vele behandelopties waaronder FCR, BR, CO, chloorambucil + rituximab en 
chloorambucil + ofatumumab bij patiënten met onbehandeld CLL.[13]  

  Een publicatie van Tedeschi et al. waarin ibrutinib indirect wordt vergeleken 
met chloorambucil + obinutuzumab bij patiënten met onbehandeld CLL of 
SLL.[14]  

 
De volgende 2 publicaties voldoen niet geheel aan de PICO. Aangezien ze zijn 
aangedragen door de registratiehouder en beroepsgroep voor fitte patiënten ≤65–
70 jaar en niet fitte patiënten worden ze wel meegenomen als aanvullend bewijs.  

  Een publicatie van Shanafelt et al. over de ECOG1912 studie. Een multicenter, 
gerandomiseerde, open label, fase III studie waarin ibrutinib + rituximab 
wordt vergeleken met FCR bij patiënten ≤70 jaar met eerder onbehandeld 
CLL.[15] 

Referenties geïdentificeerd 
met zoekacties in databases  

(n = 108) 

Additionele referenties uit 
andere bronnen  

(n = 2) 

Referenties na ontdubbeling  
(n = 98) 

Titels en abstracts van 
referenties gescreend 

(n = 98) 

Volledige tekst beoordeeld 
voor inclusie  

(n = 10) 

Referenties  
geëxcludeerd 

(n = 88) 
 

 Artikelen geïncludeerd in 
de analyse  

(n = 5) 

Volledige tekst 
geëxcludeerd met 

reden 
(n =5) 
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  Een publicatie van Moreno et al. over de NCT02264574 studie, ook wel bekend 
als de iLLUMINATE studie. Een multicenter, gerandomiseerde, open label, 
fase III studie waarin ibrutinib + obinutuzumab wordt vergeleken met 
chloorambucil + obinutuzumab (CO) bij patiënten ≥65 jaar of <65 jaar met 
comorbiditeiten met onbehandeld CLL of SLL.[16]  

 
Tevens zijn de EPARs van ibrutinib monotherapie en ibrutinib in combinatie met 
obinutuzumab geraadpleegd.  
 
De kenmerken van de geselecteerde studies zijn weergegeven in bijlage 2. De 
geëxcludeerde studies zijn weergegeven in bijlage 3. De geïncludeerde richtlijnen en 
overige bronnen zijn weergegeven in bijlage 4. 
 

3.2 Kenmerken geïncludeerde studies 

 
 Fitte patiënten ≤65–70 jaar zonder del17p of TP53 mutatie: ibrutinib ten opzichte 

van FCR 
 
Er is geen direct vergelijkende studie gepubliceerd waarin de gunstige effecten van 
ibrutinib monotherapie ten opzichte van FCR worden beschreven. Op basis van de 
publicatie van Robak et al. kan er een indirecte vergelijking worden gemaakt voor 
ibrutinib ten opzichte van FCR.  
Als aanvullend bewijs is de direct vergelijkende studie van Shanafelt et al. 
meegenomen. Deze studie is meegenomen, omdat de beroepsgroep en 
registratiehouder argumenten hebben aangedragen waarom deze studie aanvullend 
bewijs kan leveren voor het toepassen van ibrutinib monotherapie bij fitte patiënten 
≤65–70 jaar. 
 
Indirecte vergelijking ibrutinib ten opzichte van FCR 

In deze studie van Robak et al. wordt data van de RESONATE-2/PCYC-116 studie 
waarin ibrutinib is onderzocht indirect vergeleken met data uit de CLL8 en CLL10 
studie waarin FCR is onderzocht. In de RESONATE-2/PCYC-116 studie werden 
patiënten ≥65 jaar zonder del17p mutatie geïncludeerd. Patiënten die in 
aanmerking kwamen voor ibrutinib (n=136) konden daarna in een separate 
extensiestudie studie worden geïncludeerd om de behandeling voort te zetten en de 
patiënten te volgen na sluiting van de studie. In de CLL8 studie werden patiënten 
met een leeftijd van 30-81 jaar (mediaan 61 jaar) met ECOG status 0-1 
gerandomiseerd naar onder andere FCR (n=408). In de CLL10 studie werden 
patiënten zonder del17p mutatie met een leeftijd van 54-69 jaar (mediaan 62 jaar) 
met ECOG status 0-2 gerandomiseerd naar onder andere FCR (n=282). Zowel de 
CLL8 als CLL10 studie includeerden patiënten met weinig comorbiditeiten, 
gedefinieerd als een cumulative illness rating score ≤6 en een creatinineklaring van 
tenminste 1.17ml/s (70,1 mL/min), hoewel sommige patiënten met een 
verminderde nierfunctie werden geïncludeerd in de CLL8 studie.  
De mediane follow-up duur van ibrutinib was 35,7 maanden en 37,2 maanden voor 
FCR in de CLL8 studie en 37,4 maanden in de CCL10 studie.  
 
De karakteristieken van patiënten uit de studie van Robak et al. staan weergegeven 
in bijlage 5. 
 
Risico op bias  

Bij de indirecte vergelijking is er een zeer ernstig risico op bias. Allereerst zijn de 
karakteristieken van de geïncludeerde patiënten niet goed te vergelijken, omdat 
enkele karakteristieken (zoals geslacht, Rai stadium, ECOG stadium en TP53 
mutatie) voor (een deel van de patiënten) ontbreken. Patiënten met een del17p 
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mutatie konden in tegenstelling tot de andere twee studies deelnemen in de CLL8 
studie (7%). Daarnaast verschilden enkele gerapporteerde patiëntkarakteristieken 
sterk, zoals bijvoorbeeld de mediane leeftijd (73 jaar bij ibrutinib tov 61 en 62 jaar 
bij FCR), cumulatieve illness rating score (5 bij ibrutinib tov 1 en 2 bij FCR), 
percentage ongemuteerd IGHV (43% bij ibrutinib tov 55% en 43% bij FCR) en Binet 
stadium B (40% bij ibrutinib tov 64% en 37% bij FCR).    
Het is onduidelijk of de resultaten gepresenteerd zijn op basis van een intention-to-
treat of per protocol analyse en met welke frequentie werd bepaald of er sprake was 
van progressie bij patiënten. Het is daarnaast onbekend welk percentage van de 
patiënten een vervolgbehandeling ontving. De analyse van de algehele overleving 
en PFS zijn niet gecorrigeerd voor confounders en het is niet bekend wat het 
percentage loss to follow up was voor beide groepen. Om deze redenen is er een 
zeer hoog risico op bias.  
 
Directe vergelijking ibrutinib + rituximab ten opzichte van FCR 

De ECOG1912 studie betreft een gerandomiseerde, fase III studie waarbij ibrutinib 
in combinatie met rituximab (n=354) werd vergeleken met FCR (n=175). In deze 
studie werden eerder onbehandelde patiënten >18 jaar en ≤70 jaar met CLL of SLL 
geïncludeerd die in aanmerking kwamen voor behandeling. Patiënten zonder del17p 
mutatie met onder andere een ECOG status 0-2 en een levensverwachting van ≥12 
maanden werden geïncludeerd.  
 
Patiënten werden gestratificeerd naar leeftijd (<60 jaar vs. 60-70 jaar), ECOG 
status (0 of 1 vs. ≥2), Rai stadium (0 tot II vs. III of IV) en de aan- of afwezigheid 
van del11q22.3. De dosering van ibrutinib was conform de Nederlandse richtlijn. 
Fludarabine en cyclofosfamide werden intraveneus toegediend in een dosering die 
equivalent is aan de orale dosering in de Nederlandse richtlijn (appendix 1). 
Rituximab werd in een dosering van 50mg/m2 intraveneus op dag 1 van cyclus 2, 
325mg/m2 op dag 2 van cyclus 2 en 500mg/m2 op dag 1 van cycli 3 t/m 7 gegeven 
in de ibrutinib arm. In de FCR arm werd rituximab in een dosering van 50mg/m2 
intraveneus gegeven op dag 1 van cyclus 1, 325mg/m2 op dag 2 van cyclus 1 en 
500mg/m2 op dag 1 van cycli 2 t/m 6. 
Patiënten kregen tijdens het eerste jaar profylaxe tegen pneumocystis jirovecii en 
eenmaal daags 300mg allopurinol op dag 1 t/m 14 van cyclus 1. Met ibrutinib 
behandelde patiënten kregen allopurinol tevens tijdens de 2e cyclus.   
Beenmergbiopten ter beoordeling van respons door een hematopatholoog werden 
genomen bij start en na 12 maanden. CT scans van de borst, buik en bekken 
werden gemaakt bij start en na 12 maanden. Minimale restziekte werd bepaald in 
het perifere bloed na 12, 24 en 36 maanden. De primaire uitkomstmaat was PFS. 
Secundaire uitkomstmaten waren algehele overleving, respons en ongunstige 
effecten. De resultaten van de eerste interim analyse zijn gerapporteerd. 
 
De patiëntkarakteristieken in beide behandelarmen kwamen nagenoeg overeen, met 
een gemiddeld leeftijd van 57 jaar, waarbij ongeveer 40% ≥60 jaar was. Ongeveer 
een derde van de patiënten was vrouw en ongeveer de helft had een intermediair 
risico op basis van het Rai stadium. Patiënten in de ibrutinib + rituximab arm 
hadden vaker een ongemuteerd IGHV ten opzichte van de FCR arm (75% tov 62%) 
en trisomie 12 (20% tov 15%).   
 
De karakteristieken van patiënten uit de ECOG1912 studie staan weergegeven in 
bijlage 5. 
 
Risk of bias  

De belangrijkste beperking van de ECOG1912 studie is dat de combinatietherapie 
van ibrutinib + rituximab niet is vergeleken met monotherapie van ibrutinib. Op dit 
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moment is niet duidelijk wat de contributie van rituximab is aan de behandeling met 
ibrutinib. 
Daarnaast is onbekend of patiënten met een TP53 mutatie geïncludeerd zijn in de 
studie, aangezien er geen informatie over deze mutatie is gerapporteerd. Aangezien 
er bij 80% van de patiënten met een del17p ook een TP53 mutatie aanwezig is, is te 
verwachten dat hiermee al een deel van de patiënten met een TP53 mutatie zijn 
geëxcludeerd. Het Zorginstituut schat in dat het risico op overschatting van het 
effect door de inclusie van patiënten met een TP53 mutatie daarom klein is.  
 
Patiënten en behandelaren zijn in de ECOG1912 studie niet geblindeerd voor de 
interventie. Het is onbekend of de PFS is bepaald door een independent review 
committee. Het is niet te verwachten dat het open label design van invloed is op de 
PFS en OS en om deze reden is het risico op bias door het niet blinderen laag en 
tevens als laag ingeschat bij de andere studies over ibrutinib waarin patiënten 
ongeblindeerd waren. Blindering is zeer waarschijnlijk ook niet mogelijk aangezien 
de resultaten voor alle uitkomstmaten pas naar verwachting na meer dan 6,5 jaren 
matuur zijn, waardoor het kan voorkomen dat patiënten in de tussentijd al een 
tweedelijns behandeling nodig hebben en blindering hierdoor niet gehandhaafd kan 
worden. Tevens maakt het verschil in toedieningsvormen het blinderen van 
patiënten en behandelaren moeilijk.   
 
Fitte patiënten >65-70 jaar zonder del17p of TP53 mutatie: ibrutinib ten opzichte 
van bendamustine + rituximab 
 
Directe vergelijking ibrutinib ten opzichte van bendamustine + rituximab 

Voor fitte patiënten >65-70 jaar werd een direct vergelijkende studie gevonden op 
basis van de literatuursearch. De ALLIANCE studie betreft een gerandomiseerde, 
fase III trial met een mediane follow-up duur van 38 maanden, waarbij ibrutinib 
(n=182) werd vergeleken met ibrutinib + rituximab (n=182) en bendamustine + 
rituximab (BR) (n=183). In deze studie werden patiënten ≥65 jaar met eerder 
onbehandeld CLL geïncludeerd die in aanmerking kwamen voor behandeling, 
wanneer zij een intermediair of hoogrisico Rai stadium en ECOG status 0-2 hadden.  
 
Patiënten werden gestratificeerd naar risicofactoren voor CLL. De doseringen van BR 
en ibrutinib waren conform de Nederlandse richtlijn (Appendix 1). In de ibrutinib + 
rituximab arm werd rituximab toegevoegd aan ibrutinib in een dosering van 
375mg/m2 intraveneus op dag 1, 8, 15 en 22 van cyclus 2 en daarna op dag 1 van 
cycli 3 t/m 6.  
Patiënten in de BR arm die ziekteprogressie hadden konden overstappen op 
behandeling met ibrutinib binnen 1 jaar na progressie. CT scans werden gemaakt en 
een beenmergbiopt werd afgenomen bij start, op dag 1 van cyclus 4, 9 en 27 en bij 
progressie.  
De primaire uitkomstmaat was PFS. Secundaire uitkomstmaten waren algehele 
overleving, respons en complete respons, minimale restziekte en ongunstige 
effecten. Bij een geplande tweede interim-analyse (bij 80 cumulatieve PFS events, 
ongeveer 50% van het vooraf beraamde aantal PFS events), werd de data bekend 
gemaakt.  
 
Patiënten waren over het algemeen gelijk verdeeld over de behandelarmen. De 
mediane leeftijd van patiënten was 71 jaar met een range van 65 t/m 89. Ongeveer 
twee derde van de patiënten was man en 54% van de patiënten had een hoogrisico 
ziekte op basis van het gereviseerde Rai stadium. In de ibrutinib arm had 5% van 
de patiënten een del17p mutatie en 8% in de BR arm. ECOG status 0 en 2 kwamen 
relatief vaker voor in de BR arm (54% en 5%) ten opzichte van ibrutinib (48% en 
3%). TP53 mutaties kwamen in beide behandelarmen in gelijke mate voor (9%). 
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Baseline complex karyote kwam iets vaker voor bij BR ten opzichte van ibrutinib 
(27% tov 24%), maar een ongemuteerd IGHV minder vaak (58% tov 63%).  
 
De karakteristieken van patiënten uit de ALLIANCE studie staan weergegeven in 
bijlage 5. 
 
Risico op bias  

Zowel patiënten met een del17p als TP53 mutatie maakten deel uit van de 
onderzoekspopulatie waarin ibrutinib onderzocht werd ten opzichte van BR. 
Aangezien ibrutinib al bewezen effectief en de eerste behandeloptie is voor 
patiënten met een del17p of TP53 mutatie, kan inclusie van deze patiënten in de 
onderzoekspopulatie zorgen voor een overschatting van het effect. Het aandeel van 
patiënten met een TP53 mutatie dat geïncludeerd is in de analyse is echter 
ongeveer 9% voor beide behandelarmen, waarvan te verwachten is dat bij het 
merendeel van deze patiënten ook een del17p mutatie aanwezig is. In de 
subpopulatie zonder del17p mutatie is het te verwachten dat de overschatting van 
het effect lager ligt. Om deze reden is er een hoog risico op bias voor de gehele 
populatie, maar een laag risico op bias voor de subgroepanalyse van patiënten 
zonder del17p mutatie.  
 
Aangezien er een direct vergelijkende studie is gerapporteerd voor deze 
patiëntpopulatie, zal de indirect vergelijkende studie van Robak et al. niet worden 
meegenomen. 
 
Niet fitte patiënten zonder del17p of TP53 mutatie: ibrutinib ten opzichte van 
chloorambucil + obinutuzumab 
Er is geen direct vergelijkende studie gepubliceerd voor de vergelijking van ibrutinib 
ten opzichte van chloorambucil + obinutuzumab (CO).  
Op basis van de publicaties van Robak et al. en Tedeschi et al. kan er een indirecte 
vergelijking worden gemaakt voor ibrutinib ten opzichte van CO.  
Als aanvullend bewijs is de direct vergelijkende studie van Moreno et al. 
meegenomen. Deze studie is meegenomen, omdat de beroepsgroep en 
registratiehouder argumenten hebben aangedragen waarom deze studie aanvullend 
bewijs kan leveren voor het toepassen van ibrutinib monotherapie bij niet fitte 
patiënten. 
 
Indirecte vergelijking ibrutinib ten opzichte van chloorambucil + obinutuzumab 

In deze studie van Robak et al. wordt data van de RESONATE-2/PCYC-116 studie 
waarin ibrutinib is onderzocht indirect vergeleken met data uit de CLL11 studie 
waarin CO is onderzocht. In de RESONATE-2/PCYC-116 studie werden patiënten 
≥65 jaar zonder del17p mutatie geïncludeerd. Patiënten die in aanmerking kwamen 
voor ibrutinib (n=136) konden daarna in een separate extensiestudie open-label 
studie worden geïncludeerd om de behandeling door te zetten en de patiënten te 
volgen na sluiting van de studie. In de CLL11 studie werden patiënten met een 
leeftijd van 39 tot 90 jaar (mediaan 73 jaar) gerandomiseerd naar onder andere CO 
(n=333). Patiënten in deze studie moesten een klinisch relevante comorbiditeit 
hebben, gedefinieerd als een cumulative illness rating score >6 of een 
creatinineklaring van 30-69 ml/min.  
De mediane follow-up duur van ibrutinib was 35,7 maanden en 14,5 maanden voor 
chloorambucil + obinutuzumab.  
 
De karakteristieken van patiënten uit de geïncludeerde studies staan weergegeven 
in bijlage 5. 
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Risico op bias  

Bij de indirecte vergelijking is er een zeer ernstig risico op bias. Allereerst zijn de 
karakteristieken van de geïncludeerde patiënten niet goed te vergelijken, omdat 
enkele karakteristieken (zoals geslacht, ECOG status, TP53 mutatie) voor (een deel 
van de) patiënten ontbreken. Daarnaast hebben patiënten in de CO arm vaker een 
ongemuteerde IGHV status en konden patiënten met een del17p mutatie deelnemen 
aan het onderzoek, waarvan bekend is dat deze eigenschappen correleren met een 
slechtere prognose. Tevens is onduidelijk of de resultaten gepresenteerd zijn op 
basis van een intention-to-treat analyse of per protocol analyse en met welke 
frequentie er in de individuele studies bepaald werd of er sprake was van progressie 
bij patiënten. Het is onbekend welk percentage van de patiënten een 
vervolgbehandeling ontving. De analyses van de algehele overleving en PFS zijn niet 
gecorrigeerd voor confounders en het is niet bekend wat het percentage loss to 
follow up was voor beide groepen.  
 
Indirecte vergelijking ibrutinib ten opzichte van chloorambucil + obinutuzumab  
In de studie van Tedeschi et al. wordt data uit de RESONATE-2 studie indirect 
vergeleken met data van patiënten zonder del17p mutatie uit de iLLUMINATE studie. 
De mediane follow-up duur van ibrutinib was 48,8 maanden voor de ibrutinib arm 
en 31,3 maanden voor de chloorambucil + obinutuzumab arm. De primaire 
uitkomstmaat was PFS. Secundaire uitkomstmaten waren onder andere PFS in 
genomisch hoogrisico patiënten (TP53 mutatie, del(11q), en/of ongemuteerd IGHV) 
en ongunstige effecten.  
 
De karakteristieken van patiënten uit de geïncludeerde studies staan weergegeven 
in bijlage 5. 
 
Risico op bias 

Bij de indirecte vergelijking is er een zeer ernstig risico op bias. Patiënten met een 
TP53 mutatie waren geïncludeerd in de studiepopulatie: 10% in de ibrutinib arm en 
5% in de chloorambucil + obinutuzumab arm. Patiënten in de ibrutinib arm hadden 
vaker een leeftijd ≥70 jaar (71% ten opzichte van 64%), vaker een ongemuteerd 
IGHV (59% ten opzichte van 50%) en hadden een relatief kortere tijd vanaf de 
initiële diagnose tot inclusie (31 maanden ten opzichte van 43 maanden). In de 
chloorambucil + obinutuzumab arm konden in tegenstelling tot in de ibrutinib arm 
ook patiënten ≥65 jaar zonder comorbiditeiten geïncludeerd worden. Het is 
onduidelijk of de resultaten gepresenteerd zijn op basis van een intention-to-treat 
analyse of per protocol analyse en met welke frequentie er in de individuele studies 
bepaald werd of er sprake was van progressie bij patiënten. Het is onbekend welk 
percentage van de patiënten een vervolgbehandeling ontving en wat het percentage 
loss to follow up was voor beide groepen. 
 
Directe vergelijking ibrutinib + obinutuzumab ten opzichte van chloorambucil + 

obinutuzumab 
De iLLUMINATE studie (Moreno et al.) betreft een gerandomiseerde, open label, 
multicenter fase III studie met een mediane follow-up duur van 31,3 maanden, 
waarin ibrutinib in combinatie met obinutuzumab (n=113) werd vergeleken met CO 
(n=116). In deze studie werden patiënten vanaf 18 jaar geïncludeerd met 
onbehandelde actieve CLL of kleincellige lymfatische leukemie (SLL) die een 
indicatie hadden voor behandeling en niet in aanmerking kwamen voor fludarabine-
bevattende therapie omdat ze >65 jaar waren of <65 jaar met tenminste een van 
de volgende comorbiditeiten: cumulatieve ziektescore groter dan 6, 
creatinineklaring minder dan 70mL/min, aanwezigheid van del17p gevestigd door 
FISH, of een TP53 mutatie. Additionele criteria waren een ECOG score 0-2, 
meetbare lymfeklierziekte (>1,5 langste diameter) op een CT scan, adequate 
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hematologische functie (absoluut neutrofielen aantal ≥1x109 cellen per L, aantal 
bloedplaatjes >50 x109 per L), adequate lever- en nierfunctie en een 
creatinineklaring van tenminste 30mL/min. 
 
Randomisatie was gestratificeerd naar ECOG score (0-1 vs 2) en cytogenetica 
(del17p met of zonder del11q vs del11q zonder del17p vs zowel geen del17p als 
del11q). Ibrutinib en obinutuzumab werden gedoseerd conform de Nederlandse 
richtlijn (appendix 1). Chloorambucil werd in een dosering van 0,5mg/kg oraal 
gegeven op dag 1 en 15 van de 28 daagse cycli (in totaal 6 cycli).  
Patiënten en hun behandelaren waren niet geblindeerd voor de behandeling. Een 
independent review committee was geblindeerd en beoordeelde progressie en 
respons. Bij start en na elke vier behandelcycli van cyclus 5 tot 33 en daarna na 
elke 6 cycli werd een CT scan gemaakt en beoordeeld door onafhankelijke 
radiologen. De primaire uitkomstmaat was PFS. Secundaire uitkomstmaten waren 
PFS in de hoog risico populatie (del17p of TP53 mutatie, del11q of ongemuteerd 
IGHV), overall respons rate, proportie van patiënten met minimale restziekte, 
proportie van patiënten met een blijvende verbetering in hemoglobine of 
bloedplaatjes, de EQ-5D-5L, algehele overleving, infusiegerelateerde reacties en 
veiligheid.   
 
Baselinekenmerken van de patiënten waren over het algemeen gelijk verdeeld met 
een mediane leeftijd van ±70 jaar waarbij ongeveer 80% van de patiënten ouder 
was dan 65 jaar. Patiënten hadden grotendeels een witte huidskleur en ongeveer de 
helft van de patiënten had Rai stadium III of IV. Bij 65% van beide behandelarmen 
hadden patiënten een hoogrisico ziekte.  
Van de controlegroep ontving uiteindelijk 40% van de patiënten ibrutinib 
monotherapie als tweedelijns behandeling. 4% van de patiënten in de ibrutinib + 
obinutuzumab arm kreeg een tweedelijns behandeling.  
 
De karakteristieken van patiënten uit de iLLUMINATE studie staan weergegeven in 
bijlage 5. 
 
Risico op bias 
De belangrijkste beperking van de iLLUMINATE studie is dat de combinatietherapie 
van ibrutinib + obinutuzumab niet is vergeleken met monotherapie van ibrutinib. Op 
dit moment is niet duidelijk wat de contributie van obinutuzumab is aan de 
behandeling met ibrutinib.  
In de gehele studiepopulatie waren patiënten met een del17p of TP53 mutatie 
geïncludeerd. Resultaten over de PFS zijn additioneel gerapporteerd voor patiënten 
zonder del17p of TP53 mutatie. De baselinekarakteristieken van deze selectie van 
patiënten zijn niet gerapporteerd en daarom is het onbekend of deze vergelijkbaar 
zijn, waardoor de kwaliteit van het bewijs afgewaardeerd is op risk of bias. 
 
Doordat patiënten die met chloorambucil + obinutuzumab vaker een 
vervolgbehandeling kregen, is het effect wat wordt waargenomen in de controlearm 
niet alleen toe te schrijven aan chloorambucil + obinutuzumab. Hierdoor kan het 
effect van de controlebehandeling mogelijk overschat zijn ten opzichte van ibrutinib 
+ obinutuzumab. Om deze reden is er een hoog risico op bias voor de uitkomsten 
over de algehele overleving.  
 

3.3 Gunstige effecten interventie 

Het risico op bias van de studies is beoordeeld aan de hand van een vragenlijst 
passend bij de onderzoeksopzet. In dit rapport is de volgende checklist gebruikt: 
Cochrane risk of bias tool. 
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De beoordeling van het risico op bias staat in bijlage 6. De effecten van de 
interventie en de kwaliteit van de evidence zijn samengevat in het GRADE evidence 

profiel (bijlage 7). De kwaliteit van de evidence is beoordeeld aan de hand van de 
GRADE methode. Bij GRADE wordt de kwaliteit van bewijs per uitkomstmaat 
bepaald, en is, naast risk of bias, een aantal factoren van belang: inconsistentie, 
indirect bewijs, onnauwkeurigheid en publicatiebias. Wanneer één of meer van deze 
factoren aanwezig zijn, kan de kwaliteit van bewijs met één of twee niveaus per 
uitkomstmaat worden verlaagd. Dit resulteert in een gradering van de kwaliteit van 
bewijs: deze kan hoog, middelmatig, laag of zeer laag zijn.  

3.3.1 Fitte patiënten ≤65–70 jaar zonder del17p of TP53 mutatie: ibrutinib ten 

opzichte van FCR 

 

Algehele overleving 
 
Indirecte vergelijking ibrutinib ten opzichte van FCR (Robak et al.) 

Data over de algehele overleving bij patiënten zonder del17p of TP53 mutatie zijn 
niet gepresenteerd. De algehele overleving bij behandeling met ibrutinib in de 
gehele studiepopulatie lijkt vergelijkbaar met FCR op basis van een Kaplan-Meijer 
curve (Appendix, figuur 1). De mediane follow-up duur van ibrutinib was 35,7 
maanden en 37,2 maanden voor FCR in de CLL8 studie en 37,4 maanden in de 
CCL10 studie.  
Getallen zijn niet gepubliceerd, maar op basis van de curve kan de 30-maanden 
overleving worden geschat op 89% voor FCR in de CLL8 studie, 92% voor ibrutinib 
en 93% voor FCR in de CLL10 studie.  
 
Om de genoemde redenen bij risk of bias bij de beschrijving van de studie is er twee 
keer afgewaardeerd op risico op bias.  
Aangezien karakteristieken van patiënten ontbreken is ook niet goed te bepalen of 
de populaties overeen komen met de Nederlandse populatie. Om deze reden is er 
afgewaardeerd voor indirect bewijs. Daarnaast zijn getallen over de algehele 
overleving geschat op basis van de curve en ontbreekt hierdoor een 
betrouwbaarheidsinterval van het absolute verschil in overleving, waardoor er is 
afgewaardeerd voor onnauwkeurigheid.  
 
Gradeconclusie: Het effect van ibrutinib op de kans op sterfte ten opzichte van FCR 
is (nog) niet aangetoond (bewijs van zeer lage kwaliteit).  
 
Directe vergelijking ibrutinib + rituximab ten opzichte van FCR (ECOG1912 studie, 

Shanafelt et al.)  

Voor de algehele overleving zijn geen resultaten bekend voor patiënten zonder 
del17p of TP53 mutatie, maar wel voor patiënten zonder deletie van 17p.  
Op basis van een intention-to-treat analyse bij een mediane follow-up van 33 
maanden werd een significant verschil gerapporteerd ten gunste van behandeling 
met ibrutinib + rituximab ten opzichte van behandeling met FCR (HR 0,17, 95%-BI: 
0,05-0,54, P<0,001). De algehele overleving na 3 jaar was 98,8% (95%-BI: 97,6-
100) in de ibrutinib + rituximab arm, vergeleken met 91,5% (95%-BI: 86,2-97,0) 
in de FCR arm (Figuur 2). De mediane overleving was in beide behandelarmen nog 
niet bereikt.  
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Figuur 2: Algehele overleving ibrutinib + rituximab ten opzichte van FCR 
 
De gepubliceerde data zijn gebaseerd op een interim-analyse, waarbij ten tijde van 
de analyse 14 van de vooraf beraamde 125 sterfgevallen hadden plaatsgevonden. 
Bij rapportage van effecten op basis van een interim analyse, kan de hazard ratio 
mogelijk overschat zijn. Daarnaast is de follow-up duur niet lang genoeg is om een 
verschil in algehele overleving te kunnen bepalen. Om deze reden is er 
afgewaardeerd voor onnauwkeurigheid.    
De populatie lijkt vergelijkbaar met de Nederlandse populatie van patiënten met CLL 
<70 jaar die niet eerder zijn behandeld. Bij de behandeling met FCR wordt 
rituximab met 50mg/m2 extra gedoseerd tijdens de eerste cyclus. De dosering van 
fludarabine 25mg/m2 intraveneus is equivalent aan de Nederlandse dosering van 
40mg/m2 oraal. Het intraveneus gedoseerde cyclofosfamide is ook equivalent aan 
de orale dosering die in Nederland wordt toegepast. Aangezien wordt verwacht dat 
de eenmalige additionele dosis van rituximab het effect niet in grote mate zal 
beïnvloeden, is hier niet voor afgewaardeerd.  
 
Gradeconclusie: Behandeling met ibrutinib + rituximab resulteert waarschijnlijk in 
een klinische relevante verlaging van de kans op sterfte ten opzichte van FCR. Hier 
bestaat nog onzekerheid over aangezien de data nog niet matuur is. Daarnaast is 
onbekend of het verschil in overleving tenminste zes maanden betreft.   
 
Tijd tot de volgende behandeling  
Tijd tot de volgende behandeling is niet meegenomen als uitkomstmaat bij de 
indirecte vergelijking of ECOG1912 studie.  
 
Gradeconclusie: niet van toepassing 
 
Progressievrije overleving 
 
Indirecte vergelijking ibrutinib ten opzichte van FCR (Robak et al.) 

Er zijn geen resultaten gepubliceerd voor patiënten zonder del17p of TP53 mutatie. 
Wel zijn er resultaten over de PFS gepubliceerd voor patiënten zonder del17p 
mutatie. Bij een mediane follow-up duur van 35,7 maanden voor ibrutinib en 37,4 
maanden in de CLL10 studie, was de mediane PFS bij ibrutinib nog niet bereikt en 
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was deze 55,2 maanden voor FCR. De 3-jaars progressievrije overleving was  
80,9% (95%-BI: 72,2-87,1) voor ibrutinib en 69,6% (95%-BI: 63,8-75,4) voor 
FCR. PFS leek vooral in het voordeel van ibrutinib in subgroepen met een 
lymfekliergrootte ≥5 cm, hoger Binet stadium, ongemuteerd IGHV of een del11q 
mutatie.   
De mediane PFS voor FCR in de CLL8 studie (mediane follow-up duur 37,2 
maanden) is niet gerapporteerd, maar kan op basis van de curve geschat worden op 
±51 maanden (Appendix 2, figuur 2). De 3-jaarsoverleving kan worden geschat op 
±65%.  
 
Om de genoemde redenen bij risk of bias bij de beschrijving van de studie is er twee 
keer afgewaardeerd op risico op bias. Aangezien karakteristieken van patiënten 
ontbreken is ook niet goed te bepalen of de populaties overeen komen met de 
Nederlandse populatie. Om deze reden is er afgewaardeerd voor indirect bewijs. 
Daarnaast is het betrouwbaarheidsinterval van het absolute verschil in 
progressievrije overleving onbekend, waardoor er is afgewaardeerd voor 
onnauwkeurigheid.  
 
Gradeconclusie: Het effect van ibrutinib op de progressievrije overleving ten 
opzichte van FCR is (nog) niet aangetoond (bewijs van zeer lage kwaliteit).  
 
Directe vergelijking ibrutinib + rituximab ten opzichte van FCR (ECOG1912 studie, 

Shanafelt et al.) 

Voor de progressievrije overleving zijn geen resultaten bekend voor patiënten 
zonder del17p of TP53 mutatie, maar wel voor patiënten zonder del17p.  
Het verschil in progressievrije overleving was in het voordeel van ibrutinib + 
rituximab ten opzichte van FCR (HR 0,35; 95%-BI: 0,22-0,56, P<0,001). Na 3 jaar 
was het percentage patiënten met progressievrije overleving 89,4% (95%-BI: 86-
93) in de ibrutinib + rituximab arm en 72,9% (95%-BI: 65,3-81,3) in de FCR arm. 
De mediane progressievrije overleving was in beide behandelarmen nog niet bereikt 
(Figuur 3).  
 

 
Figuur 3: Progressievrije overleving ibrutinib + rituximab ten opzichte van FCR 
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In een geprespecificeerde subgroepanalyse van PFS was ibrutinib + rituximab 
superieur aan FCR onafhankelijk van de leeftijd, het geslacht, Rai stadium van 
patiënten of 11q22.3 deletie.  
Ibrutinib + rituximab resulteerde in een superieure PFS vergeleken met FCR na 3 
jaar bij patiënten met een ongemuteerd IGHV (90,7% tov 62,5%; HR 0,26; 95%-
BI: 0,14-0,50). Na 3 jaar was er geen significant verschil in PFS bij patiënten met 
een gemuteerd IGHV (87,7% in de ibrutinib + rituximab arm en 88% in de FCR 
arm, HR 0,44; 95%-BI: 0,14-1,36). 
 
De gepubliceerde data zijn gebaseerd op een interim-analyse, waarvan onbekend is 
om hoeveel van de vooraf beraamde events deze is uitgevoerd. Bij rapportage van 
effecten op basis van een interim analyse, kan de hazard ratio mogelijk overschat 
zijn. Om deze reden is er afgewaardeerd voor onnauwkeurigheid.    
 
Gradeconclusie: De PFS is waarschijnlijk klinisch relevant verschillend bij 
behandeling met ibrutinib + rituximab ten opzichte van FCR, in het voordeel van 
ibrutinib + rituximab. Dit is echter alleen het geval bij patiënten met een 
ongemuteerd IGHV. Het is nog onbekend of het verschil in mediane PFS tenminste 
zes maanden is, aangezien de mediane PFS in beide behandelarmen nog niet is 
bereikt. 
 
Kwaliteit van leven  
Kwaliteit van leven is niet meegenomen als uitkomstmaat in de indirect 
vergelijkende studie en de ECOG1912 studie.   
 
Gradeconclusie: Niet van toepassing 
 
Overige overwegingen:  

Op basis van de gepubliceerde studies is er waarschijnlijk een klinisch relevant 
effect op de PFS in het voordeel van de combinatiebehandeling van ibrutinib + 
rituximab bij fitte patiënten <65-70 jaar zonder del17p mutatie met een 
ongemuteerd IGHV. Ibrutinib is echter niet in combinatie met rituximab 
geregistreerd bij CLL. De beroepsgroep verwacht echter dat toevoegen van 
rituximab aan ibrutinib bij jonge fitte patiënten zonder del17p of TP53 mutatie geen 
meerwaarde heeft, op basis van extrapolatie van andere data over de combinatie 
van ibrutinib met rituximab. Hiervoor refereren zij aan het volgende artikel:  
Burger JA, Sivina M, Jain N, et al. Randomized trial of ibrutinib vs ibrutinib plus 
rituximab in patients with chronic lymphocytic leukemia. Blood. 2019 Mar 
7;133(10):1011-1019.[17]  
 
In dit artikel wordt een gerandomiseerde fase II studie beschreven waarin ibrutinib 
wordt vergeleken met ibrutinib + rituximab. In totaal werden er 208 patiënten 
geïncludeerd, waarvan 181 met recidief of refractair CLL en 27 patiënten met eerder 
onbehandeld CLL met een del17p of TP53 mutatie. Na een mediane follow-up duur 
van 36 maanden was de PFS bij de met ibrutinib monotherapie behandelde 
patiënten 86% (95%-BI: 76,6-91,9) en 86,9% (95%-BI: 77,3-92,6) voor patiënten 
die met ibrutinib + rituximab behandeld werden. Bij de combinatiebehandeling 
behaalden patiënten sneller remissie en behaalde zij een lagere restziekte ten 
opzichte van patiënten die met ibrutinib monotherapie werden behandeld. Het 
artikel concludeert dat deze trial aantoonde dat de additie van rituximab aan 
ibrutinib voor patiënten met recidief of refractair CLL of patiënten met een del17p of 
TP53 mutatie de PFS of OS niet verbeterde.  
 
Aangezien de onderzoekspopulatie uit deze studie geen patiënten met eerder 
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onbehandelde fitte patiënten <65-70 jaar zonder del17p of TP53 mutatie had 
geïncludeerd was er op basis van deze studie onvoldoende bewijs om aan te tonen 
dat rituximab geen toegevoegde waarde heeft aan ibrutinib. Omgekeerd is de 
toegevoegde waarde van toevoeging van een anti CD20 monoklonale antistof zoals 
rituximab of obinutuzumab aan ibrutinib niet aangetoond. Om deze reden is er 
aanvullende argumentatie door de beroepsgroep aangeleverd om de plaatsbepaling 
verder te onderbouwen, bestaande uit een cross-trial comparison (Appendix 3).  
 
In deze cross-trial comparison zijn de data van de belangrijkste registratiestudies 
van de huidige chemo-immunotherapie regimes vergeleken met de belangrijkste 
fase III studies van ibrutinib in de eerste lijn (de RESONATE-2 studie). De figuren 
uit de cross-trial comparison zijn weergegeven in Appendix 3, figuur 1. Indien de 
PFS curve van ibrutinib in figuur 1A met de PFS curve van ibrutinib + rituximab in 
figuur 1C wordt vergeleken, lijken deze nagenoeg gelijk. Daarnaast zijn ook de PFS 
curves van FCR nagenoeg gelijk. Ondanks dat er in de RESONATE-2 studie alleen 
patiënten ≥65 jaar werden geïncludeerd, heeft het Zorginstituut er voldoende 
vertrouwen in dat ibrutinib monotherapie, evenals ibrutinib + rituximab, 
waarschijnlijk een klinisch relevant verschil in PFS geeft ten opzichte van FCR bij 
fitte patiënten ≤65-70 jaar zonder del17p of TP53 mutatie met een ongemuteerd 
IGHV. Dit komt omdat er in een subgroepanalyse van de RESONATE-2 studie te zien 
is dat het effect van ibrutinib tevens in het voordeel is voor ibrutinib bij patiënten 
<70 jaar.[18] 
 
Als aanvullend argument hiervoor toont de ALLLIANCE studie van Woyach et al. aan 
dat rituximab geen toegevoegde waarde had aan ibrutinib bij fitte patiënten >65 
jaar.[5]  
 
Op basis van deze overwegingen vindt het Zorginstituut het waarschijnlijk dat 
ibrutinib monotherapie een klinisch relevant effect heeft op de progressievrije 
overleving ten opzichte van FCR bij fitte patiënten ≤65-70 jaar zonder del17p of 
TP53 mutatie met een ongemuteerd IGHV.  
 
Conclusie 

Ibrutinib geeft waarschijnlijk een klinisch relevante verbetering van de 
(progressievrije) overleving ten opzichte van FCR bij fitte patiënten ≤65–70 jaar 
zonder del17p of TP53 mutatie met een ongemuteerd IGHV.  

3.3.2 Fitte patiënten >65-70 jaar zonder del17p of TP53 mutatie: ibrutinib ten 

opzichte van bendamustine + rituximab 

 
Algehele overleving (ALLIANCE studie, Woyach et al.) 
Er zijn geen resultaten beschreven over de algehele overleving van patiënten zonder 
del17p of TP53-mutatie. Op basis van de data van alle in de studie geïncludeerde 
patiënten werd geen verschil in algehele overleving gevonden bij een mediane 
follow-up van 38 maanden (p≥0,65, Figuur 4). De geschatte 2-jaarsoverleving was 
90% (95%-BI: 84-94) bij behandeling met ibrutinib ten opzichte van 95% (95%-BI: 
91-98) met BR.  
 



Figuur 4: Intention-to-treat analyse algehele overleving voor ibrutinib (arm B) 
versus bendamustine + rituximab (arm A) 



Figuur 5: Intention-to-treat analyse PFS voor ibrutinib (arm B) ten opzichte van 
bendamustine + rituximab (arm A) 

Overige overwegingen 

Conclusie  
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Ibrutinib geeft mogelijk een klinisch relevante verlenging van de PFS (HR 0,44; 
95%-BI 0,27-0,72) ten opzichte van behandeling met BR. Het zorginstituut heeft 
voldoende vertrouwen in de gunstige effecten op de PFS ten opzichte van BR. De 
mediane PFS is nog niet bereikt voor ibrutinib, maar het verschil ten opzichte van 
BR lijkt tenminste 6 maanden te worden, wat door de beroepsgroep wordt gezien 
als een klinisch relevant effect. 

3.3.3 Niet fitte patiënten zonder del17p of TP53 mutatie: ibrutinib ten opzichte 

van chloorambucil + obinutuzumab 

 
Algehele overleving 
 
Indirecte vergelijking ibrutinib ten opzichte van chloorambucil + obinutuzumab 

(Robak et al.) 

Data over de algehele overleving bij patiënten zonder del17p of TP53 mutatie zijn 
niet gerapporteerd. Een Kaplan Meijer curve is opgenomen voor ibrutinib bij 
patiënten zonder del17p mutatie en patiënten behandeld met chloorambucil + 
obinutuzumab (CO) (waarvan 7% van de patiënten een del17p mutatie had). Voor 
deze curve was de mediane follow-up van ibrutinib 35,7 maanden en 14,5 maanden 
voor CO (Appendix 2, figuur 3). Op basis van de curve kan de 1-jaarsoverleving 
worden geschat op ±95% voor CO en op ±98% voor ibrutinib.  
 
Op basis van de genoemde argumenten bij risk of bias is de kwaliteit van het bewijs 
twee keer afgewaardeerd voor risk of bias. Aangezien karakteristieken van 
patiënten ontbreken is niet goed te bepalen of de populaties overeen komen met de 
Nederlandse populatie. Om deze reden is er afgewaardeerd op indirect bewijs. 
Daarnaast zijn getallen over de algehele overleving geschat op basis van de curve 
en ontbreekt hierdoor een betrouwbaarheidsinterval van het absolute verschil in 
overleving, waardoor er is afgewaardeerd voor onnauwkeurigheid. 
 
Gradeconclusie: 
Het effect van ibrutinib op de kans op sterfte ten opzichte van CO is zeer onzeker 
(bewijs van zeer lage kwaliteit).  
 
Indirecte vergelijking ibrutinib ten opzichte van chloorambucil + obinutuzumab 

(Tedeschi et al.)  

In de studiearmen (inclusief patiënten met een TP53 mutatie) was de algehele 
overleving na 30 maanden 92% bij behandeling met ibrutinib en 84% bij 
behandeling met CO op basis van een niet geprespecificeerde analyse.  
 
Op basis van de genoemde argumenten bij risk of bias is de kwaliteit van het bewijs 
twee keer afgewaardeerd voor risk of bias. Het betreft een indirecte vergelijking. De 
onderzoekspopulatie van chloorambucil + obinutuzumab komt niet geheel overeen 
met de Nederlandse populatie, omdat sommige patiënten volgens de Nederlandse 
richtlijn mogelijk met bendamustine + rituximab behandeld hadden kunnen worden. 
Daarnaast hebben patiënten alleen ECOG status 0-2, terwijl patiënten met ECOG 
status 3-4 volgens de Nederlandse richtlijn als niet-fit worden gezien. Chloorambucil 
is lager gedoseerd ten opzichte van de Nederlandse richtlijn. Om deze reden is er 
afgewaardeerd voor indirect bewijs. Er is afgewaardeerd voor onnauwkeurigheid, 
omdat de 95% betrouwbaarheidsintervallen ontbreken.  
 
GRADE conclusie: Het effect van ibrutinib op de kans op sterfte ten opzichte van CO 
is zeer onzeker (bewijs van zeer lage kwaliteit).  
 
Directe vergelijking ibrutinib + obinutuzumab ten opzichte van chloorambucil + 
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obinutuzumab (iLLUMINATE studie, Moreno et al.) 

In de iLLUMINATE studie worden enkel resultaten gerapporteerd over de algehele 
overleving voor de gehele studiepopulatie (inclusief patiënten met een del17p of 
TP53 mutatie). De mediane algehele overleving werd in beide behandelarmen niet 
bereikt (HR 0,92; 95%-BI: 0,48-1,77). De algehele overleving na 30 maanden was 
86% (95%-BI: 77-91) in de ibrutinib + obinutuzumab arm en 85% (95%-BI: 77-
90) in de chloorambucil + obinutuzumab (CO) arm (Figuur 6).  
 

 
Figuur 6: Algehele overleving bij behandeling met ibrutinib + obinutuzumab ten 

opzichte van chloorambucil + obinutuzumab  

 
Omdat patiënten met een del17p of TP53 mutatie ook onderdeel uitmaakten van de 
onderzoekspopulatie, is er afgewaardeerd voor risk of bias. Daarnaast ontvingen 
met CO behandelde patiënten vaker een vervolgbehandeling, waardoor het effect 
van ibrutinib + obinutuzumab ten opzichte van CO mogelijk is onderschat.   
De onderzoekspopulatie komt niet geheel overeen met de Nederlandse populatie, 
aangezien patiënten >65 jaar volgens de Nederlandse richtlijn ook behandeld 
zouden kunnen worden met bendamustine + rituximab. Daarnaast werden alleen 
patiënten met een ECOG status 0-2 in de studie geïncludeerd, terwijl volgens de 
Nederlandse richtlijn patiënten met ECOG status 3-4 als niet fit worden gezien. 
Chloorambucil lijkt lager gedoseerd ten opzichte van de Nederlandse richtlijn. Om 
deze redenen is er afgewaardeerd voor indirect bewijs.  
Daarnaast zijn de data nog niet matuur genoeg om een verschil in algehele 
overleving aan te kunnen tonen en overlapt de hazard ratio de klinische 
relevantiegrens aan beide kanten, waardoor is er afgewaardeerd op 
onnauwkeurigheid.  
 
Gradeconclusie: 
Het effect van ibrutinib + obinutuzumab op de kans op sterfte ten opzichte van CO 
is zeer onzeker (bewijs van zeer lage kwaliteit).  
 
Tijd tot de volgende behandeling  
 
Indirecte vergelijking ibrutinib ten opzichte van chloorambucil + obinutuzumab 
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(Robak et al.) 

Tijd tot de volgende behandeling is niet als uitkomstmaat meegenomen in de 
indirecte vergelijking van ibrutinib ten opzichte van CO.  
 
Gradeconclusie: niet van toepassing  
 
Indirecte vergelijking ibrutinib ten opzichte van chloorambucil + obinutuzumab 

(Tedeschi et al.)  
Er worden alleen resultaten gerapporteerd voor de gehele studiepopulatie (inclusief 
patiënten met een TP53 mutatie). De mediane tijd tot de volgende behandeling was 
niet bereikt in beide studiearmen. Bij een follow-up van 48,8 maanden voor ibrutinib 
en 31,3 maanden voor de chloorambucil + obinutuzumab arm kregen 11 met 
ibrutinib behandelde patiënten (8%) en 39 met chloorambucil + obinutuzumab 
behandelde patiënten (40%) een vervolgbehandeling. Er werd een hazard ratio 
gerapporteerd van 0,12 (95%-BI 0,06-0,24, p<0,001) op basis van een niet 
geprespecificeerde analyse.   
 
Op basis van de genoemde argumenten bij risk of bias is de kwaliteit van het bewijs 
twee keer afgewaardeerd voor risk of bias. Daarnaast is er afgewaardeerd op 
indirect bewijs wegens de genoemde redenen bij de algehele overleving.  
 
Gradeconclusie: Het effect van ibrutinib op de tijd tot de volgende behandeling ten 
opzichte van chloorambucil + obinutuzumab is zeer onzeker (bewijs van zeer lage 
kwaliteit).  
 
Directe vergelijking ibrutinib + obinutuzumab ten opzichte van chloorambucil + 

obinutuzumab (iLLUMINATE studie, Moreno et al.) 
In de iLLUMINATE studie worden alleen resultaten gerapporteerd over de tijd tot de 
volgende behandeling voor de gehele studiepopulatie (inclusief patiënten met een 
del17p of TP53 mutatie). Het percentage van patiënten dat startte met een 
vervolgbehandeling was 3,5% voor ibrutinib + obinutuzumab en 44% voor de met 
CO behandelde patiënten. Er wordt gerapporteerd dat ibrutinib + obinutuzumab het 
risico op een tweedelijns behandeling vermindert ten opzichte van behandeling met 
CO (HR 0,06; 95%-BI 0,02-0,18). De mediane tijd tot de volgende behandeling was 
in beide groepen nog niet bereikt. Na 30 maanden had 96,2% van de patiënten uit 
de ibrutinib + obinutuzumab arm en 51,3% van de patiënten uit de CO arm nog 
geen vervolgbehandeling ontvangen. Figuur 7 presenteert de Kaplan-Meijer curve 
van beide behandelingen.  
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Figuur 7: Tijd tot de volgende behandeling bij behandeling met  ibrutinib + 

obinutuzumab ten opzichte van chloorambucil + obinutuzumab.  

 
Omdat patiënten met een del17p of TP53 mutatie ook onderdeel uitmaakten van de 
onderzoekspopulatie, is er afgewaardeerd voor risk of bias. Daarnaast is er tevens 
afgewaardeerd op indirect bewijs, omdat de onderzoekspopulatie niet geheel 
overeenkomt met de Nederlandse populatie die met CO behandeld wordt (zoals 
eerder benoemd bij de resultaten over de algehele overleving).  
 
Gradeconclusie: 
Behandeling met ibrutinib + obinutuzumab geeft mogelijk (bewijs van lage 
kwaliteit) een klinisch relevante verbetering op de tijd tot de volgende behandeling 
ten opzichte van CO. Het is nog onbekend of het verschil in mediane tijd tot de 
volgende behandeling tenminste zes maanden bedraagt.  
 
Progressievrije overleving  
 
Indirecte vergelijking ibrutinib ten opzichte van chloorambucil + obinutuzumab 

(Robak et al.) 

Data over de PFS bij patiënten zonder del17p of TP53 mutatie zijn niet 
gepresenteerd. Een Kaplan Meijer curve is opgenomen voor ibrutinib bij patiënten 
zonder del17p mutatie en patiënten behandeld met chloorambucil + obinutuzumab 
(CO) (waarvan 7% van de patiënten een del17p mutatie had). Op basis van de 
curve kan de 1-jaars progressievrije overleving worden geschat op ±95% voor 
ibrutinib en voor CO ±87% (Appendix 2, figuur 4). De mediane follow-up van 
ibrutinib was 35,7 maanden en 14,5 maanden voor CO.  
 
Daarnaast is een forest plot weergegeven waarin de hazard ratio’s van ibrutinib ten 
opzichte van chloorambucil zijn vergeleken met de hazard ratio’s van CO (Appendix 
2, figuur 5).  
 
Op basis van de genoemde argumenten bij risk of bias is de kwaliteit van het bewijs 
twee keer afgewaardeerd voor risk of bias.  
Aangezien karakteristieken van patiënten ontbreken is niet goed te bepalen of de 
populaties overeen komen met de Nederlandse populatie. Om deze reden is er 
afgewaardeerd op indirect bewijs. Daarnaast zijn getallen over de progressievrije 
overleving geschat op basis van de curve en ontbreekt hierdoor een 
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betrouwbaarheidsinterval van het absolute verschil in overleving, waardoor er is 
afgewaardeerd voor onnauwkeurigheid. 
 
Gradeconclusie: Het effect van ibrutinib op de progressievrije overleving ten 
opzichte van CO is (nog) niet aangetoond (bewijs van zeer lage kwaliteit).  
 
Indirecte vergelijking ibrutinib ten opzichte van chloorambucil + obinutuzumab 

(Tedeschi et al.)  
Voor de subgroep van patiënten zonder TP53 mutatie is enkel een hazard ratio van 
0,19 (95%-BI: 0,11-0,33) gerapporteerd in het voordeel van ibrutinib bij een 
mediane follow-up duur van 48,8 maanden in de ibrutinib arm en 31,3 maanden in 
de chloorambucil + obinutuzumab arm (Appendix 4, figuur 1).  
In de gehele studiepopulatie (inclusief patiënten met een TP53 mutatie) was de 
mediane PFS was niet bereikt bij ibrutinib en 22,2 maanden bij chloorambucil + 
obinutuzumab. Na 30 maanden was de PFS 85% voor ibrutinib en 40% voor 
chloorambucil + obinutuzumab (Appendix 4, figuur 2). De PFS was langer met 
ibrutinib ten opzichte van chloorambucil + obinutuzumab voor alle subgroepen. De 
hazard ratio voor patiënten met een gemuteerd IGHV was 0,44 (95%-BI: 0,17-
1,14) en voor patiënten met een ongemuteerd IGHV 0,07 (95%-BI 0,03-0,16) in 
het voordeel van ibrutinib (Appendix 4, figuur 3).  
 
Op basis van de genoemde argumenten bij risk of bias is de kwaliteit van het bewijs 
twee keer afgewaardeerd voor risk of bias. Daarnaast is er afgewaardeerd op 
indirect bewijs wegens de genoemde redenen bij de algehele overleving.  
 
Gradeconclusie: Het effect van ibrutinib op de progressievrije overleving ten 
opzichte van CO is zeer onzeker (bewijs van zeer lage kwaliteit).  
 
Directe vergelijking ibrutinib + obinutuzumab ten opzichte van chloorambucil + 

obinutuzumab (iLLUMINATE studie, Moreno et al.) 
Op basis van een ITT analyse werd een hazard ratio gerapporteerd van 0,28 (95%-
BI: 0,17-0,46) voor de PFS in het voordeel van ibrutinib + obinutuzumab bij 
patiënten zonder del17p of TP53-mutatie. Na een mediane follow-up van 31,3 
maanden was er bij 21% van de patiënten een PFS event opgetreden in de ibrutinib 
+ obinutuzumab arm ten opzichte van 56% van de patiënten in de CO arm. 
De mediane PFS werd niet gerapporteerd voor de subgroep van patiënten zonder 
del17p of TP53 mutatie. Wel is een Kaplan-Meijer curve gepubliceerd voor patiënten 
zonder del17p mutatie bij een mediane follow-up van 31,3 maanden (Figuur 8). Op 
basis van de Kaplan-Meijer curve is te zien dat de mediane progressievrije 
overleving voor de ibrutinib + obinutuzumab arm nog niet is bereikt en geschat kan 
worden op ongeveer 18 maanden voor CO.  
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Figuur 8: Progressievrije overleving bij behandeling met ibrutinib + obinutuzumab 

ten opzichte van chloorambucil + obinutuzumab  

 
In een subgroep analyse van de PFS is te zien dat het verschil in PFS in het voordeel 
is van ibrutinib + obinutuzumab voor alle patiëntkarakteristieken, waaronder 
leeftijd, geslacht, rai stadium, ECOG status, del17p of TP53 mutatie en IGHV status. 
Het effect van ibrutinib + chloorambucil is waarschijnlijk wel groter bij patiënten een 
ongemuteerd IGHV (HR 0,15; 95%-BI: 0,08-0,27) dan bij patiënten met een 
gemuteerd IGHV (HR 0,30; 95%-BI: 0,12-0,75).  
 
Er is afgewaardeerd op risk of bias, omdat de baselinekarakteristieken van patiënten 
zonder del17p of TP53 mutatie onbekend zijn. Daarnaast is er tevens afgewaardeerd 
op indirect bewijs, omdat de onderzoekspopulatie niet geheel overeenkomt met de 
Nederlandse populatie die met CO behandeld wordt (zoals eerder benoemd bij de 
resultaten over de algehele overleving). Bij de mediane progressievrije overleving 
bij de resultaten van patiënten zonder del17p mutatie is er tevens afgewaardeerd 
voor onnauwkeurigheid, omdat de mediane PFS is geschat. 
 
Gradeconclusie: 
Behandeling met ibrutinib + obinutuzumab geeft mogelijk (bewijs van lage 
kwaliteit) een klinisch relevant verbetering van de progressievrije overleving ten 
opzichte van CO.  
 
Kwaliteit van leven  
Bij de indirecte vergelijkingen is kwaliteit van leven niet als uitkomstmaat 
meegenomen. Kwaliteit van leven uitkomsten zijn wel meegenomen als secundair 
eindpunt in de iLLUMINATE studie, maar in het artikel wordt vermeld dat deze niet 
zullen worden gepubliceerd.  
 
Gradeconclusie: Niet van toepassing  
 

Overige overwegingen 

 
Toepassing van ibrutinib in combinatie met obinutuzumab 
Op basis van de gerapporteerde uitkomsten kan er geconcludeerd worden dat de 
combinatiebehandeling van ibrutinib + obinutuzumab mogelijk een klinisch relevant 
effect heeft op de TTNT en de PFS ten opzichte van CO. Het verschil in mediane 
TTNT en PFS is waarschijnlijk meer dan zes maanden. Er is onzekerheid over deze 
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effecten, omdat patiënten met een del17p of TP53 mutatie ook in de 
patiëntpopulatie waren geïncludeerd bij de beoordeling van TTNT. De resultaten van 
de PFS zijn onzeker, omdat de patiëntkarakteristieken onbekend zijn van de 
subgroep van patiënten zonder del17p of TP53 mutatie en omdat de 
onderzoekspopulatie niet geheel overeenkomt met de Nederlandse populatie. Een 
belangrijk verschil met de Nederlandse populatie is dat patiënten >65 jaar zonder 
comorbiditeiten ook onderdeel uitmaakten van de studiepopulatie, terwijl deze 
patiënten volgens de Nederlandse richtlijn ook met BR behandeld hadden kunnen 
worden. Op basis van een geprespecificeerde subgroepanalyse is in de iLLUMINATE 
studie te zien dat de progressievrije overleving in het voordeel was van ibrutinib + 
obinutuzumab voor zowel patiënten <65 jaar als patiënten ≥65 jaar. Daarnaast zijn 
de patiëntkaraktistieken in de gehele populatie nagenoeg gelijk voor de beide 
behandelarmen. Op basis van deze argumenten is het Zorginstituut tot de 
overweging gekomen dat er waarschijnlijk voldoende bewijs is voor een klinisch 
relevant verschil in progressievrije overleving in het voordeel ibrutinib + 
obinutuzumab ten opzichte van CO.  
 
Toepassing van ibrutinib monotherapie  

De beroepsgroep geeft in de conceptrichtlijn aan dat zij er de voorkeur aan geven 
om ibrutinib als monotherapie in te zetten bij niet fitte patiënten. Om deze keuze 
toe te lichten hebben zij het Zorginstituut per mail het volgende ter onderbouwing 
gestuurd:   
“De verwachting dat toevoegen van obinutuzumab aan ibrutinib bij niet fitte 
patiënten zonder del17p of TP53 geen meerwaarde heeft, komt voort uit een 
extrapolatie van andere data van de combinatie van ibrutinib met obinutuzumab, 
waarbij toename van uMRD alleen werd gezien wanneer obinutuzumab >1 jaar na 
start ibrutinib werd gegeven.” Hierbij verwezen zij naar het volgende artikel:  
Rawstron A, Munir T, Brock K et al. Ibrutinib and Obinutuzumab in CLL: Improved 
MRD Response Rates with Substantially Enhanced MRD Depletion for Patients with 
>1 Year Prior Ibrutinib Exposure. Blood 2018; 132(Suppl 1): 181-.[19] 
  
In dit artikel wordt het verschil in minimale restziekte beschreven voor drie 
patiëntgroepen met recidief of refractair CLL:  
- Patiënten die behandeld werden met ibrutinib monotherapie (n=20) 
- Patiënten die niet eerder behandeld zijn met ibrutinib en in de tweede lijn 
behandeld werden met ibrutinib + obinutuzumab (n=30) 
- Patiënten die gedurende >1 jaar behandeld zijn met ibrutinib en nu behandeld 
werden met ibrutinib + obinutuzumab (n=10) 
 
De studie beschrijft dat additie van obinituzumab aan ibrutinib werd geassocieerd 
met hogere responsratio’s en een sterkere afname van de minimale restziekte 
(MRD) ten opzichte van patiënten die alleen met ibrutinib monotherapie behandeld 
werden. Dit werd met name gezien bij patiënten die met ibrutinib gedurende >1 
jaar werden behandeld voorafgaand aan de additie van obinutuzumab.  
Ten opzichte van patiënten die niet eerder met ibrutinib behandeld waren en in de 
tweede lijn behandeld werden met ibrutinib + obinutuzumab, bereikten patiënten 
die additie kregen met obinutuzumab na >1 jaar ibrutinib monotherapie een hoger 
responsratio (50% tov 30%), met een grotere proportie van patiënten die <0,01% 
MRD in het beenmerg (50% tov 6%) bereikten en deze patiënten hadden tevens 
een sterkere afname van de MRD. De MRD bleef na het staken van obinutuzumab in 
het perifere bloed verbeteren bij patiënten die niet eerder met ibrutinib behandeld 
waren. Bij deze patiënten bereikte 30% een MRD <0,01% 12 maanden na het 
staken van obinutuzumab ten opzichte van 60% van de patiënten die ibrutinib 
gedurende >1 jaar hadden gehad voor obinutuzumab. Het verschil in MRD kan 
gerelateerd zijn aan de omvang van de ziekte voor behandeling met obinutuzumab. 
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Bij de meerderheid van de patiënten (7/10) die gedurende >1 jaar met ibrutinib 
was behandeld was lymfadenopathie namelijk al verminderd voor behandeling met 
obinutuzumab.   
Het artikel concludeert dat de additie van obinutuzumab resulteert in een 
substantieel grotere afname van CLL cellen in het perifere bloed en beenmerg voor 
patiënten die niet eerder met ibrutinib behandeld waren, maar dat een grotere 
impact werd gevonden na >1 jaar behandeling met ibrutinib en wanneer de omvang 
van de ziekte gering was.  
 
Deze studie toont volgens het Zorginstituut niet aan dat bij ibrutinib monotherapie 
evenveel effect kan worden verwacht als bij de combinatiebehandeling van ibrutinib 
+ obinutuzumab. Het effect van de combinatiebehandeling is niet met ibrutinib 
monotherapie vergeleken in de eerste lijn. Er zijn geen resultaten bekend over de 
PFS, tijd tot de volgende behandeling of algehele overleving, maar enkel resultaten 
over minimale restziekte bij patiënten in de 2e lijn. Daarnaast is de steekproef van 
patiënten te klein om aan te kunnen tonen dat er een klinisch relevant verschil is.  
 
Als aanvullend bewijs heeft de beroepsgroep schriftelijk aanvullende argumentatie 
aangeleverd om de plaatsbepaling te onderbouwen, bestaande uit een cross-trial 
comparison (Appendix 3).  
 
In deze cross-trial comparison zijn de data van de belangrijkste registratiestudies 
van de huidige chemo-immunotherapie regimes vergeleken met de belangrijkste 
fase III studie van ibrutinib in de eerste lijn (de RESONATE-2 studie). De figuren uit 
de cross-trial comparison zijn weergegeven in Appendix 3, figuur 1.  
Indien de PFS curve van ibrutinib in figuur 1B met de PFS curve van ibrutinib + 
obinutuzumab in figuur 1D wordt vergeleken, lijken deze nagenoeg gelijk. De PFS 
curve van de iLLUMINATE studie ligt wat lager dan die uit de CLL10 studie, wat 
verklaard kan worden doordat in de studie van Moreno et al. elke 3 maanden de PFS 
werd beoordeeld en de CLL10 studie uitging van ziekteprogressie (welke veelal 
vooraf wordt gegaan door vergroting van de lymfeklieren op een CT scan). Op basis 
van deze cross-trial comparison lijkt obinutuzumab weinig toe te voegen aan 
ibrutinib. Om deze reden heeft het Zorginstituut er voldoende vertrouwen in dat 
ibrutinib monotherapie, evenals ibrutinib + obinutuzumab, een klinisch relevant 
verschil in PFS geeft ten opzichte van chloorambucil + obinutuzumab bij niet fitte 
patiënten zonder del17p of TP53 mutatie.  
 
Conclusie 

Het Zorginstituut heeft voldoende vertrouwen in het bewijs voor een klinisch 
relevant verschil in PFS in het voordeel ibrutinib ten opzichte van CO bij niet fitte 
patiënten zonder del17p of TP53 mutatie. Het is waarschijnlijk dat het verschil in de 
mediane PFS ten opzichte van CO tenminste 6 maanden betreft, wat door de 
beroepsgroep als een klinisch relevant verschil wordt gezien.   
 

3.4 Ongunstige effecten 

 
In de SmPC wordt vermeld dat het veiligheidsprofiel is gebaseerd op de gepoolde 
gegevens van 1200 patiënten behandeld met ibrutinib in drie klinische fase-III 
studies en uit postmarketingervaring.  
 
De vaakst voorkomende bijwerkingen (≥20%) waren diarree, rash, hemorragie 
(bijv. blauwe plek), neutropenie, skeletspierstelpijn, nausea en trombocytopenie. De 
vaakst voorkomende graad 3-4 bijwerkingen (≥5%) waren neutropenie, pneumonie 
en trombocytopenie.[20]  
Van de 1200 patiënten die met ibrutinib behandeld werden voor B-celmaligniteiten 
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stopte 5% met de behandeling, voornamelijk omwille van bijwerkingen. Deze 
bijwerkingen waren onder andere pneumonie, atriumfibrilleren, hemorragie en 
trombocytopenie.[20]  
Op basis van gegevens over de veiligheid op lange termijn over 4 jaar, bleef het 
veiligheidsprofiel consistent, afgezien van een stijgende prevalentie van 
hypertensie.[20]    
 
Het Zorginstituut heeft de ongunstige effecten van ibrutinib bij CLL al eerder in een 
rapport van april 2017 beoordeeld. In dit rapport zijn de ongunstige effecten van 
ibrutinib acceptabel bevonden, met name omdat minder patiënten staakten met de 
behandeling ten opzichte van chloorambucil. Om deze reden lijkt het aannemelijk 
dat de ongunstige effecten ook voor deze indicaties bij CLL acceptabel zijn.  
 
Vergelijking ongunstige effecten ibrutinib ten opzichte van FCR, BR en chloorambucil 

+ obinutuzumab (CO).  

Als aanvullende informatie is in de onderstaande paragrafen informatie 
weergegeven over de ongunstige effecten ten opzichte FCR, BR en CO.  
 
De meest frequent optredende ongunstige effecten ten opzichte van FCR, BR en CO 
zijn gepresenteerd in Tabel 5. Graad <3 ongunstige effecten zijn niet gerapporteerd 
in de ECOG1912 en de ALLIANCE studie. De frequent voorkomende ongunstige 
effecten van ibrutinib zijn in deze tabel gebaseerd op de SmPC.  
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Tabel 5: Ongunstige effecten van ibrutinib vergeleken met FCR, BR en CO bij patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL) die niet eerder 

zijn behandeld  

 Ibrutinib  FCR BR chloorambucil + 

obinutuzumab 

meest frequent  

(incidentie 

>10%)  

Diarree, hemorragie, uitslag, 

skeletspierpijn, neutropenie, 

misselijkheid, blauwe plek, 

trombocytopenie, pyrexie, bovenste 

luchtweginfectie, pneumonie, 

huidinfectie, constipatie, perifeer 

oedeem, gewrichtspijn, 

spierspasmen, hoofdpijn, braken, 

stomatitis, hypertensie, 

urineweginfectie, sinusitis 

-  - Infusiegerelateerde 

reactie, neutropenie, 

trombocytopenie, 

diarree, hoesten, 

gewrichtspijn, 

pyrexie, 

vermoeidheid, 

rugpijn, anemie, 

constipatie, 

misselijkheid, 

asthenie, dyspneu, 

overgeven, hoofdpijn 

ernstig 

(incidentie 

>5% en ≥ 

graad 3)  

Anemie, leukocytose, verhoogd 

aantal lymfocyten, neutropenie, 

trombocytopenie, atriumfibrilleren, 

vermoeidheid, infectie in de longen, 

hypertensie 

Lymfocytopenie, neutropenie, 

leukopenie, trombocytopenie, 

febriele neutropenie, anemie 

Anemie, lymfocytopenie, 

verhoogd aantal 

lymfocyten, neutropenie, 

trombocytopenie, 

leukopenie, febriele 

neutropenie, 

infusiegerelateerde 

reacties, maculopapulaire 

uitslag, hypertensie, 

hypotensie 

Neutropenie, 

trombocytopenie, 

infusiegerelateerde 

reacties, anemie, 

febriele neutropenie 
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3.4.1 Fitte patiënten ≤65–70 jaar zonder del17p of TP53 mutatie: ibrutinib ten 

opzichte van FCR 

 
Ongunstige effecten op basis van de indirecte vergelijking van ibrutinib ten opzichte 

van FCR (Robak et al.) 
 
Incidentie interventiegerelateerde graad 3-5 ongunstige effecten  
In de studie van Robak et al. worden geen getallen gerapporteerd over het aantal 
interventiegerelateerde graad 3-5 ongunstige effecten.  
 

Gradeconclusie: niet van toepassing  
 
Percentage stakers als gevolg van ongunstige effecten 
Bij de indirecte vergelijking zijn geen gegevens gerapporteerd over het aantal 
stakers als gevolg van ongunstige effecten.  
 

Gradeconclusie: niet van toepassing  
 
Ongunstige effecten op basis van de directe vergelijking van ibrutinib + rituxumab 

ten opzichte van FCR (ECOG1912 studie, Shanafelt et al.) 

Aangezien resultaten over de ongunstige effecten van ibrutinib ten opzichte van FCR 
ontbreken bij de indirecte vergelijking, zijn ook de resultaten uit de ECOG1912 
studie meegenomen waarin behandeling met ibrutinib in combinatie met rituximab 
is vergeleken ten opzichte van FCR. Dit is gedaan, omdat verwacht wordt dat het 
aantal graad 3-4 ongunstige effecten bij ibrutinib monotherapie in ieder geval niet 
hoger zal liggen in vergelijking met de combinatiebehandeling van ibrutinib + 
rituximab en dit mogelijk aanvullende informatie geeft ten opzichte van FCR.  
 
Incidentie interventiegerelateerde graad 3-5 ongunstige effecten  
In de ECOG1912 studie zijn geen resultaten gerapporteerd over het totaal aantal 
graad 3-4 interventiegerelateerde ongunstige effecten. Ten opzichte van FCR trad er 
bij 9% van de patiënten een extra graad 3 interventiegerelateerd ongunstig effect 
op (43% ten opzichte van 34%). Graad 4 interventiegerelateerde ongunstig effecten 
traden bij 23% van de patiënten minder op bij ibrutinib + rituximab ten opzichte 
van FCR (15% ten opzichte van 38%).  
In totaal overleden er 3 patiënten in de ibrutinib-rituximab arm aan een ongunstig 
effect en 2 patiënten in de FCR arm. De gerapporteerd oorzaak van overlijden was 
in de ibrutinib-rituximab arm een aan de behandeling gerelateerd 
longadenocarcinoom, acuut ademhalingsfalen en een plotselinge dood. De 
gerapporteerde oorzaak van overlijden was bij de twee patiënten in de FCR arm 
door een aan de behandeling gerelateerd acute myeloïde leukemie.  
 
Gradeconclusie: niet van toepassing   
 

Percentage stakers als gevolg van ongunstige effecten 
In de ECOG1912 studie wordt gerapporteerd dat er in de ibrutinib + rituximab arm 
40 patiënten (11%) staakten als gevolg van een ongunstig effect en 38 patiënten 
(24%) met FCR. Absoluut betekent dit dat er per 10 behandelde patiënten met 
ibrutinib + rituximab er 1 patiënt minder staakt met de behandeling door een 
ongunstig effect ten opzichte van 10 patiënten met FCR. 
 
Gradeconclusie: Er is een klinisch relevante verlaging van de kans op staken van de 
behandeling bij behandeling met ibrutinib + rituximab ten opzichte van FCR.  
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Overige overwegingen  

Aangezien behandeling met ibrutinib + rituximab resulteert in een klinisch relevante 
verlaging van de kans op staken ten opzichte van FCR, is de verwachting dat dit 
tevens voor ibrutinib monotherapie zal gelden bij fitte patiënten ≤65–70 jaar.  
 
Conclusie  

Het is onbekend of behandeling met ibrutinib resulteert in een klinisch relevante 
verlaging van de kans op een interventiegerelateerd graad 3-4 ongunstig effect ten 
opzichte van FCR. Behandeling met ibrutinib resulteert waarschijnlijk in een klinisch 
relevante verlaging van de kans op staken ten opzichte van FCR.  

3.4.2 Fitte patiënten >65-70 jaar zonder del17p of TP53 mutatie: ibrutinib ten 

opzichte van bendamustine + rituximab 

 

Incidentie interventiegerelateerde graad 3-5 ongunstige effecten  
In de ALLIANCE studie zijn geen gegevens gerapporteerd over het aantal 
interventiegerelateerde graad 3-4 ongunstige effecten. Wel zijn in de ALLIANCE 
studie graad 3-4 ongunstige effecten gerapporteerd, waarbij onderscheid werd 
gemaakt tussen hematologische en niet hematologische ongunstige effecten. De 
ongunstige effecten zijn gerapporteerd tijdens de eerste behandeling (6 cycli voor 
BR en continu voor ibrutinib) tot 30 dagen na het eind van de behandeling. Bij de 
met ibrutinib behandelde patiënten trad bij 41% een hematologisch graad 3-4 
ongunstig effect ten opzichte van 58% bij de met BR behandelde patiënten. Niet 
hematologische graad 3-4 ongunstige effecten kwamen vaker voor bij ibrutinib 
(65%) ten opzichte van BR (50%).  
 
In totaal overleden er 13 patiënten (7%) in de ibrutinib arm ten opzichte van 2 
patiënten (1%) in de BR arm als gevolg van een ongunstig effect, waarvan niet 
bekend is of deze gerelateerd waren aan de behandeling. De gerapporteerde 
oorzaak van overlijden was bij ibrutinib onverklaarbaar/onbekend (6), multipel 
orgaan falen (2), secundaire tumor (2), longinfectie (1), sepsis (1) en niet 
gespecificeerd (1). Bij BR was de oorzaak van overlijden onverklaarbaar/onbekend 
(1) en door een encefalitis-infectie (1).   
 
Patiënten met een del17p en TP53 mutatie zijn geïncludeerd in de analyse van de 
ongunstige effecten. Aangezien niet wordt verwacht dat het hebben van een del17p 
of TP53 mutatie de kans op ongunstige effecten verhoogt of verlaagt is er niet 
afgewaardeerd voor risico op bias. Wel overlappen de relatief risico’s de klinische 
relevantiegrens, waardoor er is afgewaardeerd op onnauwkeurigheid.  
 
Gradeconclusie: Er zijn geen gegevens gerapporteerd over het totaal aantal 
interventiegerelateerde graad 3-4 ongunstige effecten. Behandeling met ibrutinib 
resulteert waarschijnlijk in een klinisch relevante verlaging van hematologische en 
verhoging van niet hematologische graad 3-4 ongunstige effecten ten opzichte van 
BR.  
 
Percentage stakers als gevolg van ongunstige effecten 
In de ALLIANCE studie wordt niet gerapporteerd hoeveel patiënten staakten met de 
behandeling als gevolg van een ongunstig effect.  
 
Gradeconclusie: niet van toepassing 
 
Conclusie  

Er zijn geen aanvullende gegevens bekend over het aantal interventiegerelateerde 
graad 3-4 ongunstige effecten en het aantal stakers als gevolg van ongunstige 
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effecten bij behandeling met ibrutinib ten opzichte van bendamustine + rituximab.  

3.4.3 Niet fitte patiënten zonder del17p of TP53 mutatie: ibrutinib ten opzichte 

van chloorambucil + obinutuzumab 

 
Ongunstige effecten op basis van de indirecte vergelijking van ibrutinib ten opzichte 

van chloorambucil + obinutuzumab (CO) (Robak et al. en Tedeschi et al.) 

 
Incidentie interventiegerelateerde graad 3-4 ongunstige effecten  
In de studies van Robak et al. en Tedeschi et al. worden geen resultaten 
gerapporteerd over het aantal interventiegerelateerde graad 3-4 ongunstige 
effecten.  
 
Gradeconclusie: niet van toepassing 
 
Percentage stakers als gevolg van ongunstige effecten 

In de studie van Robak et al. zijn geen gegevens over het aantal stakers al gevolg 
van ongunstige effecten gerapporteerd. In de studie van Tedeschi et al. wordt 
gerapporteerd dat 7% van de patiënten in de ibrutinib arm en 18% van de 
patiënten in de chloorambucil + obinutuzumab arm in de eerste 6 maanden 
staakten als gevolg van een ongunstig effect. Tijdens de gehele follow-up staakten 
26% van de met ibrutinib behandelde patiënten en 18% van de met chloorambucil 
+ obinutuzumab behandelde patiënten. Absoluut betekent dit dat er per 10 
behandelde patiënten met ibrutinib er 1 patiënt meer staakt als gevolg van een 
ongunstig effect ten opzichte van 10 met CO behandelde patiënten. De mediane 
follow-up duur van ibrutinib was 48,8 maanden en van chloorambucil + 
obinutuzumab 31,3 maanden. 
 
Vanwege de genoemde beperkingen bij de studiebeschrijving is er twee keer 
afgewaardeerd op risico op bias. Aangezien de onderzoekspopulatie niet geheel 
overeenkomt met de Nederlandse populatie en chloorambucil lager is gedoseerd ten 
opzichte van de Nederlandse richtlijn, is er afgewaardeerd op indirect bewijs.  
 
Gradeconclusie: Het effect van ibrutinib op het aantal stakers als gevolg van 
ongunstige effecten ten opzichte van chloorambucil + obinutuzumab is zeer onzeker 
(bewijs van zeer lage kwaliteit).  
 
Ongunstige effecten op basis van de directe vergelijking van ibrutinib + 

obinutuzumab ten opzichte van chloorambucil + obinutuzumab (iLLUMINATE studie, 

Moreno et al.) 

Aangezien resultaten over de ongunstige effecten van ibrutinib ten opzichte van CO 
ontbreken bij de indirecte vergelijkingen, zijn ook de resultaten uit de iLLUMINATE 
studie meegenomen waarin behandeling met ibrutinib in combinatie met 
obinutuzumab is vergeleken ten opzichte van CO.  
 
Incidentie interventiegerelateerde graad 3-5 ongunstige effecten  
In de EPAR en de iLLUMINATE studie zijn geen gegevens gerapporteerd over het 
totaal aantal interventiegerelateerde graad 3-4 ongunstige effecten. Wel wordt in de 
EPAR gerapporteerd dat in de ibrutinib + obinutuzumab arm 66 patiënten (58%) 
een aan ibrutinib gerelateerd en 43 patiënten (38%) een aan obinutuzumab 
gerelateerd graad ≥3 ongunstig effect hadden. In de CO arm hadden 65 patiënten 
(57%) een aan chloorambucil gerelateerd en 64 patiënten (56%) een aan 
obinutuzumab gerelateerd graad ≥3 ongunstig effect.  
In de iLLUMINATE studie wordt gerapporteerd dat er in de ibrutinib + obinutuzumab 
arm bij 77 patiënten (68%) en bij 80 patiënten (70%) van de patiënten in de CO 
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arm een graad 3-4 ongunstige effect optrad tijdens de behandeling. Absoluut 
betekent dit dat er per 10 behandelde patiënten met ibrutinib + obinutuzumab bij 1 
patiënt minder een graad 3-4 ongunstig effect optreedt ten opzichte van 10 met CO 
behandelde patiënten. 
In totaal overleden er 10 patiënten in de ibrutinib + obinutuzumab arm en 3 
patiënten in de CO arm als gevolg van een ongunstig effect. Hierbij is het onbekend 
of de ongunstig effecten die oorzaak waren voor het overlijden gerelateerd waren 
aan de behandeling.  
 
Aangezien de onderzoekspopulatie niet geheel overeenkomt met de Nederlandse 
populatie en chloorambucil lager is gedoseerd ten opzichte van de Nederlandse 
richtlijn, is er afgewaardeerd op indirect bewijs.  
 
Gradeconclusie: Er zijn geen gegevens gerapporteerd over het totaal aantal 
interventiegerelateerde graad 3-4 ongunstige effecten. Behandeling met ibrutinib + 
obinutuzumab heeft waarschijnlijk (bewijs van middelmatige kwaliteit) geen klinisch 
relevant effect op het totaal aantal graad 3-4 ongunstige effecten ten opzichte van 
CO.  
 

Percentage stakers als gevolg van ongunstige effecten 
In de EPAR van ibrutinib + obinutuzumab wordt gerapporteerd dat er in de ibrutinib 
+ obinutuzumab arm 19 patiënten (17%) staakten met ibrutinib of obinutuzumab 
als gevolg van een ongunstig effect. In de CO arm staakten er 11 patiënten (10%) 
met chloorambucil of obinutuzumab als gevolg van een ongunstig effect. Absoluut 
betekent dit dat er per 10 behandelde patiënten met ibrutinib + obinutuzumab er 6 
patiënt meer staken met de behandeling door een ongunstig effect ten opzichte van 
10 patiënten met CO. 
 
Aangezien de onderzoekspopulatie niet geheel overeenkomt met de Nederlandse 
populatie en chloorambucil lager is gedoseerd ten opzichte van de Nederlandse 
richtlijn, is er afgewaardeerd op indirect bewijs. Daarnaast overlapt het relatief risico 
de klinische relevantiegrens, waardoor er is afgewaardeerd op onnauwkeurigheid.  
 
Gradeconclusie: Mede door het brede 95% betrouwbaarheidsinterval is het onzeker 
of behandeling met ibrutinib + obinutuzumab kan resulteren in een klinisch 
relevante verhoging van de kans op staken ten opzichte van CO.  
 
Overige overwegingen 

Er zijn geen nieuwe gegevens over het aantal interventiegerelateerde graad 3-4 
ongunstig effecten. Aangezien het onzeker is of ibrutinib in combinatie met 
obinutuzumab kan resulteren in een klinisch relevante verhoging op staken, is het 
onzeker of dit tevens voor ibrutinib monotherapie zal gelden bij niet fitte patiënten. 
Het aantal stakers door ibrutinib monotherapie zou namelijk lager kunnen liggen, 
dan bij de combinatie van ibrutinib met obinutuzumab.  
 
Conclusie 

Er zijn geen aanvullende gegevens bekend op over het totaal aantal 
interventiegerelateerde graad 3-4 ongunstige effecten. Het is onzeker of 
behandeling met ibrutinib resulteert in een klinisch relevante verhoging van de kans 
op staken ten opzichte van CO.   
 

3.5 Ervaring 

De ervaring met ibrutinib is weergegeven in tabel 6. 
 
De ervaring met ibrutinib is in Nederland beperkt, maar wereldwijd gezien 
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voldoende (>20.000 patiëntjaren). De ervaring met obinutuzumab is beperkt en 
met de andere geneesmiddelen ruim.  
 
Tabel 6: Ervaring met ibrutinib vergeleken met FCR, BR en CO.  

 Ibrutinib FCR BR chloorambucil + 

obinutuzumab 

beperkt: < 3 jaar op de markt of < 100.000 

voorschriften (niet-chronische indicatie)/20.000 

patiëntjaren (chronische medicatie) 

   X 

voldoende: ≥ 3 jaar op de markt, en > 100.000 

voorschriften/20.000 patiëntjaren 

X    

ruim: > 10 jaar op de markt  X X  

 
3.6 Toepasbaarheid 

Uitgebreide informatie over de toepasbaarheid is te vinden in de SmPC. In deze 
paragraaf vermelden we alleen de belangrijkste verschillen in toepasbaarheid tussen 
de middelen. 
 
Contra-indicaties[20-25] 

Bij ibrutinib is het gebruik van middelen die sint-janskruid bevatten gecontra-
indiceerd.  
Tijdens behandeling met chloorambucil, fludarabine, bendamustine of 
cyclofosfamide mogen vrouwen geen borstvoeding geven.  
Fludarabine is gecontra-indiceerd bij patiënten met een creatinine <30 ml/min of 
gedecompenseerde hemolytische anemie.  
Cyclofosfamide is gecontra-indiceerd bij acute infecties, beenmergaplasie of 
beenmergdepressie voorafgaand aan behandeling, urineweginfecties, acute 
urotheliale toxiciteit door cytotoxische chemotherapie of radiotherapie of obstructie 
van de urine-uitstroom.  
Rituximab is gecontra-indiceerd bij actieve, ernstige infecties of ernstig 
immuungecompromitteerde patiënten.  
Bendamustine is gecontra-indiceerd bij ernstige leverfunctiestoornis 
(serumbilirubine > 3,0 mg/dl), geelzucht, ernstige beenmergsuppressie en ernstige 
veranderingen in het bloedbeeld (daling van de leukocyten- en/of 
trombocytenwaarden naar respectievelijk <3.000/µl of < 75.000/µl), grote operatie 
minder dan 30 dagen vóór het begin van de behandeling, bij infecties, vooral met 
leukocytopenie of inenting tegen gele koorts.  
 

Specifieke groepen[20-25] 

De dosering van fludarabine en cyclofosfamide dient bij patiënten met een 
nierfunctiestoornis te worden aangepast. Bij patiënten met een ernstige 
nierinsufficiëntie is de ervaring met bendamustine beperkt en zijn er geen gegevens 
voor ibrutinib en obinutuzumab. Er zijn geen gegeven van ibrutinib bij 
dialysepatiënten. Bij dialyse dient een constant interval tussen toediening van 
cyclofosfamide en dialyse in acht te worden genomen.  
 
Er zijn onvoldoende gegevens beschikbaar van chloorambucil, obinutuzumab en 
fludarabine bij patiënten met een verminderde leverfunctie om een doseringsadvies 
te geven. Voor patiënten met een lichte leverinsufficiëntie wordt een 
dosisaanpassing van ibrutinib aanbevolen. Voor patiënten met een matige 
leverinsufficiëntie wordt een dosisaanpassing van ibrutinib en bendamustine 
aanbevolen. Bij patiënten met een ernstige leverinsufficiëntie zijn er geen gegevens 
beschikbaar voor bendamustine, dient de dosering van cyclofosfamide te worden 
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verlaagd en wordt ibrutinib niet aangeraden.  
Bij combinatie van bendamustine met allopurinol zijn het syndroom van Stevens-
Johnson en toxische epidermale necrose zelden gemeld.  
De veiligheid en werkzaamheid van ibrutinib, obinutuzumab, rituximab, fludarabine 
en bendamustine bij kinderen en adolescenten tot 18 jaar zijn niet vastgesteld.   
Gegevens van fludarabine bij ouderen (>75) zijn beperkt.  
Patiënten met ernstige cardiovasculaire ziekten werden uitgesloten van de klinische 
studies met ibrutinib.  
 

Interacties[20-26] 

Gelijktijdig gebruik van geneesmiddelen die CYP3A4 sterk of matig remmen, kan de 
blootstelling aan ibrutinib verhogen en sterke CYP3A4-remmers dienen te worden 
vermeden. Geneesmiddelen die CYP3A4 induceren kunnen de plasmaconcentratie 
van ibrutinib verlagen. Het gebruik van fludarabine in combinatie met pentostatine 
wordt niet aanbevolen aangezien deze combinatie een onacceptabel hoge incidentie 
van fatale pulmonaire toxiciteit veroorzaakte in klinisch onderzoek.  
De effectiviteit van cyclofosfamide kan verminderd worden door HIV-
proteaseremmers. Cyclofosfamide vermindert het effect van ciclosporine. De 
instelling op carbamazepine, fenytoïne en valproïnezuur kan tijdelijk worden 
beïnvloed door cyclofosfamide, met als mogelijk gevolg een te lage concentratie van 
het anti-epilepticum. Andersom kan de cyclofosfamideconcentratie dalen door 
fenytoïne.  
De meeste cytostatische oncolytica kunnen het effect van vitamine K antagonisten 
op vele manieren beïnvloeden. Hierdoor kan de verlenging van de stollingstijd 
sterker fluctueren. Vanwege de immunosuppressieve werking van veel oncolytica 
kan vaccinatie met levende micro-organismen een gegeneraliseerde infectie 
veroorzaken. De combinatie wordt bij voorkeur vermeden.  
 

Waarschuwingen en voorzorgen[20-25] 

Patiënten die warfarine of andere vitamine K-antagonisten nodig hadden, werden 
uitgesloten van deelname aan de fase II- en fase III-studies met ibrutinib. 
Warfarine of andere vitamine K-antagonisten dienen niet gelijktijdig met ibrutinib te 
worden toegediend. 
Bij patiënten behandeld met ibrutinib zijn infecties waargenomen, waarvan enkele 
gepaard gingen met ziekenhuisopname en overlijden. De meeste patiënten met 
fatale infecties hadden ook neutropenie. Patiënten dienen te worden gecontroleerd 
op koorts, neutropenie en infecties en indien geïndiceerd dient een passende anti-
infectieve therapie te worden ingesteld. Ernstige, waaronder fatale, infecties zijn 
tevens opgetreden bij gebruik van rituximab, cyclofosfamide en bendamustine. 
Rituximab zou niet toegediend moeten worden aan patiënten met een actieve, 
ernstige infectie. Cyclofosfamide moet met de nodige voorzichtigheid (of helemaal 
niet) worden toegediend bij patiënten met een ernstige beenmergfunctiestoornis en 
patiënten met ernstige immunosuppressie. In geval van een laag aantal CD4-
postieve T-cellen moet een pneumocystis jiroveciipneumonie profylaxe worden 
overwogen bij behandeling met bendamustine.   
Gedurende de behandeling met chloorambucil dienen maatregelen te worden 
genomen ter vermijding van hyperurikemie en het risico van uraatnefrophatie.  
Bij obinutuzumab kunnen infusiegerelateerde reacties optreden, waarvoor 
preventieve maatregelen genomen dienen te worden. Tumorlysissyndroom (TLS) 
werd gemeld bij behandeling met obinutuzumab, fludarabine, rituximab en 
bendamustine. Patiënten die worden beschouwd als risicopatiënten voor TLS en/of 
een verminderde nierfunctie hebben, moeten profylaxe krijgen bij behandeling met 
obinutuzumab en dienen overwogen te worden bij bendamustine. Bij fludarabine 
moeten tevens voorzorgsmaatregelen worden genomen voor patiënten met een 
uitgebreide tumorlast ter voorkoming van TLS. Patiënten die behandeld worden met 
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fludarabine mogen alleen bestraald bloed ontvangen, om het risico op ‘graft versus 
host’-ziekte te minimaliseren. 
Bij alle behandelingen dienen vrouwen die zwanger kunnen worden een zeer 
effectieve anticonceptiemethode gebruiken.  
 
Behandeling met ibrutinib, FCR, BR en CO gaat gepaard met bijwerkingen, waarvoor 
monitoring nodig kan zijn (deze specifieke instructies staan vermeld in de SmPC).  
 

3.7 Gebruiksgemak 

Het gebruiksgemak van ibrutinib is weergegeven in tabel 7. 
  
Het gebruiksgemak van ibrutinib is gelijkwaardig aan FCR, BR of CO. Ibrutinib heeft 
het voordeel dat het een orale therapie is, waar sommige patiënten de voorkeur aan 
kunnen geven. Daar tegenover staat dat ibrutinib op alle dagen toegediend dient te 
worden tot aan ziekteprogressie.  
 
Tabel 7: Gebruiksgemak van ibrutinib vergeleken met FCR, BR en CO  

 Toedieningswijze Toedieningsfrequentie 
Ibrutinib Oraal Eenmaal daags 1 tablet tot ziekteprogressie 
Fludarabine Oraal 40 mg/m2, eenmaal daags op dag 1-3 van 28 

daagse cyclus gedurende 6 cycli  
Cyclofosfamide Oraal 250 mg/m2, eenmaal daags op dag 1-3 van 28 

daagse cyclus gedurende 6 cycli 
Rituximab Intraveneuze infusie 375 mg/m2 dag 1, daarna 500mg/m2 op dag 1 

van de 28 daagse cyclus gedurende 6 cycli  
Bendamustine Intraveneuze infusie 90 mg/m2 op dag 1 en 2 van 28 daagse cyclus 

gedurende 6 cycli 
Rituximab Intraveneuze infusie 375 mg/m2 dag 1, daarna 500mg/m2 op dag 1 

van de 28 daagse cyclus gedurende 6 cycli  
Chloorambucil Oraal 10 mg/m2 eenmaal daags dag 1-7 van 28 

daagse cyclus gedurende 6 cycli 
Obinutuzumab Intraveneuze infusie  100mg eenmaal daags op dag 1, 900mg op dag 

2, 1000mg op dag 8 en 15 van de eerste 28 
daagse cyclus, daarna 1000mg per 28 cyclus 
gedurende maximaal 6 cycli 
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4 Eindbeoordeling 

4.1 Bespreking relevante aspecten 

Ibrutinib, voor de behandeling van volwassen patiënten met CLL zonder del17p of 
TP53 mutatie die niet eerder zijn behandeld, is in dit rapport vergeleken met 
fludarabine + cyclofosfamide + rituximab (FCR) voor fitte patiënten ≤65–70 jaar, 
met bendamustine + rituximab (BR) voor fitte patiënten >65-70 jaar en voor niet 
fitte patiënten met chloorambucil + obinutuzumab (CO).  
 
De volgende studies waren hiervoor voorhanden:  
Patiëntpopulatie Vergelijkende behandelingen in de studie 
Fitte patiënten ≤65 – 70 jaar zonder 
del17p of TP53 mutatie 

Indirecte vergelijking: ibrutinib vs FCR 
Directe vergelijking: ibrutinib + rituximab vs 
FCR 

Fitte patiënten >65 jaar zonder del17p 
of TP53 mutatie 

Directe vergelijking: ibrutinib vs ibrutinib + 
rituximab vs BR 

Niet fitte patiënten zonder del17p of 
TP53 mutatie 

Indirecte vergelijkingen: ibrutinib vs 
chloorambucil + obinutuzumab 
Directe vergelijking: ibrutinib + obinutuzumab 
vs chloorambucil + obinutuzumab 

 
Fitte patiënten ≤65-70 jaar zonder del17p of TP53 mutatie 

Voor de vergelijking van ibrutinib ten opzichte van FCR is er alleen een indirect 
vergelijkende studie beschikbaar. Op basis hiervan is er geen voordeel van 
behandeling met ibrutinib ten opzichte van FCR aangetoond op (progressievrije) 
overleving.  
Door de beroepsgroep en de fabrikant is een direct vergelijkende studie van 
ibrutinib in combinatie met rituximab ten opzichte van FCR aangedragen. De 
beroepsgroep heeft daarnaast een cross-trial comparison als aanvullende 
argumentatie aangeleverd waarin ibrutinib in combinatie met rituximab wordt 
vergeleken met ibrutinib monotherapie. Op basis hiervan is het Zorginstituut tot de 
conclusie gekomen dat ibrutinib waarschijnlijk een klinisch relevante verbetering 
geeft van de progressievrije overleving ten opzichte van FCR bij fitte patiënten ≤65–
70 jaar zonder del17p of TP53 mutatie met een ongemuteerd IGHV.  
 
Fitte patiënten >65-70 jaar zonder del17p of TP53 mutatie 

Bij fitte patiënten >65-70 jaar is ibrutinib in één direct vergelijkende studie 
vergeleken met BR. Aangezien de data over de algehele overleving nog immatuur 
zijn, is het onduidelijk of behandeling met ibrutinib leidt tot een overlevingsvoordeel 
ten opzichte van BR. Behandeling met ibrutinib resulteert mogelijk in een klinisch 
relevante verlenging van de PFS voor patiënten (HR 0,44; 95%-BI: 0,27–0,72) ten 
opzichte van BR. Een onzekerheid van de data was dat patiënten zonder del11q 
mutatie niet in de subgroepanalyse van patiënten zonder del17p mutatie waren 
opgenomen. Het verschil in PFS is voor de gehele studiepopulatie (waarbij ook 
patiënten met een del17p als del11q mutatie zijn opgenomen) ook klinisch relevant 
waardoor het bewijs als voldoende is bevonden. De mediane PFS is nog niet bereikt 
voor ibrutinib, maar het verschil ten opzichte van BR lijkt tenminste 6 maanden te 
worden, wat door de beroepsgroep wordt gezien als een klinisch relevant effect.  
 
Niet fitte patiënten zonder del17p of TP53 mutatie 

Bij niet fitte patiënten is ibrutinib in twee indirecte studies vergeleken met CO.  
Op basis van de indirecte studies is er onvoldoende bewijs om een voordeel in 
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algehele of progressievrije overleving van ibrutinib ten opzichte van CO aan te 
tonen.  
Een direct vergelijkende studie van ibrutinib in combinatie met obintuzumab tov CO 
is meegenomen, omdat de beroepsgroep en registratiehouder deze aandragen als 
aanvullend bewijs voor deze patiëntengroep en omdat deze combinatiebehandeling 
recent is geregistreerd door de EMA. De beroepsgroep heeft daarnaast een cross-
trial comparison als aanvullende argumentatie aangeleverd waarin ibrutinib in 
combinatie met obinutuzumab wordt vergeleken met ibrutinib monotherapie. Op 
basis van deze studies is het Zorginstituut tot de conclusie gekomen dat er 
voldoende bewijs is voor het toepassen van ibrutinib monotherapie bij niet fitte 
patiënten met eerder onbehandeld CLL zonder del17p of TP53 mutatie.  
 
In relatie tot de gunstige effecten zijn de ongunstige effecten van ibrutinib 
acceptabel.  
 
De ervaring met ibrutinib is in Nederland beperkt, maar wereldwijd gezien 
voldoende. De ervaring met obinutuzumab is beperkt en met de andere 
geneesmiddelen ruim. De toepasbaarheid en het gebruiksgemak van ibrutinib zijn 
acceptabel en gelijkwaardig aan FCR, BR of CO.  
 

4.2 Eindconclusie 

Ibrutinib bij de behandeling van volwassen patiënten met chronische lymfatische 
leukemie (CLL) die niet eerder zijn behandeld voldoet  aan de stand van de 
wetenschap en praktijk voor fitte patiënten ≤65-70 jaar zonder del17p of TP53 
mutatie met een ongemuteerd IGHV, voor fitte patiënten >65-70 jaar zonder del17p 
of TP53 mutatie en bij niet fitte patiënten zonder del17p of TP53 mutatie.  
 
Bij fitte patiënten ≤65–70 jaar met een gemuteerd IGHV is er op dit moment 
onvoldoende bewijs om te kunnen concluderen dat ibrutinib aan de stand van de 
wetenschap en praktijk voldoet.  
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Appendix 1: kuurschema’s  

 
FCR, 6 cycli Fludarabine 40mg/m2 per os dag 1-3, a 4 weken 

Cyclofosfamide 250 mg/m2 per os dag 1-3, a 4 weken 
Rituximab: eerste infusie 375 mg/m2 dag 1, daarna 500 mg/m2 
dag 1, a 4 weken 

Chloorambucil 
voorkeursschema, streef 
6 cycli 

Chloorambucil 10 mg/m2 per os dag 1-7, a 4 weken 

Anti-CD20 (in combinatie 
met chloorambucil) 

Rituximab: eerste infusie 375 mg/m2 dag 1, daarna 500 mg/m2, 
a 4 weken 
Obinutuzumab, cyclus 1 eerste infusie 100 mg + 900 mg dag 
1,2, daarna 1000 mg dag 8 en 15, cyclus 2-6 1000 mg a 4 
weken 
 

Bendamustine-
Rituximab, streef 6 cycli, 
1e lijn  

Bendamustine 90 mg/m2 i.v. dag 1-2, a 4 weken 
Rituximab: eerste infusie 375 mg/m2 dag 1, daarna 500 mg/m2 
dag 1, a 4 weken 

Ibrutinib 1 x daags 420 mg (3 capsules van 140mg) per os, continu tot 
aan progressie. Na 6 maanden kunnen 3 capsules van 140 mg 
omgezet worden naar 1 capsule van 420 mg 
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Appendix 2 
 

 
Figuur 1: Algehele overleving ibrutinib ten opzichte van FCR in de CLL8 en CLL10 

studie 

De gele lijn geeft de curve voor ibrutinib weer, de oranje voor FCR (CLL-10) en de blauwe FCR (CLL8)  
 
 

 
Figuur 2: Progressievrije overleving ibrutinib tov FCR in de CLL8 en CLL10 studie 

De gele lijn geeft de curve voor ibrutinib weer, de oranje voor FCR (CLL-10) en de blauwe FCR (CLL8)  
 
 

 
Figuur 3: Algehele overleving ibrutinib tov chloorambucil + obinutuzumab  

De gele lijn geeft de curve voor ibrutinib weer en de blauwe voor chloorambucil + obinutuzumab (G-Clb)  
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Figuur 4: Progressievrije overleving ibrutinib ten opzichte van chloorambucil + 

obinutuzumab 

De gele lijn geeft de curve voor ibrutinib weer en de blauwe voor chloorambucil + obinutuzumab (G-Clb)  

 
 

 
Figuur 5: Forest plot van de hazard ratio’s voor de PFS van ibrutinib en chloorambucil 

+ obinutuzumab (G-Clb). 
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Appendix 3 
 

 
 
Figuur 1: Vergelijking tussen PFS uit de cross-trial comparison uit 2018 door Robak 
et al. en de registratiestudies van Shanafelt et al. en Moreno et al. De PFS curves aan 
de linkerzijde tonen de PFS uit de RESONATE-2 studie (ibrutinib monotherapie in de 
eerste lijn) in vergelijking met (A) de PFS van de CLL10 studie (FCR vs BR) en B de 
CLL11 studie (CO). De rechterzijde van de figuur laat de PFS zien van patiënten in de 
C ECOG1912 studie van Shanafelt et al. (ibrutinib + rituximab vs FCR) en D de 
iLLUMINATE studie van Moreno et al.  
In figuur 1A en 1B is de gele lijn ibrutinib uit de RESONATE-2 studie. In figuur 1C is 
de rode lijn ibrutinib + rituximab en in figuur 1D is de rode lijn ibrutinib + 
obinutuzumab. In figuur 1A en 1C is de verticale stippellijn getrokken bij drie jaar en 
in figuur 1B en 1D bij 2 jaar.   
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Appendix 4 
 

 
Figuur 1: Forest plot van de hazard ratio’s van de PFS voor ibrutinib ten opzichte van 
chloorambucil + obinutuzumab 

 

 
Figuur 2: Progressievrije overleving ibrutinib ten opzichte van chloorambucil + 
obinutuzumab  
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Figuur 3: Progressievrije overleving ibrutinib ten opzichte van chloorambucil + 
obinutuzumab per IGHV mutatiestatus 
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Bijlage 1: Zoekstrategie 

Zoekstrategie literatuur 

De literatuursearch is doorgevoerd in PubMed en de Cochrane Library tot 23 
december 2019 met de volgende zoektermen: 
 
Pubmed 
 
“Ibrutinib” OR “Imbruvica” AND Chronic Lymphocytic Leukemia” 
 
Filters: Clinical trial, meta-analysis, observational study, systematic reviews, 
humans, english  
 
Cochrane  
 
“Ibrutinib” AND “Chronic Lymphocytic” 
 
Publication type: clinical trial 
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Bijlage 2: Overzicht geïncludeerde studies 

 

Eerste 

auteur, 

jaar van 

publicatie 

Type onderzoek, 

bewijsklasse, follow-up 

duur 

Aantal 

patiënten  

Patiëntkenmerk

en 

Interventie en 

vergelijkende 

behandeling 

Relevante 

uitkomstmaten  

Commentaar, 

risk of bias 

Woyach, 2018 Fase III, gerandomiseerd, 
open label, onderzoek 
Mediane follow-up duur: 38 
maanden 

ITT: Ibrutinib: 
n=182; ibrutinib 
+ rituximab: 
n=182; 
bendamustine + 
rituximab: 
n=183 

Patiënten >65 
jaar met 
onbehandeld CLL 
(fitte patiënten) 

Ibrutinib vs 
ibrutinib + 
rituximab vs 
bendamustine + 
rituximab 

Primaire eindpunt: PFS 
Secundaire 
eindpunten: OS, 
Response, complete 
respons, minimale 
restziekte in 
beenmerg, ongunstige 
effecten    

 

Moreno, 2019 Fase III, gerandomiseerd, 
open label, multicenter 
onderzoek 
Mediane follow-up duur: 
31,3 maanden 

Ibrutinib + 
obinutuzumab: 
n=113; 
chloorambucil + 
obinutuzumab: 
n=116 

Patiënten ≥65 
jaar of jonger dan 
65 met 
comorbiditeiten 
(niet-fitte 
patiënten) met 
onbehandeld CLL 
of SLL 

Ibrutinib + 
obinutuzumab vs 
chloorambucil + 
obinutuzumab 

Primaire eindpunt: PFS 
Secundaire 
eindpunten: respons, 
minimale restziekte, 
algehele overleving, 
ongunstige effecten 
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Robak, 2018 Indirecte vergelijkingen uit 
data van gepubliceerde fase 
III studies  
Mediane follow-up duur: 
37,2 maanden (FCR), 35,7 
maanden (ibrutinib), 36,0 
maanden voor 
(bendamustine + 
rituximab), 14,5 maanden 
voor chloorambucil + 
obinutuzumab 

Ibrutinib: 
n=136; 
bendamustine + 
rituximab: 
N=279; FCR: 
n=282; 
Chloorambucil + 
obinutuzumab: 
n=333 

Patiënten met 
onbehandeld CLL  

Ibrutinib vs 
bendamustine + 
rituximab vs FCR 
vs chloorambucil 
+ obinutuzumab 
vs chloorambucil 
+ rituximab vs 
chloorambucil + 
ofatumumab 

PFS, OS, ongunstige 
effecten 

 

Shanafelt, 
2019 

Fase III, gerandomiseerd, 
open label, multicenter 
onderzoek 
Mediane follow-up duur: 
33,6 maanden 

Ibrutinib + 
rituximab: 
n=354; FCR: 
n=175 

Patiënten met 
eerder 
onbehandeld CLL  

Ibrutinib + 
rituximab vs. FCR 

Primair eindpunt: PFS 
Secundair eindpunt: 
OS 

 

Tedeschi, 
2019 

Indirecte vergelijking van 
gepubliceerde fase III 
studies 
Mediane follow-up duur:  
48,8 maanden voor de 
ibrutinib arm uit de 
RESONATE-2 studie en 31,3 
maanden voor de 
chloorambucil + 
obinutuzumab arm uit de 
iLLUMINATE studie  

Ibrutinib: 
n=136; 
chloorambucil + 
obinutuzumab: 
n=98 

Patiënten met 
eerder 
onbehandeld CLL 

Ibrutinib vs. 
chloorambucil + 
obinutuzumab 

Primair eindpunt: PFS 
Secundair eindpunt: 
PFS in hoogrisico 
patiënten (TP53 
mutatie, del(11q), 
en/of ongemuteerd 
IGHV), ongunstige 
effecten  

 

 



DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport ibrutinib (Imbruvica®) voor de behandeling van volwassen patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL) die niet eerder zijn behandeld | 20 april 

2020 

 

2019062479 Pagina 65 van 92 

Bijlage 3: Overzicht geëxcludeerde studies  

 

Eerste auteur, 

jaar van publicatie 
Reden van exclusie 

Burger, 2018 Voldoet niet aan PICO, enkel patiënten geïncludeerd met die ibrutinib als 2e lijns behandeling kregen of als 1e lijns behandeling in 

aanwezigheid van een del 17p of TP53-mutatie. 

Hillmen, 2018 Voldoet niet aan PICO, enkel patiënten geïncludeerd die ibrutinib kregen als 2e lijns behandeling  

Xu, 2018 Netwerk meta-analyse die sterk verouderd is, aangezien data van recente trials hier niet in opgenomen zijn (zoals de ALLIANCE studie, 

ECOG1912 studie, iLLUMINATE studie) 

O’Brien, 2018 Voldoet niet aan PICO, bij de resultaten zijn ook patiënten met mantelcellymfoom geïncludeerd 

Zhou, 2019 Voldoet niet aan PICO. Voor de adverse drug events worden het aantal graad 3-4 geneesmiddel gerelateerde ongunstige effecten of 

aantal stakers als gevolg van de ongunstige effecten niet genoemd.   
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Bijlage 4: Overzicht gebruikte richtlijnen en standaarden 

 

Organisatie, ref Datum Titel 

EMA / CBG 2019 Samenvatting van de productkenmerken Ibrutinib 

EMA / CBG 2016 European Public Assessment Report (EPAR) Ibrutinib 

EMA / CBG 2019 European Public Assessment Report (EPAR) Ibrutinib in combinatie met obinutuzumab 

HOVON 2017 Richtlijn Chronische lymfatische leukemie   

 
 
  5 
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Bijlage 5: Baseline tabellen 

Baselinekenmerken ECOG1912 studie  
Karakteristieken  Ibrutinib + rituximab (N = 354)   FCR (N = 175) 

Gemiddelde leeftijd (standaarddeviatie) - jaar 56,7 (7,5) 56,7 (7,2) 
Leeftijd ≥60 jaar – aantal (%) 145 (41) 70 (40)  
Vrouw – aantal (%) 118 (33,3) 55 (31,4) 
Man - aantal (%)  236 (66,7) 120 (68,6) 
Rai stadium – aantal (%)   
Laag risico, 0 11 (3,1)  9 (5,1)  
Intermediair risico, I of II  187 (52,8)  94 (53,7)  
Hoog risico, III of IV 156 (44,1) 72 (41,1)  
ECOG performance status score – aantal (%)    
0 226 (63,8)  109 (62,3)  
1 119 (33,6)  63 (36,0)  
2 9 (2,5)  3 (1,7)  
Beta-2 microglobuline – mg/liter   
Gemiddelde (standaarddeviatie)  4,0 (2,1)  4,0 (1,9)  
Mediaan (interkwartielafstand)  3,6 (2,6-4,6)  3,4 (2,7-4,8)  
Dohner classificatie – aantal (%)    
Chromosoom 17p13 deletie  2 (0,6)  0 
Chromosoom 11q22.3 deletie 78 (22,0)  39 (22,3)  
Trisomie 12 70 (19,8)  27 (15,4)  
Normaal  69 (19,5) 37 (21,1) 
Chromosoom 13q deletie 121 (34,2) 58 (33,1)  
Anders  14 (4,0) 14 (8,0) 
Gemuteerd IGHV – aantal / totaal aantal patiënten waarin bepaald (%) 70/280 (25,0) 44/115 (38,3) 
Ongemuteerd – aantal / totaal aantal patiënten waarin bepaald (%) 210/280 (75,0) 71/115 (61,7)  
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Baselinekenmerken Alliance studie  
 

Karakteristieken  Ibrutinib  

(N = 182)   

Ibrutinib + rituximab  

(N = 182) 

Bendamustine + rituximab 

(N = 183) 

Mediane leeftijd (range) – jaar  71 (65-89) 71 (65-86)  70 (65-86) 
Man – aantal (%)  123 (68)  125 (69)  119 (65) 
Hoog-risico ziekte volgens de aangepaste Rai 
stadiering – aantal (%)  

99 (54) 98 (54)  99 (54) 

ECOG performance-status score – aantal (%)    
0 87 (48) 86 (47)  98 (54) 
1 90 (49)  94 (52) 75 (41) 
2 5 (3) 2 (1) 10 (5)  
FISH analyse volgens de hierarchische classificatie van 
Döhner et al. – aantal / totaal aantal waarin bepaald 
(%) 

   

Del(17p13.1) 9/181 (5) 11/180 (6) 14/181 (8) 
Del(11q22.3) 35/181 (19) 37/180 (21) 33/181 (18) 
Trisomie 12 40/181 (22) 38/180 (21) 40/181 (22) 
Geen 32/181 (18) 29/180 (16) 29/181 (16) 
Del(13q14.2) 65/181 (36) 65/180 (36) 65/181 (36) 
Gemuteerd TP53 – aantal/totaal aantal (%) 15/168 (9) 20/168 (12) 16/174 (9) 
Complex karyotype – aantal/totaal aantal (%) 39/165 (24) 60/168 (36) 44/166 (27) 
Ongemethyleerd ZAP70 – aantal/totaal aantal (%) 96/182 (53) 96/182 (53) 95/182 (52) 
Ongemuteerd IgVH gen – aantal/totaal aantal (%) 77/122 (63) 70/115 (61) 71/123 (58)  
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Baselinekenmerken iLLUMINATE studie 
 
 

Karakteristieken  Ibrutinib + 

obinutuzumab 

(N = 113)   

Chloorambucil + 

obinutuzumab 

(N = 116) 

Mediane leeftijd (interkwartielafstand), jaar 70 (66-75) 72 (66-77) 
65 jaar of ouder – aantal (%) 91 (81) 92 (79) 
Vrouw – aantal (%) 46 (41) 37 (32) 
Man – aantal (%) 67 (59) 79 (68) 
Etniciteit – aantal (%)   
Blank 109 (96) 111 (96) 
Gekleurd of Afro-Amerikaans 2 (2) 2 (2) 
Aziatisch 1 (1) 2 (2) 
Inheemse Hawaiiaanse of ander eiland bewoner uit de 
Pacific  

1 (1) 1 (1) 

ECOG performance status score – aantal (%)   
0 57 (50) 53 (46) 
1 52 (46) 56 (48) 
2 4 (4) 7 (6) 
Diagnose – aantal (%)   
Chronische lymfatische leukemie 107 (95) 107 (92) 
Kleincellig lymfocytair lymfoom  6 (5) 9 (8) 
Rai stadium III of IV – aantal (%) 60 (53) 59 (51) 
Bulky disease van ten minste 5 cm – aantal (%) 30 (27) 44 (38) 
Hoog risico eigenschappen – aantal (%)   
Del17p, TP53 mutatie, del11q of ongemuteerd IGHV 73 (65) 75 (65) 
Del17p of TP53 mutatie 18 (16) 23 (20) 
Del17p 14 (12) 18 (16) 
TP53 mutatie 13/112 (12) 16/110 (15) 
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Del11q 13 (12) 22 (19) 
Ongemuteerd IGHV  66/107 (62) 57/107 (53) 
Cytopenie bij baseline – aantal (%)   
Enige cytopenie 63 (56) 62 (53) 
Hemoglobine 11g/dl of minder 51 (45) 50 (43) 
Aantal bloedplaatjes 100 x 109 per L of minder 28 (25) 22 (19) 
Absoluut aantal neutrofielen 1,5 x 109 cellen per L of 
minder 

7 (6) 4 (3) 

Cumulative illness rating scale – geriatrie   
Mediaan (interkwartielafstand) 4,0 (2,0-7,0) 4,0 (2,0-7,0) 
Groter dan 6 – aantal (%) 37 (33) 36 (31) 
Creatinineklaring    
Mediaan, mL/min (interkwartielafstand) 72,0 (61,2-94,2) 69,6 (55,8-89,4) 
Minder dan 60 mL/min – aantal (%) 26 (23) 38 (33) 
Mediane tijd vanaf initiële diagnose - maanden 
(interkwartielafstand) 

29,6 (10,5-55,6) 36,5 (11,8-71,7) 
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Baselinekenmerken indirecte vergelijking Robak et al.   
 

Karakteristieken  Ibrutinib  

(N = 136)  

(RESONATE-2 studie, 
Burger 2015)   

Fludarabine, cyclofosfamide, 

rituximab  

(N = 408) 

(CLL8 studie, Hallek 2010) 

Fludarabine, 

cyclofosfamide, rituximab  

(N = 282) 

(CLL10 studie, Eichhorst 2015) 

Chloorambucil + 

obinutuzumab (N=333) 

(CLL11 studie, Goede 2014) 

Mediane leeftijd (range) – jaar  73 (65-89) 61 (30-80) 62 (55-67) 74 (39-89) 
Cumulative illness rating scale  5 (0-20) 1 (0-7) 2 (1-3) 8 (0-22) 
Creatinineklaring, ml/min  62a (26,0-164,7) 94/398 (24%)b 87 (71,7-106,9) 62,5a 
Rai stadium     
III 28/136 (21%) - 44/221 (20%) - 
IV 32/136 (24%) - 55/221 (25%) - 
Binet stadium     
A 26/136 (19%) 18/408 (4%) 62/282 (22%) 74/333 (22%) 
B 55/136 (40%) 263/408 (64%) 105/282 (37%) 142/333 (41%) 
C 55/136 (40%) 126/408 (31%) 114/282 (41%) 117/333 (35%) 
ECOG status    1a 
0 60 (44%) 221/395 (56%) -  
1 65 (48%) - 95/281 (34%)  
2 11 (8%) - 6/281 (2%)  
Ongemuteerd IGHV 58/136 (43%) 196/309 (63%) 152/275 (55%) 188/305 (62%) 
Del17p Geëxcludeerd  22/315 (7%) Geëxcludeerd  22/295 (7%) 

Data zijn mediaan (range) n (%) of aantal/aantal waarin bepaald (%) 
a Enkel de mediaan; de range is niet bekend 
b Gepresenteerd als proportie met een creatinineklaring <1.17 mL/s (<70,1 ml/min) 5 
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Baselinekenmerken indirecte vergelijking Tedeschi et al.  
 

Karakteristieken Ibrutinib (N=136) 

(RESONATE-2 studie) 
Chloorambucil + obinutuzumab 

(N=98) 

(iLLUMINATE studie) 
Mediane leeftijd (range) - jaar 73 (65-89) 73 (40-86) 
Leeftijd ≥70, aantal (%) 96 (71) 63 (64) 
Mediane tijd van initiële diagnose – maanden 
(range) 

30,5 (1-241) 42,9 (0-480) 

Rai stadium III of IV bij screening, aantal (%) 68 (50) 49 (50) 
ECOG status – aantal (%)   
0 61 (45) 44 (45) 
1-2 75 (55) 54 (55) 
Bulky disease van tenminste 5 cm – aantal/ 
patiënten met beschikbare data (%) 

54 (40) 36 (37) 

Hoog risico eigenschappen – aantal (%)   
Ongemuteerd IGHV, del(11q) en/of TP53 mutatie 74/135 (55) 57 (58) 
Ongemuteerd IGHV 58/98 (59) 45/90 (50) 
del(11q) 29/130 (22) 22/98 (22) 
TP53 mutatie 12/124 (10) 5/92 (5) 
Cytopenieën – aantal (%) 72 (53) 51 (52) 
Anemie (hemoglobine ≤11 g/dL) 51 (38) 40 (41) 
Trombocytopenie (bloedplaatjes ≤100 x 109/L) 35 (26) 21 (21) 
Neutropenie (absoluut neutrofielenaantal ≤1,5 x 
109/L) 

10 (7) 1 (1) 

 
 
 5 
  



DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport ibrutinib (Imbruvica®) voor de behandeling van volwassen patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL) die niet eerder zijn behandeld | 20 april 

2020 

 

2019062479 Pagina 75 van 92 

Bijlage 6: Beoordeling risico op bias 

  
 
 

 5 
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Bijlage 7: GRADE evidence profiel 

Indirecte vergelijking ibrutinib versus FCR bij de behandeling van fitte patiënten ≤65–70 jaar met chronische lymfatische leukemie die niet 
eerder zijn behandeld: GRADE evidence profile. 
 

Certainty assessment Aantal patiënten / effect 

Certainty Importantie 
Aantal 

studies 

Studie-

opzet 

Risk of 

bias 
Inconsistentie 

Indirect 

bewijs 

Onnauw-

keurigheid 

Andere 

factoren 
Ibrutinib FCR 

 

Relatief 

(95% BI) 

 

Absoluut 

(95% BI) 

Algehele overleving na 30 maanden (mediane follow-up ibrutinib 35,7 maanden, FCR in de CLL8 studie 37,2 maanden en FCR in de CLL10 studie 37,4 maanden) 

1 Indirecte 

vergelijkin

g  

Zeer 

ernstig 
a, b, c, d, e, 

f 

Niet van 

toepassing 

Ernstig g Ernstig h Niet 

gevonden 

±92% CLL8 studie: 

±89% 

CLL10 studie: 

±93% 

- Tov CLL8 

studie: ±3% 

Tov CLL10 

studie: ±-1% 

⨁◯◯◯ 

ZEER LAAG 

CRUCIAAL 

Progressievrije overleving (mediane follow-up ibrutinib 35,7 maanden, FCR in de CLL8 studie 37,2 maanden en FCR in de CLL10 studie 37,4 maanden) 

1 Indirecte 

vergelijkin

g 

Zeer 

ernstig 
a, b, c, d, e, 

f, i  

Niet van 

toepassing 

Ernstig g Ernstig h Niet 

gevonden 

Mediaan mnd: 

NB  

CLL8 studie 

Mediaan mnd: 

±51 

CLL10 studie 

Mediaan mnd: 

55,2 (95%-BI 

onbekend) 

- - ⨁◯◯◯ 

ZEER LAAG 

CRUCIAAL 

Progressievrije overleving na 3 jaar (mediane follow-up ibrutinib 35,7 maanden, FCR in de CLL8 studie 37,2 maanden en FCR in de CLL10 studie 37,4 maanden) 
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1 Indirecte 

vergelijkin

g 

Zeer 

ernstig 
a, b, c, d, e, 

f, i 

Niet van 

toepassing 

Ernstig g Ernstig h Niet 

gevonden 

80,9% (95%-

BI 72,2-87,1) 

CLL10 studie: 

69,6% (95%-

BI 63,8-75,4) 

CLL8 studie: 

±65% 

- Tov CLL8 

studie: 

±15% 

Tov CLL10: 

11,3% 

(95%-BI 

onbekend) 

⨁◯◯◯ 

ZEER LAAG 

CRUCIAAL 

Incidentie graad 3-4 ongunstige effecten gerelateerd aan de behandeling 

1 Indirecte 

vergelijkin

g 

- - - - - Niet gerapporteerd  CRUCIAAL 

Incidentie patiënten dat staakt als gevolg van ongunstige effecten  

1 Indirecte 

vergelijkin

g 

- - - - - Niet gerapporteerd  CRUCIAAL 

BI: betrouwbaarheidsinterval; HR: Hazard Ratio; RR: Risk ratio; mnd: maanden; NS: niet significant; NB: niet bekend 
a De karakteristieken van patiënten ontbreken, waardoor de resultaten niet goed te vergelijken zijn. 
b Met ibrutinib behandelde patiënten verschillen van met FCR behandelde patiënten wat betreft mediane leeftijd, del17p mutatie, Binet stadium, 
cumulative illness rate, en IGHV status.  
c Het is niet bekend of de resultaten zijn gepresenteerd op basis van een intention-to-treat of per protocol analyse. 5 
d Het is onbekend welk percentage van de patiënten een vervolgbehandeling ontving.  
e De analyses zijn niet gecorrigeerd voor confounders. 
f Het percentage loss to follow up is onbekend. 
g Het betreft een indirecte vergelijking. Daarnaast is niet bekend of de patiënten overeen komen met de Nederlandse populatie, omdat niet alle 
karakteristieken van de patiënten bekend zijn.  10 
h Het percentage is geschat op basis van een Kaplan-Meijer curve en/of het 95%-betrouwbaarheidsinterval is niet bekend.  
i Het is niet bekend met welke frequentie progressie werd bepaald bij patiënten. 
j Het 95%-betrouwbaarheidsinterval overlapt de klinische relevantiegrens 
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Directe vergelijking ibrutinib + rituximab versus FCR bij de behandeling van fitte patiënten ≤65–70 jaar met chronische lymfatische leukemie die 
niet eerder zijn behandeld: GRADE evidence profile. 

Certainty assessment Aantal patiënten / effect 

Certainty Importantie 
Aantal 

studies 

Studie-

opzet 

Risk of 

bias 
Inconsistentie 

Indirect 

bewijs 

Onnauw-

keurigheid 

Andere 

factoren 

Ibrutinib  

+  

rituximab 

FCR 

 

Relatief 

(95% BI) 

 

Absoluut 

(95% BI) 

Algehele overleving (mediane follow-up 33,6 maanden) 

1 Gerandom

iseerde 

trial 

Niet 

ernstig 

Niet van 

toepassing 

Niet 

ernstig 

Ernstig a Niet 

gevonden 

Mediaan mnd: 

NB 

Mediaan mnd: 

NB 

HR 0,17 (95%-

BI: 0,05-0,54) 

- ⨁⨁⨁◯ 

REDELIJK 

CRUCIAAL 

Algehele overleving na 3 jaar (mediane follow-up 33,6 maanden) 

1 Gerandom

iseerde 

trial 

Niet 

ernstig  

Niet van 

toepassing 

Niet 

ernstig 

Ernstig a, b Niet 

gevonden 

98,8% (95%-

BI: 97,6-100)  

 91,5% (95% 

BI: 86,2-97,0) 

- 7,3% (95%-

BI onbekend) 

⨁⨁⨁◯ 

REDELIJK 

CRUCIAAL 

Progressievrije overleving (mediane follow-up 33,6 maanden) 

1 Gerandom

iseerde 

trial 

Niet 

ernstig 

Niet van 

toepassing 

Niet 

ernstig 

Ernstig a Niet 

gevonden 

Mediaan mnd: 

NB   

Mediaan mnd: 
NB 

HR 0,35 (95%-

BI: 0,22-0,56) 

 ⨁⨁⨁◯ 

REDELIJK 

CRUCIAAL 

Progressievrije overleving na 3 jaar  

1 Gerandom

iseerde 

trial 

Niet 

ernstig 

Niet van 

toepassing 

Niet 

ernstig 

Ernstig b Niet 

gevonden 

89,4% (95%-

BI: 86,0-93,0) 

72,9% (95%-

BI: 65,3-81,3) 

- 16,5% 

(95%-BI 

onbekend) 

⨁⨁⨁◯ 

REDELIJK 

CRUCIAAL 
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Incidentie graad 3-4 ongunstige effecten gerelateerd aan de behandeling (mediane follow-up 33,6 maanden) 

1 Gerandom

iseerde 

trial 

-  - - - - Totaal aantal 

niet 

gerapporteerd. 

Graad 3: 

151/352 (43%) 

Graad 4:  

54/352 (15%) 

totaal aantal 

niet 

gerapporteerd. 

Graad 3: 

53/158 (34%) 

Graad 4:  

60/158 (38%)  

- - - CRUCIAAL 

Incidentie patiënten dat staakt als gevolg van ongunstige effecten  

1 Gerandom

iseerde 

trial 

Niet 

ernstig 

Niet van 

toepassing 

Niet 

ernstig 

Niet ernstig Niet 

gevonden 

40/352 (11%) 38/158 (24%) RR 0,47 

(95% BI: 

0,31-0,71) 

127 minder 

per 1.000 

(van 166 

minder tot 

70 minder)  

⨁⨁⨁⨁ 

HOOG 

CRUCIAAL 

BI: betrouwbaarheidsinterval; HR: Hazard Ratio; RR: Risk ratio; mnd: maanden; NS: niet significant; NB: niet bekend 
a De resultaten zijn gebaseerd op een interim-analyse en nog niet matuur  
b Het 95%-betrouwbaarheidsinterval van het verschil is onbekend.  
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Directe vergelijking ibrutinib versus bendamustine + rituximab bij de behandeling van fitte patiënten >65-70 jaar met chronische lymfatische 
leukemie die niet eerder zijn behandeld: GRADE evidence profile.  
 

Certainty assessment Aantal patiënten / effect 

Certainty Importantie 
Aantal 

studies 

Studie-

opzet 

Risk of 

bias 
Inconsistentie 

Indirect 

bewijs 

Onnauw-

keurigheid 

Andere 

factoren 
Ibrutinib 

Bendamustin

e + 

rituximab 

 

Relatief 

(95% BI) 

 

Absoluut 

(95% BI) 

Algehele overleving voor de gehele populatie uit de ALLIANCE studie (mediane follow-up 38 maanden) 

1 Gerandom

iseerde 

trial 

Ernstig 
a 

Niet van 

toepassing 

Niet 

ernstig 

Ernstig b Niet 

gevonden 

- - Geen 

significant 

verschil in 

sterfte 

(p≥0,65) 

- ⨁⨁◯◯ 

LAAG 

CRUCIAAL 

Geschat percentage voor de algehele overleving na 2 jaar voor de gehele populatie uit de ALLIANCE studie 

1 Gerandom

iseerde 

trial 

Ernstig 
a 

Niet van 

toepassing 

Niet 

ernstig 

Ernstig b, c Niet 

gevonden 

90% (95%-BI: 

85 -95) 

 95% (95% 

BI: 91 - 98) 

- 5% (95%-BI 

onbekend) 

⨁⨁◯◯ 

LAAG 

CRUCIAAL 

Progressievrije overleving voor de gehele populatie uit de ALLIANCE studie (intention-to-treat analyse, mediane follow-up 38 maanden) 

1 Gerandom

iseerde 

trial 

Ernstig 
a  

Niet van 

toepassing 

Niet 

ernstig 

Ernstig d Niet 

gevonden 

Mediaan mnd: 

NB  

Mediaan mnd: 

43 maanden 

(95%-BI: 38 – 

NR)    

HR 0,38 (95%-

BI: 0,25-0,57) 

NB ⨁⨁◯◯ 

LAAG 

CRUCIAAL 

Progressievrije overleving voor patiënten zonder del17p of del11q mutatie die voldeden aan de inclusiecriteria na randomisatie (mediane follow-up duur 38 maanden) 
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1 Gerandom

iseerde 

trial 

Niet 

ernstig  

e 

Niet van 

toepassing 

Ernstig f Ernstig b Niet 

gevonden 

- - HR 0,44 (95%-

BI: 0,27 – 

0,72) 

- ⨁⨁◯◯ 

LAAG 

CRUCIAAL 

Incidentie graad 3-4 ongunstige effecten gerelateerd aan de behandeling  

1 Gerandom

iseerde 

trial 

- - - - - Niet gerapporteerd   CRUCIAAL 

Incidentie graad 3-4 hematologische ongunstige effecten tijdens de eerste behandeling tot 30 dagen erna (mediane follow-up 38 maanden) 

1 Gerandom

iseerde 

trial  

Niet 

ernstig  
Niet van 

toepassing 

Niet 

ernstig 

Ernstig g Niet 

gevonden 

74/180 (41%) 102/176 

(58%) 

RR 0,71 

(95% BI: 

0,57-0,88) 

168 minder 

per 1.000 

(van 249 

minder tot 

70 minder) 

⨁⨁⨁◯ 

REDELIJK 

CRUCIAAL 

Incidentie graad 3-4 niet hematologische ongunstige effecten tijdens de eerste behandeling en tot 30 dagen erna (mediane follow-up 38 maanden) 

1 Gerandom

iseerde 

trial 

Niet 

ernstig  
Niet van 

toepassing 

Niet 

ernstig 

Ernstig g Niet 

gevonden 

117/180 (65%) 88/176 (50%) RR 1,30 

(95% BI: 

1,08 – 1,56) 

150 meer per 

1.000 (van 

40 meer tot 

280 meer) 

⨁⨁⨁◯ 

REDELIJK 

CRUCIAAL 

Incidentie patiënten dat staakt als gevolg van ongunstige effecten  

1 Gerandom

iseerde 

trial 

- - - - - Niet gerapporteerd   CRUCIAAL 

BI: betrouwbaarheidsinterval; HR: Hazard Ratio; RR: Risk ratio; mnd: maanden; NS: niet significant; NB: niet bekend 

a Patiënten met een del17p en TP53 mutatie zijn tevens geïncludeerd in de analyse.  
b De resultaten zijn gebaseerd op een interim analyse en nog niet matuur  
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c Het is een geschatte waarde voor de algehele overleving en het 95% betrouwbaarheidsinterval van het verschil is onbekend.  
d De mediane PFS is nog onzeker, omdat de mediane follow-up duur korter is dan de mediane PFS.  
e Patiënten met een TP53 mutatie zijn geïncludeerd in de analyse (indien deze geen del17p of del11q mutatie hadden). Niet verder voor 
afgewaardeerd, omdat het risico op bias hierdoor klein lijkt 
f Patiënten met een del11q mutatie zijn niet meegenomen in de analyse, wat ongeveer 20% van de patiëntpopulatie betreft. 5 
g Het 95%-betrouwbaarheidsinterval overschrijdt de klinische relevantiegrens  
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Indirecte vergelijking (Robak et al.) ibrutinib versus chloorambucil + obinutuzumab bij de behandeling van niet fitte patiënten met chronische 
lymfatische leukemie die niet eerder zijn behandeld: GRADE evidence profile.  

Certainty assessment Aantal patiënten / effect 

Certainty Importantie 
Aantal 

studies 

Studie-

opzet 

Risk of 

bias 
Inconsistentie 

Indirect 

bewijs 

Onnauw-

keurigheid 

Andere 

factoren 
Ibrutinib 

Chloorambuc

il + 

obinutuzuma

b 

 

Relatief 

(95% BI) 

 

Absoluut 

(95% BI) 

Algehele overleving na 1 jaar (mediane follow-up ibrutinib 35,7 maanden; chloorambucil + obinutuzumab 14,5 maanden) 

1 
Indirecte 

vergelijkin

g  

Zeer 

ernstig 
a, b, c, d, e, 

f 

Niet van 

toepassing 

Ernstig g Ernstig h Niet 

gevonden 

±95% ±98% - ±3% ⨁◯◯◯ 

ZEER LAAG 

CRUCIAAL 

Progressievrije overleving na 1 jaar (mediane follow-up ibrutinib 35,7 maanden; chloorambucil + obinutuzumab 14,5 maanden) 

1 Indirecte 

vergelijkin

g 

Zeer 

ernstig 
a, b, c, d, e, 

f, i 

Niet van 

toepassing 

Ernstig g Ernstig h Niet 

gevonden 

±95% ±87% - ±8% ⨁◯◯◯ 

ZEER LAAG 

CRUCIAAL 

Incidentie graad 3-4 ongunstige effecten gerelateerd aan de behandeling  

1 Indirecte 

vergelijkin

g 

- - - - - Niet gerapporteerd  - CRUCIAAL 

Incidentie patiënten dat staakt als gevolg van ongunstige effecten  
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1 Indirecte 

vergelijkin

g  

- - - - - Niet gerapporteerd  - CRUCIAAL 

BI: betrouwbaarheidsinterval; HR: Hazard Ratio; RR: Risk ratio; mnd: maanden; NS: niet significant; NB: niet bekend 

a De karakteristieken van patiënten ontbreken, waardoor de resultaten niet goed te vergelijken zijn. 
b Met ibrutinib behandelde patiënten verschillen van met chloorambucil + obinutuzumab behandelde patiënten wat betreft IGHV status, del17p 
mutatie, Binet stadium en cumulative illness rate.  
c Het is niet bekend of de resultaten zijn gepresenteerd op basis van een intention-to-treat of per protocol analyse. 5 
d Het is onbekend welk percentage van de patiënten een vervolgbehandeling ontving.  
e De analyses zijn niet gecorrigeerd voor confounders. 
f Het percentage loss to follow up is onbekend. 
g Het betreft een indirecte vergelijking van twee studies. Daarnaast is niet bekend of de patiënten overeen komen met de Nederlandse populatie, 
omdat niet alle karakteristieken van de patiënten bekend zijn.  10 
h Het percentage is geschat op basis van een Kaplan-Meijer curve. Het 95%-betrouwbaarheidsinterval is niet bekend.  
i Het is niet bekend met welke frequentie progressie werd bepaald bij patiënten. 
 
   
 15 
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Indirecte vergelijking (Tedeschi et al.) ibrutinib versus chloorambucil + obinutuzumab bij de behandeling van niet fitte patiënten met chronische 
lymfatische leukemie die niet eerder zijn behandeld: GRADE evidence profile.  

Certainty assessment Aantal patiënten / effect 

Certainty Importantie 
Aantal 

studies 

Studie-

opzet 

Risk of 

bias 
Inconsistentie 

Indirect 

bewijs 

Onnauw-

keurigheid 

Andere 

factoren 
Ibrutinib 

Chloorambucil 

+ 

obinutuzumab 

 

Relatief (95% 

BI) 

 

Absoluut 

(95% BI) 

Algehele overleving na 30 maanden in de gehele studiepopulatie (inclusief TP53 mutatie) 

1 Indirecte 

vergelijkin

g 

Zeer 

ernstig 
a, b, c, d, e, 

f 

Niet van 

toepassing 

Ernstig g Ernstig h Niet 

gevonden 

92%  

(95%-BI 

onbekend) 

84% (95%-BI 

onbekend) 

- 8% (95%-BI 

onbekend) 

⨁◯◯◯ 

ZEER LAAG 

CRUCIAAL 

Tijd tot de volgende behandeling in de gehele studiepopulatie (inclusief TP53 mutatie) (mediane follow-up duur ibrutinib 48,8 maanden; chloorambucil + obinutuzumab 31,3 maanden)  

1 Indirecte 

vergelijkin

g 

Zeer 

ernstig 
a, b, c, d, f 

Niet van 

toepassing 

Ernstig g Niet ernstig Niet 

gevonden 

Mediaan: NB Mediaan: NB HR 0,12 (95%-

BI 0,06-0,24) 

- ⨁◯◯◯ 

ZEER LAAG 

CRUCIAAL 

Progressievrije overleving (mediane follow-up ibrutinib 48,8 maanden; chloorambucil + obinutuzumab 31,3 maanden) 

1 Indirecte 

vergelijkin

g 

Zeer 

ernstig  

c, d, f 

Niet van 

toepassing 

Ernstig g Niet ernstig Niet 

gevonden 

Mediaan: NB Mediaan: NB HR 0,19 (95%-

BI 0,11-0,33) 

- ⨁◯◯◯ 

ZEER LAAG 

CRUCIAAL 

Incidentie graad 3-4 ongunstige effecten gerelateerd aan de behandeling  

1 Indirecte 

vergelijkin

g 

- - - - - Niet gerapporteerd - CRUCIAAL 



DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport ibrutinib (Imbruvica®) voor de behandeling van volwassen patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL) die niet eerder zijn behandeld | 20 april 

2020 

 

2019062479 Pagina 87 van 92 

Incidentie patiënten dat staakt als gevolg van ongunstige effecten in de gehele studiepopulatie (inclusief TP53 mutatie) (mediane follow-up ibrutinib 48,8 maanden; chloorambucil + 

obinutuzumab 31,3 maanden) 

1 Indirecte 

vergelijkin

g 

Zeer 

ernstig 
a, c, f 

Niet van 

toepassing 

Ernstig g Ernstig i Niet 

gevonden 

35/135 

(26%)  

17/97 (18%) RR 1,48 (95% 

BI: 0,88 -

2,48) 

84 meer per 

1.000 (van 

21 minder tot 

259 meer) 

⨁◯◯◯ 

ZEER LAAG 

CRUCIAAL 

BI: betrouwbaarheidsinterval; HR: Hazard Ratio; RR: Risk ratio; mnd: maanden; NS: niet significant; NB: niet bekend 

a. Patiënten met een TP53 mutatie zijn geïncludeerd in de analyse. 
b. Resultaten zijn gepresenteerd van een niet geprespecificeerde analyse 
c. Patiënten in de ibrutinib arm hebben vaker een leeftijd ≥70 jaar, een ongemuteerd IGHV en een relatief kortere tijd vanaf de initiële diagnose 
tot inclusie. In de chloorambucil + obinutuzumab arm konden in tegenstelling tot ibrutinib ook patiënten ≥65 jaar zonder comorbiditeiten 5 
geïncludeerd worden in de studie.  
d. Het is onduidelijk of de resultaten gepresenteerd zijn op basis van een intention-to-treat analyse of per protocol analyse en met welke 
frequentie er in de individuele studies bepaald werd of er sprake was van progressie bij patiënten. 
e. Het is onbekend welk percentage van de patiënten een vervolgbehandeling ontving. 
f. Het percentage loss to follow up is voor beide groepen onbekend. 10 
g. Het betreft een indirecte vergelijking. De onderzoekspopulatie van chloorambucil + obinutuzumab komt niet geheel overeen met de 
Nederlandse populatie, omdat sommige patiënten volgens de Nederlandse richtlijn mogelijk met bendamustine + rituximab behandeld hadden 
kunnen worden. Daarnaast hebben patiënten alleen ECOG status 0-2, terwijl patiënten met ECOG status 3-4 volgens de Nederlandse richtlijn als 
niet-fit worden gezien. Chloorambucil is lager gedoseerd ten opzichte van de Nederlandse richtlijn. 
h. Het 95%-betrouwbaarheidsinterval is onbekend. 15 
i. Het 95%-betrouwbaarheidsinterval overlapt de klinische relevantiegrens   
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Directe vergelijking ibrutinib + obinutuzumab versus chloorambucil + obinutuzumab bij de behandeling van niet fitte patiënten met chronische 
lymfatische leukemie die niet eerder zijn behandeld: GRADE evidence profile.  

Certainty assessment Aantal patiënten / effect 

Certainty Importantie 
Aantal 

studies 

Studie-

opzet 

Risk of 

bias 
Inconsistentie 

Indirect 

bewijs 

Onnauw-

keurigheid 

Andere 

factoren 

Ibrutinib  

+  

obinutuzuma

b 

Chloorambuc

il + 

obinutuzuma

b 

 

Relatief 

(95% BI) 

 

Absoluut 

(95% BI) 

Algehele overleving in de gehele studiepopulatie (inclusief del17p en TP53 mutatie) (mediane follow-up 31,3 maanden) 

1 Gerandom

iseerde 

trial 

Ernstig 
a, b 

Niet van 

toepassing 

Ernstig c Ernstig d, e Niet 

gevonden 

Mediaan mnd: 

NB 

Mediaan mnd: 

NB 

HR 0,92 (95%-

BI 0,48-1,77) 

- ⨁◯◯◯ 

ZEER LAAG 

CRUCIAAL 

Algehele overleving na 30 maanden in de gehele studiepopulatie (inclusief del17p en TP53 mutatie) 

1 Gerandom

iseerde 

trial 

Ernstig 
a, b 

Niet van 

toepassing 

Ernstig c Ernstig e  Niet 

gevonden 

86% (95%-BI 

77-91) 

85% (95% BI: 

77-90) 

- 0,6% (95%-

BI: -8,7-9,9) 

⨁◯◯◯ 

ZEER LAAG 

CRUCIAAL 

Tijd tot de volgende behandeling in de gehele studiepopulatie (inclusief del17p en TP53 mutatie) (mediane follow-up 31,3 maanden) 

1 Gerandom

iseerde 

trial 

Ernstig 
a  

Niet van 

toepassing 

Ernstig c Niet ernstig Niet 

gevonden 

Mediaan mnd: 

NB 

Mediaan mnd: 

NB 

HR 0,06 (95%-

BI 0,02-0,18) 

- ⨁⨁◯◯ 

LAAG 

CRUCIAAL 

Progressievrije overleving (mediane follow-up 31,3 maanden) 

1 Gerandom

iseerde 

trial 

Ernstig f Niet van 

toepassing 

Ernstig c Niet ernstig Niet 

gevonden 

- - HR 0,28 (95%-

BI: 0,17-0,46) 

- ⨁⨁◯◯ 

LAAG 

CRUCIAAL 

Progressievrije overleving bij patiënten zonder del17p mutatie (mediane follow-up 31,3 maanden) 
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1 Gerandom

iseerde 

trial 

Ernstig 
f, g 

Niet van 

toepassing 

Ernstig c Ernstig h Niet 

gevonden 

Mediaan mnd: 

NB 

Mediaan mnd: 

±18 (95%-BI 

onbekend) 

- - ⨁◯◯◯ 

ZEER LAAG 

CRUCIAAL 

Incidentie graad 3-4 ongunstige effecten gerelateerd aan de behandeling  

1 Gerandom

iseerde 

trial 

- - - - - Niet gerapporteerd  CRUCIAAL 

Incidentie graad 3-4 ongunstige effecten die optraden tijdens de behandeling (mediane follow-up 29,3 maanden) 

1 Gerandom

iseerde 

trial 

Niet 

ernstig  
Niet van 

toepassing 

Ernstig c Niet ernstig  Niet 

gevonden 

77/113 (68%) 80/115 (70%) RR 0,98 

(95% BI: 

0,82-1,17) 

14 minder 

per 1.000 

(van 125 

minder tot 

118 meer) 

⨁⨁⨁◯ 

REDELIJK 

CRUCIAAL 

Incidentie graad ≥3 ongunstige effecten gerelateerd aan de behandeling (mediane follow-up 29,3 maanden) 

1 Gerandom

iseerde 

trial 

- - - - Niet 

gevonden 

Ibrutinib:  

66/113 (58%) 

Obinutuzumab:  

43/113 (38%) 

Chloorambucil

:  

65/115 (57%) 

Obinutuzumab

:  

64/115 (56%) 

NB i NB i - CRUCIAAL 

Incidentie patiënten dat staakt als gevolg van ongunstige effecten  
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1 Gerandom

iseerde 

trial 

Niet 

ernstig  

Niet van 

toepassing  

Ernstig c Ernstig d  Niet 

gevonden 

19/113 (17%) 11/115 (10%) RR 1,65 

(95% BI: 

0,82-3,32) 

62 meer per 

1.000 (van 

17 minder 

tot 222 

meer)  

⨁⨁◯◯ 

LAAG 

CRUCIAAL 

BI: betrouwbaarheidsinterval; HR: Hazard Ratio; RR: Risk ratio; mnd: maanden; NS: niet significant; NB: niet bekend 
a. Patiënten met een del17p en TP53 mutatie zijn tevens geïncludeerd in de analyse. 
b. Doordat met chloorambucil + obinutuzumab behandelde patiënten vaker een vervolgbehandeling ontvingen, is het effect van ibrutinib + 
obinutuzumab mogelijk onderschat.  
c.  De onderzoekspopulatie komt niet geheel overeen met de Nederlandse populatie, omdat sommige patiënten volgens de Nederlandse richtlijn 5 
mogelijk met bendamustine + rituximab behandeld hadden kunnen worden. Daarnaast hebben patiënten alleen ECOG status 0-2, terwijl 
patiënten met ECOG status 3-4 volgens de Nederlandse richtlijn als niet-fit worden gezien. Ook is chloorambucil lager gedoseerd ten opzichte 
van de Nederlandse richtlijn.  
d. Het 95%-betrouwbaarheidsinterval overlapt de klinische relevantiegrens.  
e. De resultaten zijn nog niet matuur  10 
f.  De baselinekarakteristieken van patiënten zonder del17p of TP53 mutatie zijn onbekend.  
g. Patiënten met een TP53 mutatie zijn geïncludeerd in de analyse. Niet verder voor afgewaardeerd, omdat het risico op bias hierdoor klein lijkt. 
h. Het 95%-betrouwbaarheidsinterval is onbekend.  
i.  Het relatief risico en absoluut risico is niet te berekenen, omdat het totaal aantal patiënten met een interventiegerelateerd graad ≥3 ongunstig 
effect kan afwijken van de som van het aantal patiënten met een interventiegerelateerd graad ≥3 ongunstig effect per geneesmiddel.  15 
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1 Inleiding 

In het kader van de pakketbeoordeling van specialistische geneesmiddelen zal 
Zorginstituut Nederland advies uitbrengen over de verwachte kosten voor ibrutinib 
(Imbruvica®) voor de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met CLL. 
 
Het doel van deze budgetimpactanalyse is een schatting te maken van de kosten die 
met het gebruik van het middel gepaard gaan. Hierbij wordt in principe uitgegaan 
van de kosten wanneer alle patiënten met de indicatie waarvoor na advisering door 
de Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) is vastgesteld dat het geneesmiddel 
voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk, ook daadwerkelijk met dit 
middel behandeld zullen worden.  
 
Indien relevant, wordt hierbij ook rekening gehouden met een eventuele 
kostenbesparing door substitutie van de huidige behandeling. 
 

1.1 Geregistreerde indicatie 

Ibrutinib (Imbruvica®) is geregistreerd1: 
 
• Als monotherapie of in combinatie met bendamustine en rituximab (BR) voor 

de behandeling van volwassen patiënten met chronische lymfatische leukemie 
(CLL) die ten minste één eerdere behandeling hebben gehad. 

• Als monotherapie of in combinatie met obinutuzumab voor de 

behandeling van volwassen patiënten met chronische lymfatische 

leukemie (CLL) die niet eerder zijn behandeld. 

•   Als monotherapie voor de behandeling van volwassen patiënten met 
gerecidiveerd of refractair mantelcellymfoom (MCL). 

•   Als monotherapie voor de behandeling van volwassen patiënten met 
Waldenströms macroglobulinemie (WM) die ten minste één eerdere 
behandeling hebben gehad, of als eerstelijnsbehandeling bij patiënten voor wie 
chemo-immunotherapie niet geschikt is. In combinatie met rituximab voor de 
behandeling van volwassen patiënten met WM. 

 
Deze budgetimpactanalyse betreft de dikgedrukte indicatie. Het gaat dus om een 
verschuiving van de tweede naar de eerste behandellijn.  
 
In 2017 heeft het Zorginstituut voor een deel van de patiënten die onder de 
dikgedrukte indicatie vallen al een positief advies gegeven: voor patiënten met een 
del(17p) of TP53-mutatie maakt de eerstelijnsbehandeling met ibrutinib reeds deel 
uit van het verzekerde pakket. Dit is ook het geval voor oudere, niet fitte patiënten 
met CLL zonder del(17p) of TP53-mutatie bij wie toepassing van anti-CD20 
gecontra-indiceerd is of meer nadelen biedt dan voordelen voor de patiënt. 

1.2 Plaats in het behandelalgoritme 

Leukemie is een type kanker waarbij in het bloed grote aantallen kwaadaardige 
witte bloedcellen (leukocyten) aanwezig zijn. Bij chronische lymfatische leukemie 
(CLL) is er sprake van een sterke toename van de B-lymfocyten, een bepaald type 
leukocyten. Samen met de T-lymfocyten vormen B-lymfocyten het specifieke 
afweer- of immuunsysteem. Lymfocyten ontstaan in het beenmerg en rijpen dan 
verder uit. Gewoonlijk sterven cellen na verloop van tijd af via een proces dat 
apoptose heet. Bij CLL is de apoptose van B-lymfocyten verstoord. De cellen hopen 
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zich niet alleen op in het bloed, maar ook in het beenmerg, de lymfeklieren, milt en 
lever.2 

 
Informatie over de standaardbehandeling van patiënten met CLL in de eerste lijn 
staat weergegeven in de Nederlandse richtlijn.3 De beroepsgroep Hemato-Oncologie 
voor Volwassenen Nederland (HOVON) heeft aangegeven dat deze richtlijn 
momenteel wordt herzien. De beroepsgroep heeft wel alvast een position statement 
afgegeven over het nieuwe behandelschema van CLL op basis van de 
conceptrichtlijn van de HOVON.   
 
Aangezien ibrutinib al vergoed wordt als eerstelijnsbehandeling voor patiënten met 
een del(17p) of TP53-mutatie zal deze indicatie niet in dit rapport worden toegelicht.  
 
De keuze voor de eerstelijnsbehandeling van patiënten met CLL is afhankelijk van 
de kenmerken van de patiënt. Hierbij speelt met name fitheid een rol. Patiënten 
kunnen grofweg in drie categorieën gedeeld worden: 
 

-  Fitte jonge patiënten: zij zijn jonger dan 65 à 70 jaar en worden bij voorkeur 
behandeld met fludarabine-syclofosfamide-rituximab (FCR).  

-  Oudere fitte patiënten, of fitte patiënten met een contra-indicatie voor FCR: 
patiënten vanaf 65 à 70 jaar: zij worden bij voorkeur behandeld met 
bendamustine-rituximab (BR).  

-  Patiënten met veel comorbiditeit (niet fitte patiënten). Dit zijn met name 
oudere patiënten: zij worden bij voorkeur behandeld met chloorambucil + 
obinutuzumab (CO). 

 
De fitheid van de patiënt hangt af van verschillende factoren en is onder andere 
gebaseerd op comorbiditeiten. Over het algemeen worden patiënten met een 
Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) score van 0-2 als fit beschouwd en 
patiënten met een ECOG score van 3-4 als niet fit.  
 
De onderverdeling in deze drie groepen wordt ook in het farmacotherapeutisch en 
farmaco-economisch rapport gehanteerd. Voor de fitte jonge patiënten is alleen een 
meerwaarde geconcludeerd voor de patiënten met een ongemuteerd IGHV.  
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2 Uitgangspunten 

 

2.1 Aantal patiënten 

 

Op de website www.kanker.nl is te zien dat het aantal nieuwe patiënten met CLL de 
laatste jaren rond de 1100 ligt. CLL komt op alle leeftijden voor, maar vooral bij een 
leeftijd boven de 60 jaar.4 De registratiehouder geeft aan dat de beroepsgroep 
(HOVON) heeft vastgesteld dat er ieder jaar ongeveer 600 à 700 patiënten starten 
met een behandeling. Ongeveer 1/3 van de nieuwe patiënten wordt dus nooit 
behandeld. In deze BIA wordt uitgegaan van een jaarlijkse incidentie van 650 
patiënten. 
 
Deze groep patiënten kan vervolgens ingedeeld worden in patiënten met en zonder 
een del(17p) of TP53-mutatie. Omdat voor patiënten met deze mutatie de 
behandeling met ibrutinib al deel uitmaakt van het basispakket, zal deze groep niet 
meegenomen worden in deze BIA. De beroepsgroep schat in dat dit ongeveer 11% 
van de patiënten betreft. In totaal gaat het in deze BIA dus om 650 x 89% = 579 
patiënten.  
 
Patiënten kunnen vervolgens ingedeeld worden in fitte patiënten (40%) en niet fitte 
patiënten (60%). De fitte patiënten (40%) kunnen vervolgens ingedeeld worden in 
een groep die wel (35%) in aanmerking komt voor behandeling met FCR – dit zijn 
veelal de jongere patiënten -  en een groep die daarvoor niet (5%) in aanmerking 
komt. Bovengenoemde percentages zijn gebaseerd op schattingen van de 
beroepsgroep. 
 
Tot slot speelt ook het IGHV-gen een rol bij de behandelkeuze. Van alle patiënten 
(onafhankelijk van het feit of de patiënt jong/fit, ouder/fit of niet fit is) heeft 
ongeveer 60% een ongemuteerde IGHV (uIGHV) en 40% een gemuteerde IGHV 
(mIGHV).5 In figuur 1 staat een overzicht van alle genoemde percentages. Voor de 
fitte jonge patiënten is alleen een meerwaarde geconcludeerd voor de patiënten met 
een ongemuteerd IGHV.  
 
De HOVON heeft per subgroep een inschatting gemaakt van het percentage 
patiënten dat mogelijk met ibrutinib behandeld gaat worden, ook deze staan in 
figuur 1 weergegeven.  
 
De HOVON gaat uit van de volgende percentages: 
 
• Voor de groep fit/jong/uIGHV schat de HOVON in dat 40-50% van de patiënten 

in aanmerking komt voor behandeling met ibrutinib (de groep mIGHV is hier 
niet relevant, want deze voldoet niet aan de stand van de wetenschap en 
praktijk).  

• Voor de groep fit/ouder/uIGHV schat de HOVON in dat 40% van de patiënten in 
aanmerking komt voor behandeling met ibrutinib. Voor de groep 
fit/ouder/mIGHV is dit 2%. 

• Voor de groep niet fit/uIGHV schat de HOVON in dat 40% van de patiënten in 
aanmerking komt voor behandeling met ibrutinib. Voor de groep niet fit/mIGHV 
is dit 10%.  

 

http://www.kanker.nl/


 

In totaal komen er naar schatting jaarlijks 159 nieuwe patiënten in 
aanmerking voor behandeling met ibrutinib.  

 

 
Figuur 1: Patiëntenaantallen zoals afgestemd met de beroepsgroep (HOVON).  
 

2.2 Substitutie  
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rituximab (BR) en chloorambucil + anti-CD20 (zie tabel 1). De beroepsgroep 
verwacht dat in de toekomst obinutuzumab (O) de meest voorgeschreven anti-CD20 
zal zijn. Hiermee zal in deze BIA dan ook gerekend worden.  
 
Tabel 1: Huidige eerste keus behandelingen voor de 3 patiëntgroepen.  

 

Patiëntengroep Huidige eerste keus behandeling Afkorting 

fit/jong fludarabine + cyclofosfamide + rituximab  FCR 

fit/ouder bendamustine + rituximab  BR 

niet fit chloorambucil (Clb) + anti-CD20.   CO 

 

2.3 Kosten per patiënt per jaar 

 
In deze paragraaf zal voor de verschillende behandelingen (ibrutinib, FCR, BR en 
CO) een inschatting gemaakt worden van de jaarlijkse kosten.  
 
Het Zorginstituut kiest er voor om alle nieuwe patiënten halverwege het eerste jaar 
te laten instromen. De reden voor deze keuze is dat in een real-life setting patiënten 
verspreid over het jaar ziek worden, en niet allemaal bij de start van een nieuw 
jaar. Hiermee wordt voorkomen dat voor alle nieuwe patiënten van dat jaar de 
behandelkosten voor een volledig jaar worden berekend. Er wordt daarnaast niet 
meer uitgegaan van kalenderjaren, maar van jaar 1, jaar 2 en jaar 3 na opname 
van het geneesmiddel in het basispakket.  
 
De behandelduur verschilt per behandeling. Ibrutinib dient tot aan progressie te 
worden toegediend, de duur hiervan zal voor de drie patiëntgroepen (fit/jong, 
fit/ouder en niet fit) verschillen. Voor geen van deze groepen is op dit moment een 
gemiddelde behandelduur bekend, maar deze lijkt in ieder geval voor elke groep 
langer te zijn dan de scope van deze BIA. 
 
Op basis van de gegevens uit de verschillende fase III studies kan geconcludeerd 
worden dat er jaarlijks een klein percentage patiënten stopt met de behandeling 
omdat er progressie heeft opgetreden.7,8,9 Het percentage patiënten dat na 3 jaar 
nog progressievrij is ligt voor alle drie de patiëntgroepen ongeveer tussen de 80% 
en 90%. Om de BIA niet overmatig complex te maken zal er voor de drie 
patiëntgroepen een gelijk percentage jaarlijkse stoppers aangehouden worden. 
 
Zoals hierboven reeds staat aangegeven stromen nieuwe patiënten halverwege het 
eerste jaar in. Hiervoor wordt uitgegaan van een instroom van 100% van de 
patiënten. Het Zorginstituut doet de aanname dat na een half jaar nog 95% van de 
patiënten de behandeling voortzet (jaar 2 van de BIA), en een jaar later nog 85% 
(jaar 3 van de BIA). Zie tabel 2 voor de patiëntenaantallen.  
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Tabel 2: Geschatte aantal patiënten dat jaarlijks in aanmerking komt voor 

behandeling met ibrutinib. De aanname wordt gedaan dat 95% van de patiënten hun 
behandeling in het 2e jaar voortzet, en 85% in het 3e jaar.  
 
 

fit/jong fit/ouder niet fit totaal, alle subgroepen 

jaar 1 
    

   startende patiënten 1e jaar  
   (ook totaal) 

55 7 97 159 

     

jaar 2 
    

   startende patiënten 1e jaar 55 7 97 159 

   voortgezette behandeling 2e jaar 52* 7 92 151 

   totaal 107 14 189 310 

     

jaar 3 
    

   startende patiënten 1e jaar 55 7 97 159 

   voortgezette behandeling 2e jaar 52 7 92 151 

   voortgezette behandeling 3e jaar 47 6 82 135 

   totaal 154 20 271 445 

 
*Rekenvoorbeeld: van de 55 fitte jonge patiënten die in jaar 1 met hun behandeling starten 

zetten 95% x 55 = 52 patiënten hun behandeling in het tweede jaar voort.  

 
 
Voor de overige behandelingen geldt een vaste behandelduur, hoewel niet alle 
patiënten de volledige behandeling afmaken. Uit de fase III studie waarin FCR werd 
onderzocht blijkt dat FCR gemiddeld 5 cycli werd toegediend.7 Voor BR werd ook 
gevonden dat patiënten in de fase III studie gemiddeld 5 cycli behandeld werden.8 
Voor de behandeling met CO is dit gemiddelde niet bekend. Wel is bekend dat in de 
fase III studie waarin CO werd onderzocht ongeveer 90% van de patiënten de 
volledige 6 cycli behandeld werd.9 Het Zorginstituut gaat er daarom vanuit dat voor 
zowel FCR, BR en CO de gemiddelde behandelduur 5 cycli is.  
 
De cyclusduur is bij deze 3 behandelingen hetzelfde, namelijk 4 weken. De volledige 
behandeling duurt daarmee 20 weken en zal daarom geheel plaatsvinden in het 
eerste jaar van de behandeling. Alleen voor ibrutinib geldt dus een voortgezette 
behandeling in het 2e en 3e jaar.  
 
In tabel 3 en 4 staan respectievelijk de apotheekinkoopprijzen van de relevante 
geneesmiddelen en de behandelschema’s. Voor een aantal geneesmiddelen wordt 
uitgegaan van het lichaamsoppervlak van de patiënt. Het Zorginstituut maakt hierbij 
gebruik van de berekening uit de eerdere BIA van ibrutinib in 2017. Het gemiddelde 
lichaamsoppervlak werd in die BIA vastgesteld op 1,87m2. Dit lichaamsoppervlakte 
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komt overeen met het lichaamsoppervlakte zoals berekend voor (met name niet 
fitte) patiënten in een fase 3 studie waarin ibrutinib is onderzocht (1,86m2).10  
 
Ibrutinib 
De apotheekinkoopprijs (AIP) van ibrutinib is €7.653,60 voor 120 capsules met 
140mg ibrutinib. De aanbevolen dagelijkse dosering is 420mg (3 capsules) waarmee 
de kosten op €191,34 per dag komen. De kosten voor behandeling met ibrutinib 
komen daarmee in het eerste jaar op €34.919,55 (dit is dus voor een half jaar). In 
het tweede en derde jaar wordt de patiënt het hele jaar behandeld à €69.839,10. 
 
FCR 
De AIP van fludarabine is €520,10 voor 20 tabletten met 10mg fludarabine. Per mg 
komen de kosten daarmee op €2,60. De aanbevolen dagelijkse dosering is 40 
mg/m2. Bij een gemiddeld lichaamsoppervlak van 1,87m2 komt de dagelijks 
dosering op 76 mg. De kosten hiervoor bedragen €194,52 per dag.1 In totaal zal de 
patiënt 5 cycli x 3 dagen = 15 dagen behandeld worden, de kosten komen daarmee 
op 15 x €196,60 =  €2.948,97. 
 
De AIP van cyclofosfamide is € 31,16 voor 50 tabletten met 50mg cyclofosfamide. 
Per mg komen de kosten daarmee op €0,01. De aanbevolen dagelijkse dosering is 
250 mg/m2. Bij een gemiddeld lichaamsoppervlak van 1,87m2 komt de gemiddelde 
dagelijks dosering op 473 mg. De dagelijkse kosten komen daarmee op € 5,83. 
In totaal zal de patiënt 5 cycli x 3 dagen = 15 dagen behandeld worden, de kosten 
komen daarmee op 15 x €5,83 = €87,40 
 
De AIP van rituximab is € 465,06 voor 2 flacons met 10 ml rituximab in de 
verhouding 10mg/ml. Een 50 ml flacon kost € 1.162,66 per stuk. Per mg komen de 
kosten (bij beide flacons) daarmee op €2,33. Rituximab wordt alleen op de eerste 
dag van elke cyclus toegediend. De eerste cyclus is dit 375 mg/m2, in elke volgende 
cyclus is dit 500 mg/m2. Bij een gemiddeld lichaamsoppervlak van 1,87m2 komt de 
allereerste dosering op 701 mg. De kosten hiervoor bedragen €1.630,62. De 
daaropvolgende doseringen zijn gemiddeld 935mg; de kosten hiervoor zijn 
€2174,16. In totaal kost de behandeling met rituximab: 1 cyclus à € 1.630,62 + 4 
cycli à € 2.174,16 = €10.327,24 
 
De behandelcombinatie FCR, welke gemiddeld 5 cycli duurt, kost daarmee 
€13.332,40 per patiënt.  
 
BR 
De AIP van bendamustine is € 265,90 voor 5 flacons met 25mg bendamustine en 
€1.059,31 voor 5 flacons met 100mg bendamustine. De kosten per mg komen 
daarmee op €2,13. De aanbevolen dagelijkse dosering is 90 mg/m2. Bij een 
gemiddeld lichaamsoppervlak van 1,87m2 komt dit neer op 168 mg. De kosten per 
dag komen daarmee uit op €358,01. Bendamustine wordt op dag 1 en 2 van elke 
cyclus toegediend. In totaal zijn er voor 5 cycli dus 10 toedieningen, de kosten 
komen daarmee in totaal op €3.580,08 
 
De kosten voor rituximab zijn hetzelfde als hierboven reeds is berekend voor de FCR 
behandelcombinatie (€10.327,24). In totaal kost de behandelcombinatie BR 
€13.907,32 
 
 

                                                                 
1 Omdat de getallen (zoals het aantal mg) in de berekening niet afgerond worden wijkt dit bedrag iets af van de 
simpele vermenigvuldiging van 76 x €194,52. Dit geldt ook voor de overige berekeningen.  
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CO 
De AIP van chloorambucil is €50,24 voor 25 tabletten met 2mg chloorambucil. De 
kosten per mg komen daarmee op €1,00. De aanbevolen dagelijkste dosering is 10 
mg/m2. Bij een gemiddeld lichaamsoppervlak van 1,87m2 komt dit neer op 19mg, 
de dagelijkse kosten komen daarmee op €18,79. Per cyclus wordt chloorambucil 7 
dagen gegeven; voor 5 cycli komt dit op 35 behandeldagen. De kosten hiervoor 
bedragen €657,64. 
 
De AIP van obinutuzumab is € 3.696,18 per 40 ml flacon met obinutuzumab in de 
verhouding 25mg/ml. Per mg kost obinutuzumab daarmee €3,70. De eerste cyclus 
krijgt de patiënt 100mg op dag 1 en 900 mg op ofwel dag 1 of dag 2. Op dag 8 en 
15 krijgt de patiënt nogmaals 1000mg. In de cycli die volgen krijgt de patiënt 
telkens éénmalig 1000mg toegediend. Alles bij elkaar genomen, en uitgaande van 5 
behandelcycli, krijgt de patiënt dus 3000mg (eerste cyclus) + 4 cycli x 1000mg = 
7000mg toegediend. De totale kosten bedragen hiervoor 7000 x €3,70 = 
€25.873,26 
 
De totale kosten voor de behandelcombinatie CO komen daarmee op  €26.530,90.  
 
Tabel 3: Dosering en kosten van de relevante geneesmiddelen.  

 

Artikel-
omschrijving 

Stofnaam Inkoop-
hoeveel-
heid en 
eenheid 

Toedien-
route 

AIP per 
pack 

Prijs per 
eenheid 

Imbruvica capsule 
140mg 

ibrutinib 120st Oraal € 7.653,60 € 63,78 

Leukeran tablet 
filmomhuld 2mg 

chloorambucil 25st Oraal € 50,24 € 2,01 

Mabthera infvlst 
concentraat 
10mg/ml flacon 
10ml 

rituximab 2st IV € 465,06 € 232,53 

Mabthera infvlst 
concentraat 
10mg/ml flacon 
50ml 

rituximab 1st IV € 1.162,66 € 1.162,66 

Gazyvaro infvlst 
conc 1000mg/40ml 
(25mg/ml) flacon 

obinutuzumab 1st IV € 3.696,18 € 3.696,18 

Levact infusiepoeder 
flacon 25mg 

bendamustine 5st IV € 265,90 € 53,18 

Levact infusiepoeder 
flacon 100mg 

bendamustine 5st IV €1.059,31 € 211,86 

Fludara tablet 
omhuld 10mg 

fludarabine 20st Oraal € 520,10 € 26,01 
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Endoxan dragee 
50mg 

cyclofosfamide 50st Oraal € 31,16 € 0,62 

 
 

Tabel 4: Behandelschema’s voor de relevante combinatiebehandelingen. 

 

Behandeling  Stofnaam Schema 

Ibrutinib     

  ibrutinib Dagelijks 420 mg (3 capsules) 

Fludarabine + 
cyclofosfamide + 
rituximab 

    

  fludarabine fludarabine 40 mg/m2 per os dag 1-3, a 4 weken 

  cyclofosfamide cyclofosfamide 250 mg/m2 per os dag 1-3, a 4 weken 

  rituximab rituximab: eerste infusie 375 mg/m2 dag 1, daarna 
500 mg/m2 dag 1, a 4 weken 

   

Bendamustine + 
rituximab 

    

  bendamustine bendamustine 90 mg/m2 i.v. dag 1-2, a 4 weken 

  rituximab rituximab: eerste infusie 375 mg/m2 dag 1, daarna 
500 mg/m2 dag 1, a 4 weken 

   

Chloorambucil + 
obinutuzumab 

    

  chloorambucil chloorambucil 10 mg/m2 per os dag 1-7, a 4 weken 

  obinutuzumab obinutuzumab, cyclus 1 eerste infusie 100 mg + 900 
mg dag 1,2, daarna 1000 mg dag 8 en 15, cyclus 2-6 

1000 mg a 4 weken 

 
Naast de geneesmiddelkosten zijn er ook toedieningskosten die met de 
behandelingen gepaard gaan. Voor de behandeling met ibrutinib is dit niet het 
geval, dit is een orale behandeling. De overige behandelingen (de te substitueren 
behandelingen) bestaan in ieder geval uit één geneesmiddel dat intraveneus wordt 
toegediend.  
 
De kosten van deze intraveneuze toediening zijn variabel. Nederlands onderzoek uit 
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201810 wijst uit dat de kosten voor intraveneuze toediening van oncolytica 
gemiddeld ongeveer tussen de €150 en €250 liggen. Het aantal toedieningen per 
behandeling varieert van 5 toedieningen bij FCR tot 8 toedieningen bij BR en CO. 
Met deze extra besparingen kan mogelijk dus ook rekening gehouden worden. 
 

2.4 Aannames 

 
• Er wordt in deze BIA geen rekening gehouden met het eigen risico en/of eigen 

bijdragen. 
• Er wordt uitgegaan van 650 patiënten die een eerstelijnsbehandeling starten.  
• 11% van de patiënten heeft een del(17p) of TP53-mutatie – deze patiënten 

worden niet meegenomen in deze BIA. 
• 60% van de patiënten heeft een ongemuteerd IGHV (uIGHV) en 40% een 

gemuteerd IGHV.  
• Obinutuzumab zal in de nabije toekomst de meest voorgeschreven anti-CD20 

behandeling zijn.  
• Van de patiënten die starten met ibrutinib zal na een jaar nog 95% onder 

behandeling zijn, en na 2 jaar nog 85%.  
• De gemiddelde behandelduur van FCR, BR en CO is 5 maanden; de 

behandelduur voor ibrutinib is langer dan 3 jaar.  
• Nieuwe patiënten stromen gemiddeld halverwege het jaar in.  
• Er wordt uitgegaan van een gemiddeld lichaamsoppervlakte van 1,87m2 voor 

alle groepen patiënten.  
• In deze BIA wordt geen rekening gehouden met eventuele 

vervolgbehandelingen. 
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3 Budgetimpactanalyse 

 
In tabel 5 staan de geneesmiddelkosten van de behandeling met ibrutinib, hier is 
nog geen rekening gehouden met substitutie. 
 
Tabel 5: Kosten van ibrutinib voor de komende 3 jaar, hierbij is nog geen rekening 

gehouden met substitutie.  
 
 

Ibrutinib 

 
Aantal 

patiënten 
Kosten per 

patiënt 
Totaal 

jaar 1 
   

   startende patiënten 1e jaar  
   (ook totaal) 

159 € 34.920 € 5.552.208 

    

jaar 2 
   

   startende patiënten 1e jaar 159 € 34.920 € 5.552.208 

   voortgezette behandeling 2e jaar 151 € 69.839 € 10.545.704 

   totaal 310 
 

€ 16.097.913 

    

jaar 3 
   

   startende patiënten 1e jaar 159 € 34.920 € 5.552.208 

   voortgezette behandeling 2e jaar 151 € 69.839 € 10.545.704 

   voortgezette behandeling 3e jaar 135 € 69.839 € 9.428.279 

   totaal 445 
 

€ 25.526.191 

*Het Zorginstituut gaat ervan uit dat nieuwe patiënten gemiddeld halverwege het jaar 

instromen, voor hen wordt dus ook de helft van de kosten berekend.  

 
 
In tabel 6 staat de berekening omtrent substitutie. Omdat alle huidige 
behandelingen (de te substitueren behandelingen) korter dan een half jaar duren, 
gelden deze substitutiekosten alleen voor het eerste jaar.  
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Tabel 6: Substitutiekosten van de huidige standaardbehandelingen: FCR (fit/jonge 

patiënten), BR (fit/oudere patiënten) en CO (niet fitte patiënten). Omdat al deze 
behandelingen ongeveer 5 maanden duren gelden deze substitutie-effecten alleen in het eerste 
jaar van de behandeling van de patiënt.   
 
 

Aantal patiënten Kosten per patiënt Totaal 

FCR 55 € 13.332 € 733.282 

BR 7 € 13.907 € 97.351 

CO 97 € 26.531 € 2.573.497 

Totaal 159 
 

€ 3.404.131 

 
 
In tabel 7 staat een samenvatting van de kosten van ibrutinib en de te substitueren 
kosten. Er wordt dus ieder jaar gerekend met substitutiekosten van 159 nieuwe 
patiënten. De meerkosten in jaar 3 bedragen €22.122.060. 
 
 
Tabel 7: Raming van de totale meerkosten van de toevoeging van ibrutinib aan het 

behandelarsenaal voor chronische lymfatische leukemie 

 
 

Kosten ibrutinib Substitutie Totale meerkosten 

jaar 1 € 5.552.208 € 3.404.131 € 2.148.078 

jaar 2 € 16.097.913 € 3.404.131 € 12.693.782 

jaar 3 € 25.526.191 € 3.404.131 € 22.122.060 
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4 Conclusie 

Deze budgetimpactanalyse (BIA) maakt inzichtelijk wat de meerkosten zullen zijn 
wanneer ibrutinib beschikbaar komt als eerstelijnsbehandeling voor patiënten met 
CLL. Er is daarbij rekening gehouden met de schattingen omtrent de 
patiëntenaantallen die door de beroepsgroep (HOVON) zijn gemaakt. In deze BIA 
worden alle drie de subgroepen van patiënten meegenomen (fit/jong, fit/ouder en 
niet fit). In een later stadium – wanneer het farmacotherapeutisch rapport definitief 
is vastgesteld – zal dit mogelijk nog aangepast worden.  
 
Het Zorginstituut schat in dat er na 3 jaar 445 patiënten behandeld zullen worden 
met ibrutinib in de eerste lijn. De kosten voor een heel jaar behandelen met 
ibrutinib zijn €69.839 per patiënt. De behandeling duurt gemiddeld langer dan 3 
jaar.   
 
De totale kosten voor behandeling met ibrutinib worden geschat op €25,5 miljoen in 
het derde jaar na marktintroductie. De meerkosten bedragen €22,1 miljoen 
wanneer er rekening wordt gehouden met substitutie van de huidige behandelingen.  
 
Er bestaat veel onzekerheid over de precieze aantallen patiënten die zullen starten 
met de behandeling met ibrutinib. Het is daarbij relevant om te noemen dat de 
combinatiebehandeling venetoclax + obinutuzumab recentelijk ook is geregistreerd 
voor de eerstelijnsbehandeling van patiënten met CLL. Deze combinatiebehandeling 
is echter nog niet door het Zorginstituut beoordeeld.  
 
Tot slot is er in deze BIA geen rekening gehouden met eventuele aanvullende 
substitutiekosten gerelateerd aan vervolgbehandelingen. De geschatte meerkosten 
zouden daardoor lager uit kunnen vallen, dit is echter in dit stadium lastig in te 
schatten.  
 
 
De inhoudelijke bespreking is afgerond in de Wetenschappelijke Adviesraad 

(WAR) vergadering van 20 april 2020.  
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Samenvatting 

 
De minister voor Medische Zorg en Sport heeft Zorginstituut Nederland verzocht een 
inhoudelijke toetsing uit te voeren van ibrutinib (Imbruvica®) in het kader van de 
pakketbeoordeling van specialistische geneesmiddelen. Onderdeel van deze toetsing 
is de onderbouwing en schatting van de kosteneffectiviteit. Op basis van de analyses 
die door de registratiehouder zijn uitgevoerd en aangeleverd stelt Zorginstituut 
Nederland een farmaco-economisch rapport vast.  
 
Ibrutinib (Imbruvica®) is geïndiceerd voor de eerstelijnsbehandeling van volwassen 
patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL). Na advisering door de 
Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) is het Zorginstituut tot de conclusie gekomen 
dat ibrutinib aan de stand van de wetenschap en praktijk voldoet bij fitte patiënten 
≤65-70 jaar zonder del17p of TP53 mutatie met een ongemuteerd IGHV, fitte 
patiënten >65-70 jaar zonder del17p of TP53 mutatie en niet fitte patiënten zonder 
del17p of TP53 mutatie.  
 
Bij fitte patiënten ≤ 65–70 jaar met een gemuteerd IGHV zonder del17p of TP53 
mutatie is er op dit moment onvoldoende bewijs om te kunnen concluderen dat 
ibrutinib aan de stand van de wetenschap en praktijk voldoet. 
 
In dit rapport zullen deze drie groepen telkens omschreven worden als ‘fitte jonge 
patiënten’, ‘fitte oudere patiënten’ en ‘niet fitte patiënten.’  
 
Het Zorginstituut is tot de volgende conclusies gekomen. 
 
Economische Evaluatie 

De registratiehouder heeft verschillende kosteneffectiviteitsanalyses uitgevoerd voor 
verschillende subgroepen van patiënten. Dit is noodzakelijk omdat voor 
verschillende subgroepen verschillende standaardbehandelingen zijn in Nederland. 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen 1) fitte jonge patiënten, 2) fitte, oudere 
patiënten of fitte patiënten met een contra-indicatie voor de behandeling met 
fludarabine-cyclofosfamide-rituximab (FCR) en 3) niet fitte patiënten. Omdat de 
tweede subgroep slechts uit zeer weinig patiënten bestaat (<10 per jaar) is ervoor 
gekozen om voor deze patiëntgroep geen volledige kosteneffectiviteitsanalyse uit te 
voeren, maar de focus te leggen op de twee grotere subgroepen: fitte jonge 
patiënten (dit zal het fitte patiënten model genoemd worden, maar heeft dus alleen 
betrekking op fitte jonge patiënten) en niet fitte patiënten (het niet fitte patiënten 
model). De resultaten worden hieronder per subgroep beschreven.  
 
Belangrijk om hier nog bij op te merken is dat de modellen uitgaan van ibrutinib 
monotherapie terwijl ibrutinib in de pivotal trials die ten grondslag liggen aan de 
modellen steeds is onderzocht in combinatie met anti-CD-20 therapie. De 
beroepsgroep heeft aangegeven dat zij voornemens zijn om ibrutinib als 
monotherapie in te zetten.  
 
Fitte patiënten model 

De hoofdanalyse heeft betrekking op de totale groep fitte jonge patiënten (mét en 
zonder mutatie), in een scenario analyse is gekeken naar de subgroep van patiënten 
met een ongemuteerd IGHV. Het Zorginstituut kiest ervoor om de resultaten voor 
de totale groep als uitgangspunt te nemen omdat deze analyse methodologisch 
sterker onderbouwd en beter gevalideerd is.  
De registratiehouder heeft een economische evaluatie uitgevoerd door middel van 
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een kostenutiliteitsanalyse. Daarbij is gebruik gemaakt van een partitioned survival 
model. De studieresultaten gemeten over een periode van 34 maanden zijn 
geëxtrapoleerd naar een tijdsperiode van 44 jaar. De analyse is uitgevoerd vanuit 
het maatschappelijk perspectief. De gekozen tijdshorizon is levenslang. Er is een 
discontering toegepast van 4% op toekomstige kosten en 1,5% op toekomstige 
effecten. 
 
Vergelijkende behandeling 

In de economische evaluatie is ibrutinib vergeleken met FCR. 
 
Effecten 

De effecten van de behandelingen zijn uitgedrukt in voor kwaliteit van leven 
gecorrigeerde levensjaren (QALY) en gewonnen levensjaren (LYG). De 
registratiehouder rapporteert een gemiddelde gezondheid van 15,39 QALY per 
patiënt door inzet van ibrutinib. Bij FCR is dit 8,60 QALYs. De totale gemiddelde 
gezondheidswinst is 6,80 QALYs per patiënt ten opzichte van FCR. Voor wat betreft 
LYG resulteert het model in een gemiddeld aantal LYG van 21,15 door inzet van 
ibrutinib, bij FCR is dit 11,49 LYG. De totale gemiddelde gezondheidswinst is 9,66 
LYGs per patiënt ten opzichte van FCR. 
 
Kosten 

In het model zijn de kosten binnen de gezondheidszorg, patiënt en familiekosten, en 
de kosten in andere sectoren opgenomen. De gemiddelde kosten per patiënt 
bedragen €701.373 voor ibrutinib en €92.348 voor FCR. De gemiddelde 
incrementele kosten per patiënt bedragen €609.025. 
 
Kosteneffectiviteit 

De registratiehouder rapporteert incrementele kosteneffectiviteitsratios (ICERs) van 
€63.046 per LYG en van €89.634 per QALY ten opzichte van FCR. 
Als ook de medische kosten in gewonnen levensjaren worden meegenomen dan 
resulteert dit in een ICER van €96.461 per QALY. 
 
De univariate gevoeligheidsanalyses laten zien dat het model zeer gevoelig is voor 
variatie van overlevingswinst. Vanwege de grote onzekerheid rond het effect van 
ibrutinib op algehele overleving, vind het Zorginstituut dat er daarom rekening mee 
gehouden moet worden dat de ICER zich ergens in de range van €63.533 tot 
€190.543 per QALY bevindt. Deze waarden zijn gebaseerd op het 95% 
betrouwbaarheidsinterval omtrent het effect op algehele overleving. 
 
De resultaten van de probabilistische sensitiviteitsanalyse zoals gerapporteerd door 
de registratiehouder laten zien dat de kans dat ibrutinib kosteneffectief is ten 
opzichte van FCR bij een referentiewaarde van €50.000 per QALY ongeveer 3% is.  
Op basis van de 1000 simulaties die de registratiehouder deed heeft het 
Zorginstituut een probabilistische ICER van €93.826 berekend.  
 
Een belangrijke scenario analyse betreft de analyse voor patiënten met een 
ongemuteerd IGHV. Voor deze groep komt de ICER op €71.447 per LYG en €96.867 
per QALY. 
 
Discussie 

Voor de verschillende aspecten van de kosteneffectiviteitsanalyse (modelstructuur 
en analysetechniek, inputgegevens, validatie en gevoeligheidsanalyses, en 
resultaten) heeft Zorginstituut Nederland beoordeeld welke bronnen van 
onzekerheid aanwezig zijn. Hierbij is gelet op transparantie, methodologie, 
onnauwkeurigheid, bias, en het gebrek aan bewijs. De meest belangrijke 
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kritiekpunten worden genoemd, de overige kritiekpunten staan vermeld in het 
rapport. 
 
De methodologie van de kosteneffectiviteitsanalyse sluit niet aan op het 
referentiekader (richtlijn economische evaluaties) bij het volgende onderdeel: 

-  In de studie die ten grondslag ligt aan het model zijn geen kwaliteit van leven 
gegevens verzameld. De huidige aanpak omtrent de utiliteiten in het model 
berust op verschillende aannames en is daarom onzeker.  

 
Er is sprake van onnauwkeurigheid (imprecisie) bij het volgende aspect in het 
model: 

-  In het model wordt ervan uitgegaan dat de klinische effectiviteit van ibrutinib 
+ rituximab gelijk is aan de behandeling met ibrutinib monotherapie. Hoewel 
het Zorginstituut akkoord gaat met deze aanpak, blijft het onzeker of de 
effectiviteit exact gelijk is.   

 
Tot slot is er bij het volgende aspect een gebrek aan bewijs: 

-  Er is grote onzekerheid over het effect van ibrutinib op algehele overleving van 
de patiënt. Op het moment van de analyse (na een follow up van ongeveer 
3 jaar) waren de data zeer immatuur (ongeveer 5% van de patiënten was 
overleden).  

 
Eindconclusie fitte patiënten model 

Het Zorginstituut concludeert na advisering door de WAR dat de 
kosteneffectiviteitsanalyse van ibrutinib bij de eerstelijnsbehandeling van volwassen 
patiënten met chronische lymfatische leukemie van voldoende methodologische 
kwaliteit is.  
 
Bij een referentiewaarde van €50.000 per QALY is de behandeling met ibrutinib niet 
kosteneffectief ten opzichte van de behandeling met FCR. Vanwege de grote 
onzekerheid rond het effect van ibrutinib op algehele overleving, vindt het 
Zorginstituut dat er rekening mee gehouden moet worden dat de ICER zich ergens 
in de range van €63.533 tot €190.543 per QALY bevindt. Deze waarden zijn 
gebaseerd op het 95% betrouwbaarheidsinterval omtrent het effect op algehele 
overleving. In deze range bevindt zich ook de puntschatter van de analyse voor de 
subgroep van patiënten met een ongemuteerd IGHV.  
 
Het Zorginstituut kiest ervoor om de resultaten voor de totale groep als 
uitgangspunt te nemen (en niet die van de subgroep van patiënten met een 
ongemuteerd IGHV) omdat deze analyse methodologisch sterker onderbouwd en 
beter gevalideerd is.  
 
Wanneer wordt uitgegaan van een ICER van €63.533 dan zou de prijs van ibrutinib 
met ongeveer 25% moeten dalen om onder de referentiewaarde van €50.000 per 
QALY te vallen. Wanneer uitgegaan wordt van een ICER van €190.543 dan is dit 
ongeveer 75%. Bij deze berekeningen is uitgegaan van de lijstprijzen van de 
geneesmiddelen die vermeld staan in dit rapport. 
 
Niet fitte patiënten model 

De registratiehouder heeft een economische evaluatie uitgevoerd door middel van 
een kostenutiliteitsanalyse. Daarbij is gebruik gemaakt van een Markov model. De 
studieresultaten gemeten over een periode van 31 maanden zijn geëxtrapoleerd 
naar een tijdsperiode van 30 jaar. De analyse is uitgevoerd vanuit het 
maatschappelijk perspectief. De gekozen tijdshorizon is levenslang. Er is een 
discontering toegepast van 4% op toekomstige kosten en 1,5% op toekomstige 
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effecten. 
 
Vergelijkende behandeling 

In de economische evaluatie is ibrutinib vergeleken met chloorambucil + 
obinutuzumab (CO). 
 
Effecten 

De effecten van de behandelingen zijn uitgedrukt in voor kwaliteit van leven 
gecorrigeerde levensjaren (QALY) en gewonnen levensjaren (LYG). De 
registratiehouder rapporteert een gemiddelde gezondheid van 7,15 QALY per patiënt 
door inzet van ibrutinib. Bij chloorambucil + obinutuzumab is dit 5,58 QALYs. De 
totale gemiddelde gezondheidswinst is 1,57 QALYs per patiënt ten opzichte van CO. 
Voor wat betreft LYG resulteert het model in een gemiddeld aantal LYG van 9,68 
door inzet van ibrutinib, bij chloorambucil + obinutuzumab is dit 8,04 LYG. De totale 
gemiddelde gezondheidswinst is 1,64 LYGs per patiënt ten opzichte van CO. 
 
Kosten 

In het model zijn de kosten binnen de gezondheidszorg, patiënt en familiekosten, en 
de kosten in andere sectoren opgenomen. De gemiddelde kosten per patiënt 
bedragen €534.732 voor ibrutinib en €289.811 voor chloorambucil + obinutuzumab. 
De gemiddelde incrementele kosten per patiënt bedragen €244.922. 
 
Kosteneffectiviteit 

De registratiehouder rapporteert incrementele kosteneffectiviteitsratios (ICERs) van 
€149.105per LYG en van €155.914 per QALY ten opzichte van chloorambucil + 
obinutuzumab. Als ook de medische kosten in gewonnen levensjaren worden 
meegenomen dan resulteert dit in een ICER van €172.362 per QALY. 
 
De univariate gevoeligheidsanalyses laten zien dat het model vooral gevoelig is voor 
variatie van overlevingswinst Vanwege de grote onzekerheid rond het effect van 
ibrutinib op algehele overleving, vind het Zorginstituut dat er daarom rekening mee 
gehouden moet worden dat de ICER zich ergens in de range van €118.964 tot 
€199.161 per QALY bevindt. Deze waarden zijn gebaseerd op het 95% 
betrouwbaarheidsinterval omtrent het effect op algehele overleving. 
 
De resultaten van de probabilistische sensitiviteitsanalyse zoals gerapporteerd door 
de registratiehouder laten zien dat de kans dat ibrutinib kosteneffectief is ten 
opzichte van chloorambucil + obinutuzumab bij een referentiewaarde van €50.000 
per QALY ongeveer 2% is. Op basis van de 1000 simulaties die de registratiehouder 
deed heeft het Zorginstituut een probabilistische ICER van €155.578 berekend.  
 
Een belangrijke scenario analyse betreft de analyse voor patiënten met een 
ongemuteerd IGHV. Voor deze groep komt de ICER op €102.380 per LYG en 
€118.552 per QALY. 
 
Discussie 

Voor de verschillende aspecten van de kosteneffectiviteitsanalyse (modelstructuur 
en analysetechniek, inputgegevens, validatie en gevoeligheidsanalyses, en 
resultaten) heeft Zorginstituut Nederland beoordeeld welke bronnen van 
onzekerheid aanwezig zijn. Hierbij is gelet op transparantie, methodologie, 
onnauwkeurigheid, bias, en het gebrek aan bewijs. De meest belangrijke 
kritiekpunten worden genoemd, de overige kritiekpunten staan vermeld in het 
rapport. 
 
De methodologie van de kosteneffectiviteitsanalyse sluit niet aan op het 
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referentiekader (richtlijn economische evaluaties) bij het volgende onderdeel: 
-  Het Zorginstituut kan zich niet vinden in de aanpak rondom het schatten van 

de algehele overleving zoals dat in de base case analyse is gedaan. De 
pivotal trial die ten grondslag ligt aan het model toont nauwelijks tot geen 
overlevingsvoordeel voor ibrutinib ten opzichte van chloorambucil + 
obinutuzumab (1% verschil in overleving na 3 jaar). De registratiehouder 
kiest ervoor om de data uit deze studie te poolen met een oudere studie 
waarna wel een overlevingsvoordeel voor ibrutinib ontstaat. Het 
Zorginstituut is van mening dat de twee studies niet goed vergelijkbaar zijn 
(zo is de vergelijkende behandeling verschillend) en de resultaten daarom 
niet gepoold kunnen worden. In een scenario analyse heeft de 
registratiehouder doorgerekend wat de effecten zijn wanneer er wordt 
uitgegaan van gelijke overleving tijdens de eerstelijnsbehandeling met 
respectievelijk ibrutinib en chloorambucil + obinutuzumab.  
  

Er is sprake van onnauwkeurigheid (imprecisie) bij het volgende aspect in het 
model: 

-  In het model wordt ervan uitgegaan dat de klinische effectiviteit van ibrutinib 
+ obinutuzumab gelijk is aan de behandeling met ibrutinib monotherapie. 
Hoewel het Zorginstituut akkoord gaat met deze aanpak, blijft het onzeker 
of de effectiviteit exact gelijk is.   

 
Volgens het Zorginstituut is er (vermoedelijk) sprake van bias bij het volgende 
aspect: 

-  De onderzoekspopulatie komt niet geheel overeen met de Nederlandse 
populatie. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de ECOG status: in de 
belangrijkste studie werden alleen patiënten met ECOG 0 - 2 geïncludeerd 
terwijl in Nederland juist patiënten met ECOG 3 en 4 deze behandeling 
zouden krijgen. Dit zorgt mogelijk voor een vertekening van de resultaten  

 
Tot slot is er bij de volgende aspecten een gebrek aan bewijs: 

- Er is grote onzekerheid over het effect van ibrutinib op algehele overleving van 
de patiënt. Op het moment van de analyse (na een follow up van ongeveer 
3 jaar) waren de data nog zeer immatuur (ongeveer 15% van de patiënten 
was overleden).  

-  Er is weinig informatie beschikbaar over de overleving van patiënten die een 
tweedelijnsbehandeling krijgen. Bovendien lijkt een groot deel van deze 
gegevens gebaseerd op patiënten die fitter zijn dan de patiënten in de 
Nederlandse praktijk. Het model is op dit punt dan ook erg onzeker.  

 
Eindconclusie niet fitte patiënten model 

Zorginstituut Nederland concludeert na advisering door de WAR dat de 
kosteneffectiviteitsanalyse van ibrutinib bij de behandeling van 
eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met chronische lymfatische 
leukemie van voldoende methodologische kwaliteit is.  
 
Bij een referentiewaarde van €50.000 per QALY is de behandeling met ibrutinib niet 
kosteneffectief ten opzichte van de behandeling met chloorambucil + obinutuzumab. 
Vanwege de grote onzekerheid rond het effect van ibrutinib op algehele overleving, 
vind het Zorginstituut dat er rekening mee gehouden moet worden dat de ICER zich 
ergens in de range van €118.964 tot €199.161 per QALY bevindt. Deze waarden zijn 
gebaseerd op het 95% betrouwbaarheidsinterval omtrent het effect op algehele 
overleving.  
 
Wanneer wordt uitgegaan van een ICER van €118.964 dan zou de prijs van ibrutinib 
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met ongeveer 50% moeten dalen om onder de referentiewaarde van €50.000 per 
QALY te vallen. Wanneer uitgegaan wordt van een ICER van €199.161 dan is dit 
ongeveer 60%. Bij deze berekeningen is uitgegaan van de lijstprijzen van de 
geneesmiddelen die vermeld staan in dit rapport. 
 
 
 
De inhoudelijke bespreking is afgerond in de Wetenschappelijke Adviesraad 

(WAR) vergadering van 20 april 2020. 
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Afkortingen 
 
 

17p Deletion of the long arm of chromosome 17 

AE  Adverse events 

AIC Akaike information criterion 

BI Betrouwbaarheidsinterval 

BoD Burden of disease 

BR Bendamustine + rituximab 

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek 

CEA Cost-effectiveness analysis 

CEAC Cost-effectiveness acceptability curve 

CO Chloorambucil + obinutuzumab 

CLL Chronic lymphocytic leukaemia 

CUA Cost-utility analysis 

DBC Diagnose behandelcombinatie 

DIS DBC-informatiesysteem 

EMA European Medicine Agency 

EQ-5D-3L EuroQol-5 dimension-3 level 

EQ-5D-5L EuroQol-5 dimension-5 level 

EVPI Expected value of perfect information 

FCR Fludarabine + cyclophosphamide + rituximab  

HR Hazard ratio 

HRQoL Health-related quality of life 

HTA Health technology assessment 

IO Ibrutinib + obinutuzumab 

IR Ibrutinib + rituximab 

KM Kaplan-Meier 

NICE National Institute for Health and Care Excellence 

NMB Net monetary benefit 

NZa Nederlandse Zorgautoriteit 

OS Overall survival 

PAID Practical Application to Include Future Disease 

PFS Progression-free survival 

PPS Post-progression survival 

PSA Probabilistic sensitivity analysis 

QALY Quality-adjusted life-year 

QoL Quality of life 
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R/R Relapsed / refractory 

RCT Randomised controlled trial 

QALY Quality adjusted life-year/voor kwaliteit van leven gecorrigeerd levensjaar 

VOI Value of information 

WAR Wetenschappelijke Adviesraad 

ZIN Zorginstituut Nederland 
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1 Inleiding 

Op verzoek van de minister voor Medische Zorg en Sport voert Zorginstituut 
Nederland inhoudelijke toetsingen uit ten behoeve van de pakketbeoordeling 
specialistische geneesmiddelen. 
 
In dit farmaco-economisch rapport wordt de kosteneffectiviteit getoetst van ibrutinib 
(Imbruvica®) voor de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 
chronische lymfatische leukemie (CLL). Het Zorginstituut beoordeelt de 
kosteneffectiviteit en methodologische kwaliteit op basis van de analyses die door 
de registratiehouder zijn uitgevoerd en aangeleverd. 
 
Het uitgangspunt voor de bepaling van de kosteneffectiviteit vormt de 
patiëntenpopulatie waarvoor het geneesmiddel is geregistreerd en waarvoor 
Zorginstituut Nederland na advisering door de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) 
een therapeutische meerwaarde heeft vastgesteld. Het Zorginstituut heeft de 
kosteneffectiviteit beoordeeld aan de hand van de volgende uitgangspunten: 
• De vergelijkende behandeling 
• De analyse techniek 
• De inputgegevens 
• De validatie en gevoeligheidsanalyse 

1.1 Geregistreerde indicatie 

De kosteneffectiviteitsanalyse moet plaatsvinden bij patiënten met de 
geregistreerde indicatie voor ibrutinib. De geregistreerde indicaties luiden als volgt: 
 
• Als monotherapie of in combinatie met bendamustine en rituximab (BR) voor 

de behandeling van volwassen patiënten met CLL die ten minste één eerdere 
behandeling hebben gehad. 

• Als monotherapie of in combinatie met obinutuzumab voor de 

behandeling van volwassen patiënten met CLL die niet eerder zijn 

behandeld. 

•   Als monotherapie voor de behandeling van volwassen patiënten met 
gerecidiveerd of refractair mantelcellymfoom (MCL). 

•   Als monotherapie voor de behandeling van volwassen patiënten met 
Waldenströms macroglobulinemie (WM) die ten minste één eerdere 
behandeling hebben gehad, of als eerstelijnsbehandeling bij patiënten voor wie 
chemo-immunotherapie niet geschikt is. In combinatie met rituximab voor de 
behandeling van volwassen patiënten met WM.1 

 
Het huidige dossier betreft de dikgedrukte indicatie. Voor patiënten met een 
del(17p) en/of TP53 mutatie zit ibrutinib voor deze indicatie al in het verzekerde 
pakket. Dit is ook het geval voor oudere, niet fitte patiënten met CLL zonder 
del(17p) of TP53-mutatie bij wie toepassing van anti-CD20 gecontra-indiceerd is of 
meer nadelen biedt dan voordelen voor de patiënt. 

1.2 Aandoening en verloop van de ziekte 

Leukemie is een type kanker waarbij in het bloed vaak grote aantallen 
kwaadaardige witte bloedcellen (leukocyten) aanwezig zijn. Bij chronische 
lymfatische leukemie (CLL) is er sprake van een sterke toename van de B-
lymfocyten. Samen met de T-lymfocyten vormen B-lymfocyten het specifieke 
afweer- of immuunsysteem. Lymfocyten ontstaan in het beenmerg en rijpen dan 
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verder uit. Gewoonlijk sterven cellen na verloop van tijd af via een proces dat 
apoptose heet. Bij CLL is de apoptose van B-lymfocyten verstoord. De cellen hopen 
zich niet alleen op in het bloed, maar ook in het beenmerg, de lymfeklieren, milt en 
lever.2  
 
Ongeveer 60% van de CLL patiënten heeft bij presentatie een ongemuteerde 
imuunglobuline genherschikking (IGHV) status.3 Patiënten met een ongemuteerd 
IGHV CLL zijn genetisch instabieler met een hoger risico om ongunstige genetische 
mutaties te verwerven. Overlevingsduur en responsduur zijn significant korter in 
deze groep.4 
 
Daarnaast zijn er bij patiënten met CLL genetische afwijkingen gevonden. Meest 
frequent zijn een deletie op chromosoom 13q (±50-60% van de patiënten), een 
deletie op chromosoom 11q of het ataxia telangiectasia mutatie (ATM) gen (±20% 
vd patiënten), trisomie van chromosoom 12 (±15% van de patiënten), NOTCH1 gen 
(±10%), en een deletie op chromosoom 17p (del17p) (<10% van de patiënten). Bij 
ongeveer 80% van de patiënten met een del17p mutatie is er ook sprake van een 
TP53 mutatie. De aan- of afwezigheid van deze afwijkingen zijn prognostisch voor 
overleving en kunnen predictief zijn voor de effectiviteit van behandelingen.5  
 
De keuze voor de eerstelijnsbehandeling van patiënten met CLL is afhankelijk van 
de kenmerken van de patiënt. Hierbij speelt met name fitheid een rol. Patiënten die 
fit zijn en relatief jong (<65 à 70 jaar) worden behandeld met fludarabine-
syclofosfamide-rituximab (FCR). Oudere fitte patiënten, of fitte patiënten met een 
contra-indicatie voor FCR worden bij voorkeur behandeld met bendamustine-
rituximab (BR). Patiënten met veel comorbiditeit worden als ‘niet fit’ gezien, zij 
worden bij voorkeur behandeld met chloorambucil + obinutuzumab (CO).3 
 
In dit dossier wordt de behandeling met ibrutinib vergeleken met bovenstaande 
eerste keus behandelingen. Omdat er in Nederland zeer weinig patiënten in de 
categorie ‘fit-ouder’ vallen (schatting van de beroepsgroep: < 10 patiënten per 
jaar), is besloten om de vergelijking met BR in eerste instantie niet te maken. In 
een later stadium kan dit eventueel opnieuw bekeken worden.  
 
In dit dossier zullen steeds twee analyses besproken worden: 

-  Fitte patiënten model: ibrutinib vs. FCR 
-  Niet fitte patiënten model: ibrutinib vs. CO 

1.3 Epidemiologie 

CLL is de meest voorkomende vorm van leukemie in de Westerse wereld. Uit de 
IKNL data over de afgelopen 7 jaar lijkt het aantal nieuwe patiënten met CLL stabiel 
te blijven, rond de 1100 patiënten per jaar. CLL komt op alle leeftijden voor, maar 
vooral bij een leeftijd boven de 60 jaar.5 

1.4 Onderzoeksvraag 

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

2.1 Patiëntenpopulatie 

 
De vergoedingsaanvraag betreft de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten 
met CLL. Hierbij wordt een groep fitte jonge patiënten onderscheiden van een groep 
niet fitte patiënten. Er zijn twee pivotal trials die als uitgangspunt worden genomen 
voor het opstellen van het model: 
 
Fitte patiënten model: De ECOG1912 studie van Shanafelt et al.6 betreft een 
gerandomiseerde, fase III studie waarbij ibrutinib in combinatie met rituximab (IR) 
werd vergeleken met FCR. In deze studie werden eerder onbehandelde patiënten 
>18 jaar en ≤70 jaar met CLL of kleincellig lymfocytair lymfoom (SLL) geïncludeerd 
die in aanmerking kwamen voor behandeling. Patiënten met onder andere een 
ECOG status 0-2, een levensverwachting van ≥12 maanden en zonder del17p 
mutatie werden geïncludeerd. 
 
Niet fitte patiënten model: De iLLUMINATE studie van Moreno et al.7 betreft een 
gerandomiseerde, open label, multicenter fase III studie waarin ibrutinib in 
combinatie met obinutuzumab werd vergeleken met chloorambucil in combinatie 
met obinutuzumab. In deze studie werden patiënten vanaf 18 jaar geïncludeerd met 
onbehandelde actieve CLL of kleincellige lymfatische leukemie die een indicatie 
hadden voor behandeling en niet in aanmerking kwamen voor fludarabine-
bevattende therapie omdat ze >65 jaar waren of <65 jaar met tenminste een van 
de volgende comorbiditeiten: cumulatieve ziektescore groter dan 6, 
creatinineklaring minder dan 70mL/min, aanwezigheid van del17p gevestigd door 
FISH, of een TP53 mutatie. Additionele criteria waren een ECOG score 0-2, 
meetbare lymfeklierziekte (>1,5 langste diameter) op een CT scan, adequate 
hematologische functie (absoluut neutrofielen aantal ≥1x109 cellen per L, aantal 
bloedplaatjes >50 x109 per L), adequate lever- en nierfunctie en een 
creatinineklaring van tenminste 30mL/min. 
 
De beroepsgroep (HOVON) heeft aangegeven dat de patiëntgroepen uit 
bovenstaande studies grotendeels overeenkomen met de patiënten die in Nederland 
behandeld zullen worden met ibrutinib. Wel is het zo dat de patiënten in de klinische 
studies een stuk fitter zijn dan patiënten in de klinische praktijk in Nederland. Dit 
lijkt met name het geval te zijn voor het niet fitte patiënten model. Zo werden in de 
studie die ten grondslag ligt aan dit model (iLLUMINATE)7 alleen patiënten 
geïncludeerd met een ECOG status van 0-2, terwijl patiënten met ECOG status 3-4 
volgens de Nederlandse richtlijn als niet fit worden gezien. De patiënten in de 
iLLUMINATE studie zouden in Nederland dus mogelijk een andere behandeling 
krijgen (bendamustine + rituximab en niet CO).  
 
Nederlandse klinische experts hebben aangegeven dat dit verschil in ‘fitheid’ ertoe 
zou kunnen leiden dat de klinische effectiviteit wel zo’n 20% lager zou kunnen 
uitvallen dan is gemeten in de klinische studies. Dit geldt volgens hen voor zowel de 
ibrutinib behandelarm als ook voor de vergelijkende behandelarm. Op verzoek van 
het Zorginstituut heeft de registratiehouder extra scenario analyses uitgevoerd 
waarbij het behandeleffect op ofwel alleen PFS, ofwel op PFS én OS, in beide 
behandelarmen met 20% naar beneden is bijgesteld.  
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Een ander belangrijk punt betreft de mutatiestatus van de patiënt. Voor patiënten 
met een del(17p) en/of TP53 mutatie zit ibrutinib al in het verzekerde pakket. De 
registratiehouder geeft aan dat alle analyses zijn toegespitst op de patiënten zonder 
deze mutaties.  
 
Een andere relevante mutatie betreft het imuunglobuline genherschikking (IGHV) 
gen. De beroepsgroep geeft aan dat zij vooral een plek voor ibrutinib zien bij 
patiënten met een ongemuteerd IGHV. Voor fitte patienten is het zelfs zo dat het 
Zorginstituut tot de conclusie komt dat ibrutinib alleen voor patiënten met een 
ongemuteerd IGHV aan de stand van de wetenschap en praktijk voldoet.  
 
Voor zowel het fitte als het niet fitte patiënten model is een scenario analyse 
uitgevoerd voor patiënten met een ongemuteerd IGHV. Er zijn verschillende redenen 
waarom het Zorginstituut dit scenario (ongemuteerd IGHV) voor de fitte patienten 
niet als hoofdanalyse heeft gekozen: 

-  De methoden van deze analyse zijn door de registratiehouder minder uitvoerig 
beschreven.  

-  Deze analyse is door de registratiehouder minder goed gevalideerd, zo bevat 
de univariate gevoeligheidsanalyse niet alle belangrijke parameters (zoals 
de onzekerheid omtrent het effect van ibrutinib op algehele overleving).   

-  Er zijn geen OS data beschikbaar voor deze subgroep. De analyse bevat 
daarom aanvullende aannames die zorgen voor extra onzekerheid.  

-  Hoewel ibrutinib juist bij patiënten met een ongemuteerd IGHV effectief lijkt te 
zijn (in ieder geval voor de PFS), zorgt dit wel voor een iets hogere ICER. 
Dit lijkt contra intuïtief, en de registratiehouder kan dit ook niet direct 
verklaren.  

 
Samenvattend concludeert het Zorginstituut dat er kanttekeningen te plaatsen zijn 
bij de subgroep analyse van patiënten met een ongemuteerd IGHV. Daarom geldt 
de analyse voor de gehele ‘intention to treat’ groep als uitgangspunt. Hierbij kan 
nog vermeld worden dat de scenario analyse voor de IGHV subgroep – met de 
kanttekeningen die hierboven genoemd worden -  overigens niet heel afwijkende 
resultaten toont (de ICER verschilt ongeveer €5.000).  
 
Tabel 1: Beknopte samenvatting van de klinische studies die gebruikt worden voor 

de modellen.  

 ECOG-1912 RESONATE-2 iLLUMINATE 

Studie fase 3 3 3 

Patiëntcategorie Fit jong Niet fit Niet fit 

Behandel armen 

(n) 

Ibrutinib + 
rituximab 
(n=354) 

FCR (n=175) 

Ibrutinib 
(n=136) 

Chloorambucil 
(n=133) 

Ibrutinib + obinutuzumab 
(n=113) 

Chloorambucil + obinutuzumab 
(n=116) 

Mediane follow-up 

(maanden) 

33,6 48 31,3 

Mediane leeftijd 

(jaar) 

58 73 71 
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Een samenvatting van de studiekenmerken staan in onderstaande tabel. Aan de 
tabel is ook de RESONATE-2 studie8 toegevoegd omdat deze gebruikt wordt ter 
validatie. In bijlage 1 staan aanvullende tabellen met de patiëntkenmerken van de 
twee pivotal studies. 
 
Discussie patiëntenpopulatie: 
De patiënten die onderzocht zijn in de pivotal trials die ten grondslag liggen aan de 
economische modellen lijken fitter te zijn dan de patiënten in de Nederlandse 
praktijk – dit geldt met name voor het niet fitte patiënten model.  
 
Conclusie patiëntenpopulatie:  
Het verschil in patiëntkenmerken tussen de klinische studie en de Nederlandse 
praktijk zorgt mogelijk voor een vertekening van de resultaten.  

2.2 Interventie 

Ibrutinib is een orale behandeling waarbij de patiënt dagelijks 420mg (3 capsules) 
ibrutinib gebruikt.1 De behandeling dient voortgezet te worden tot aan progressie of 
onverdraagzame toxiciteit. 
 
Het is hier relevant om op te merken dat in de economische modellen wordt 
uitgegaan van ibrutinib monotherapie – dit wijkt daarmee af van de aanpak in de 
hierboven genoemde klinische studies waarbij een anti-CD20 (rituximab of 
obinutuzumab) werd toegevoegd aan ibrutinib. De beroepsgroep geeft aan dat zij 
geen toegevoegde waarde zien voor het inzetten van een anti-CD20 bij de 
behandeling met ibrutinib. In het farmaco-therapeutisch dossier worden de 
verschillende argumenten hieromtrent nader uiteengezet. Het Zorginstituut stelt op 
basis hiervan vast dat ibrutinib als monotherapie voldoet aan de stand van de 
wetenschap en praktijk. De economische modellen gaan daarom ook uit van 
ibrutinib monotherapie.  
 
De registratiehouder gaat ervan uit dat met ibrutinib monotherapie dezelfde 
klinische effecten worden bereikt als wanneer er een anti-CD20 wordt toegevoegd. 
De resultaten uit de pivotal trials (ibrutinib + anti-CD20) worden dus gebruikt voor 
het vaststellen van de klinische effecten van ibrutinib monotherapie.  
 
Discussie & conclusie interventie: 
Het is niet met 100% zekerheid vast te stellen dat de klinische effecten van ibrutinib 
exact vergelijkbaar zijn wanneer er wel of geen anti-CD20 wordt toegevoegd. Het 
Zorginstituut is echter bereid deze onzekerheid te accepteren en gaat akkoord met 
de gekozen aanpak.  

2.3 Vergelijkende behandeling 

Voor het fitte patiënten model wordt ibrutinib vergeleken met fludarabine + 
cyclosfamide + rituximab (FCR). Fludarabine en cyclosfamide zijn orale 
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geneesmiddelen, rituximab wordt intraveneus toegediend. De behandelding duurt 
maximaal 6 cycli, waarbij de dosering als volgt is vastgesteld: fludarabine 40 
mg/m2 oraal dag 1-3 à 4 weken +  cyclofosfamide 250 mg/m2 oraal dag 1-3 à 4 
weken + rituximab: eerste infusie 375 mg/m2 dag 1, daarna 500 mg/m2 dag 1, à 4 
weken.3 
 
Voor het niet fitte patiënten model wordt ibrutinib vergeleken met chloorambucil + 
obinutuzumab (CO). Chloorambucil is een oraal geneesmiddel, obinutuzumab wordt 
intraveneus toegediend. De behandeling duurt maximaal 6 cycli, waarbij de dosering 
als volgt is vastgesteld: chloorambucil 10 mg/m2 oraal dag 1-7 à 4 weken + 
obinutuzumab, cyclus 1 eerste infusie 100 mg + 900 mg dag 1, 2, daarna 1000 mg 
dag 8 en 15, cyclus 2-6 1000 mg à 4 weken.3 
 
Conclusie vergelijkende behandeling 
Het Zorginstituut kan zich vinden in de vergelijkende behandeling. Hierbij moet wel 
opgemerkt worden dat chloorambucil in de klinische studie lager gedoseerd lijkt te 
zijn ten opzichte van de Nederlandse richtlijn.   

2.4 Klinische uitkomsten 

De belangrijkste klinische uitkomsten voor het model zijn progressievrije overleving 
(PFS), algehele overleving (OS) en het voorkomen en de duur van bijwerkingen (AEs).  
 
Tabel 2 geeft een samenvatting van de relevante uitkomstmaten die gebruikt zijn 
voor het bepalen van de effectiviteit van de behandelingen in het model. 
 
Fitte patiënten model 
PFS: In de ECOG1912 studie6 was de PFS significant langer in de ibrutinib + 
rituximab (IR) arm ten opzichte van de FCR arm, met een PFS van 89,4% (BI: 86,0-
93,0) in de IR arm en 72,9% (BI: 65,3-81,3) in de FCR arm na 3 jaar. De hazard 
ratio voor het verschil in PFS tussen de behandelarmen was 0,35 (95% BI: 0,22-
0,56, p<0,001). 
 
De PFS is in de ECOG1912 studie ook geanalyseerd voor de pre-gespecificeerde 
subgroep met een ongemuteerd IGHV. IR resulteerde in een superieure PFS 
vergeleken met FCR na 3 jaar bij patiënten met een ongemuteerd IGHV (90,7% tov 
62,5%; HR 0,26; 95%-BI: 0,14-0,50). Na 3 jaar was er geen significant verschil in 
PFS bij patiënten met een gemuteerd IGHV (87,7% in de IR arm en 88% in de FCR 
arm, HR 0,44; 95%-BI: 0,14-1,36). 
 
OS: De algehele overleving was significant hoger in de IR arm dan in de FCR arm 
met 98,8% (BI: 97,6-100) in leven na 3 jaar in de IR arm en 91,5% (BI: 86,2-97,0) 
in de FCR arm (HR 0,17; BI: 0,05-0,54). Deze interim analyse is echter wel 
gebaseerd op zeer immature data. Bij rapportage van effecten op basis van een 
interim analyse, kan de hazard ratio mogelijk overschat zijn. 
 
Niet fitte patiënten model 
PFS: In de iLLUMINATE studie7 was de mediane PFS significant langer in de ibrutinib 
+ obinutuzumab groep (IO; mediaan niet bereikt [95% BI: 33,6- niet behaald]) dan 
in de chloorambucil + obinitunumab groep (CO; 19,0 maanden [95% BI: 15,1 -
22,1]). Met een hazard ratio van 0,23 (95% BI: 0,15 – 0,37; p <0,0001) was het 
risico op progressie van de ziekte of overlijden 77% lager in de IO groep. De 
mediane PFS is niet gerapporteerd voor de subgroep van patiënten zonder del17p of 
TP53 mutatie. Wel is een Kaplan-Meijer curve gepubliceerd voor patiënten zonder 
del17p mutatie bij een mediane follow-up van 31,3 maanden. Op basis van de 
Kaplan-Meijer curve is te zien dat de mediane progressievrije overleving voor de 
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ibrutinib + obinutuzumab arm nog niet is bereikt en geschat kan worden op 
ongeveer 18 maanden voor CO.  
 
OS: Op het moment van analyse was 15% van de patiënten in de IO groep 
overleden en 16% van de patiënten in de chloorambucil + obinutuzumab (CO) 
groep. De mediane totale overleving (OS) werd derhalve in beide armen niet 
bereikt. Belangrijk om hierbij op te merken is dat er in deze studie sprake is van een 
cross-over effect: 40% van de patiënten uit de CO groep zijn na progressie 
overgestapt op ibrutinib.  
 
De registratiehouder heeft ervoor gekozen om voor de base case analyse de OS 
resultaten van de iLLUMINATE te poolen met de resultaten van de RESONATE-2 
studie.8 De belangrijkste reden die de registratiehouder hiervoor noemt is het feit 
dat de iLLUMINATE studie niet gepowered was om een overlevingsverschil te meten. 
De RESONATE-2 studie bevat echter resultaten van patiënten die alleen 
chlooramubil gebruikten – niet de combinatie chloorambucil + obinutuzumab zoals 
in iLLUMINATE. Het poolen van de resultaten levert volgens de registratiehouder een 
HR op van 1,54 voor CO (95% BI: 0,77 – 3,13). Deze aanpak wordt hieronder nader 
bediscussieerd bij de uitleg omtrent de transitiekansen in het model.  
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Tabel 2: Belangrijkste uitkomsten van de studies die gebruikt worden voor de modellen.  

 
 
 

Studie Behandelarmen Mediane 
follow-up 

(maanden) 

Eindpunt Resultaat 

Patiëntencategorie: Fit jong (≤ 65 – 70 jaar) 

ECOG-19126  Ibrutinib + rituximab 
(n=354) 

 Fludarabine, 
cyclophosphamide + 
rituximab (FCR) (n=175) 

33,6 PFS  89,4% vs. 72,9% na 3 jaar  
HR, 0,35 (95% BI: 0,22 - 0,56; p<0.001). 

OS 98,8% vs. 91,5% na 3 jaar  
HR, 0,17 (95% BI: 0,05 - 0,54; p<0,001). 

Patiëntencategorie: Niet fitte patiënten (o.a. met relevante comorbiditeit) 
RESONATE-28  Ibrutinib (n=136) 

 Chloorambucil (n=133) 
48 Mediane PFS  Niet behaald vs. 15 maanden (HR, 0,137; 95% BI: 0,090 - 

0,210). 
48-maanden OS 
percentage 

86% vs. 76% (HR, 0,529; 95% BI: 0,295 – 0,947, p = 
0,0294). 73 van de 133 patiënten crossed over van 
chloorambucil naar ibrutinib.  

iLLUMINATE7  Ibrutinib + obinutuzumab 
(n=113) 

 Chloorambucil + 
obinutuzumab (n=116) 

31,3 Mediane PFS  Niet behaald vs. 19 maanden (HR, 0,231; 95% BI: 0,145 - 
0,367; p<0.0001). 

PFS (exclusief del17p 
of TP53 patiënten)  

 HR, 0,28; 95% BI: 0,17 – 0,46 

ORR  88,5% vs. 73,3% (p=0,0035). 

TTNT  HR, 0,063; 95% BI: 0,023 – 0,175, p< 0,0001 
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2.5 Tijdshorizon 

2.6 Analyse techniek 

2.7 Economisch model 

2.7.1 Modelstructuur en gezondheidstoestanden 

 

Figuur 1: Fitte patiënten model: Modelstructuur van het partitioned survival model 
voor ibrutinib bij de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met chronische 
lymfatische leukemie. 
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Figuur 2: Niet fitte patiënten model: Modelstructuur van het Markov model voor 

ibrutinib bij de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met chronische 

lymfatische leukemie. 

 

2.7.2 Cyclusduur, en modelinstroom 

De cyclusduur is 4 weken. Patiënten starten in de PFS gezondheidstoestand 
(eerstelijnsbehandeling).  

2.7.3 Perspectief 

Volgens de richtlijnen dienen farmaco-economische evaluaties vanuit een 
maatschappelijk perspectief uitgevoerd en gerapporteerd te worden, waarbij alle 
kosten en baten, ongeacht wie de kosten draagt of aan wie de baten toevallen, in de 
analyse meegenomen worden.9 Het maatschappelijk perspectief is in beide modellen 
aangehouden.  

2.7.4 Discontering 

Discontering is gedaan zoals geadviseerd in de richtlijnen voor farmaco-economisch 
onderzoek.9 Toekomstige kosten zijn gedisconteerd met 4% en toekomstige effecten 
zijn gedisconteerd met 1,5%. 

2.8 Inputgegevens 

2.8.1 Transitiekansen  

Voor het bepalen van de transitiekansen in het model zijn data uit de ECOG1912 
studie6 (mediane follow-up van 33,6 maanden) en iLLUMINATE studie7 (mediane 
follow-up van 31,3 maanden) gebruikt, aangevuld met data uit andere klinische 
trials om de effecten op lange termijn te schatten. 
 
In grote lijnen bestond de aanpak uit de hieronder beschreven stappen. Ten eerste 
werd de proportional hazard assumptie getoetst om te besluiten of er aparte 
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modellen voor de survival van beide behandelarmen moesten worden opgesteld. 
Vervolgens werden verschillende parametrische survival modellen (exponentieel, 
Weibull, Gompertz, log-logistic, log-normal, gamma, en restricted cubic spline 
distributions) statistisch en visueel getoetst op hun fit op de Kaplan Meier (KM) 
curves. Vervolgens hebben Nederlandse klinische experts tijdens een expert 
meeting input gegeven over de plausibiliteit van de verschillende extrapolaties. De 
beste fit werd uiteindelijk gekozen voor de base case. 
 
Fitte patiënten model 
Omdat er geen individuele patiëntgegevens beschikbaar zijn uit de ECOG1912 
studie6 zijn de kaplan meier (KM) plots gedigitaliseerd en geparametriseerd. Voor de 
PFS was er sprake van proportional hazards en is gewerkt met een hazard ratio 
(HR) om de klinische effectiviteit te modelleren. De registratiehouder geeft aan dat 
op basis van de statistische fit, visuele inspectie, klinische plausibiliteit en validatie 
door clinici in Nederland, een Weibull model het best passend was bij de data van de 
ibrutinib plus rituximab (IR) arm uit de studie (zie figuur 3). De HR uit de klinische 
studie (2,86; 95%BI: 1,79-4,55) is vervolgens gebruikt voor het schatten van de 
PFS voor de FCR arm.  
 
Figuur 4 toont de KM’s en modelprojecties voor de twee behandelarmen. Aan het 
figuur is ter referentie ook de KM toegevoegd van de FCR behandelarm in de CLL8 
studie.10 In de CLL8 studie, gepubliceerd in 2013, werd FC vergeleken met FCR. 
Omdat deze studie al lange follow-up data heeft, is het interessant om deze 
resultaten naast de ECOG1912 resultaten te leggen. Het figuur laat zien dat de PFS 
KM voor FCR in de CLL8 studie in het begin wat lager ligt dan in de ECOG1912 
studie. Na ongeveer 200 weken komen de geobserveerde data uit de CLL8 studie 
echter wel weer overeen met de geëxtrapoleerde resultaten van de ECOG1912 
studie.  
De registratiehouder geeft als verklaring voor de gevonden verschillen dat  CLLL8 
een oudere studie is en dat in het huidige zorglandschap er effectievere 
tweedelijnsbehandelingen zijn, waardoor de overleving van patiënten die in de 
eerste lijn FCR krijgen tegenwoordig hoger ligt dan ten tijde van de CLL8 studie. Het 
Zorginstituut heeft de registratiehouder verzocht om een scenario analyse uit te 
voeren waarbij er een model wordt gefit op de PFS van de FCR behandelarm uit de 
CLL8 studie en waarbij vervolgens de HR uit de ECOG1912 wordt toegepast om de 
PFS voor de ibrutinib arm te modelleren. De registratiehouder geeft aan dat zij bij 
een oudere versie van het model gewerkt hebben met een dergelijke aanpak voor 
zowel PFS als OS (dus met een extrapolatie op basis van de CLL8 studie). De 
verschillende manieren van extrapoleren leveren echter zeer vergelijkbare ICERs op. 
De registratiehouder is daarom niet ingegaan op het verzoek van het Zorginstituut.  
 
Het Zorginstituut had graag de extra scenario analyse gezien, maar gaat wel 
akkoord met de gekozen aanpak. Doorslaggevend daarbij is de uitgebreide validatie 
in samenwerking met Nederlandse klinische experts: zij achten de gekozen aanpak 
klinisch plausibel.  



Figuur 3: Fitte patiënten model: Geobserveerde en gemodelleerde PFS curves voor 
patiënten behandeld met ibrutinib + rituximab (IR). 

  
 

 
Figuur 4: Fitte patiënten model: Geobserveerde (ECOG1912 studie) en 
gemodelleerde PFS curves voor patiënten behandeld met ibrutinib + rituximab 
(blauwe lijnen) en FCR (rode lijnen). 

 



Figuur 5: Fitte patiënten model: Algehele overleving (OS) van de Nederlandse 
bevolking (aangehouden voor ibrutinib) en geschatte overleving voor de FCR 
behandelarm. 
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de IO arm uit de studie. De registratiehouder selecteert ook hiervoor  een Weibull 
model (zie figuur 7). In figuur 8 zijn de PFS curves van beide behandelarmen in één 
grafiek weergegeven.   
 
 

 
 
Figuur 6: Niet fitte patiënten model: Geobserveerde en gemodelleerde PFS curves 

voor patiënten behandeld met ibrutinib + obinutuzumab (IO). Het Weibull model (rood) 
is geselecteerd.  
 
 



Figuur 7: Niet fitte patiënten model: Geobserveerde en gemodelleerde PFS curves 
voor patiënten behandeld met chloorambucil + obinutuzumab. 

  

 
Figuur 8: Niet fitte patiënten model: Geobserveerde en gemodelleerde PFS curves 
voor patiënten behandeld met ibrutinib + obinutuzumab (blauwe lijnen) en 
chloorambucil + obinutuzumab (oranje en groene lijnen).  
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Eerstelijnsbehandeling: OS 
De registratiehouder geeft aan dat de iLLUMINATE studie niet gepowered was om 
een OS verschil aan te tonen. Op het moment van analyse (na een follow-up van 
ruim 2,5 jaar) was 15% van de patiënten in de ibrutinib plus obinutuzumab (IO) 
groep overleden en 16% van de patiënten in de CO groep. De registratiehouder 
kiest er vervolgens voor om de data uit de iLLUMINATE studie te poolen met data uit 
de RESONATE-2 studie.8 Dit levert wel een OS verschil op met een HR van 1,54 in 
het voordeel van ibrutinib.  
Dit resulteert in de volgende aanpak: voor het schatten van de OS voor de ibrutinib 
arm wordt een jaarlijks sterftepercentage van 5,7% aangehouden (zoals gevonden 
in de iLLUMINATE studie). Voor de CO arm wordt de HR van 1,54 toegepast op dit 
sterftepercentage om de overleving voor deze groep te schatten.  
 
Het Zorginstituut kan zich niet vinden in de gekozen aanpak voor de base case. De 
resultaten van de iLLUMINATE studie tonen op dit moment nog geen enkele indicatie 
van een overlevingsvoordeel van ibrutinib. Het lijkt daarom correcter om uit te gaan 
van een gelijke overleving voor beide behandelarmen. De gepoolde analyse lijkt hier 
dus niet op zijn plaats, te meer omdat beide studies een hele andere studie opzet 
hadden (in de RESONATE-2 studie werd ibrutinib monotherapie vergeleken met 
chloorambucil monotherapie). Tot slot constateert het Zorginstituut een 
verschillende aanpak voor beide modellen. Voor het fitte model is de data nog 
sterker immatuur (pas ongeveer 5% sterfgevallen per behandelarm), maar daar 
worden de studieresultaten wel in het model gebruikt.  
 
Het verzoek van het Zorginstituut om uit te gaan van een gelijke overleving 
gedurende de eerstelijnsbehandeling wordt alleen in een scenario analyse 
onderzocht (en dus niet aangehouden in de base case analyse). De ICER stijgt 
daardoor flink (€182.465 t.o.v. €155.914/QALY.). Wanneer rekening wordt 
gehouden met crossover effecten (analyse door registratiehouder) daalt deze naar 
€171.418/QALY. Het Zorginstituut kiest vanwege de grote onzekerheid over de 
algehele overleving in dit geval voor het presenteren van een ICER range in de 
conclusie. Binnen deze range vallen ook bovengenoemde ICERs.  
 
Tweedelijnsbehandeling: PFS 
Gegevens uit de RESONATE studie zijn gebruikt om de progressievrije overleving 
van de tweedelijnsbehandeling te schatten. De RESONATE studie is een direct 
vergelijkende RCT fase III studie waarin ibrutinib is vergeleken met ofatumumab bij 
patiënten die eerder behandeld zijn voor CLL. De patiëntkenmerken van de 
RESONATE studie lijken voldoende overeen te komen met de iLLUMINATE trial. Dit 
betekent echter dat ook deze gegevens niet goed aansluiten bij de Nederlandse 
behandelpraktijk (zowel de iLLUMINATE al de RESONATE studie bevat fittere 
patiënten dan de patiënten waarvoor het economische model wordt opgesteld). 
 
Uit de RESONATE studie wordt de PFS van ibrutinib als uitgangspunt genomen. Er 
wordt een exponentiele functie gefit op de data waarbij de kans op PFS of overlijden 
uitkomt op 12% per jaar. Vervolgens wordt er voor de verschillende 
tweedelijnsopties uitgegaan van een HR ten opzichte van ibrutinib. Deze hazard 
ratio’s zijn berekend in een NICE rapport waarin venetoclax + rituximab (VR) is 
onderzocht.11 
 
Patiënten die in de eerste lijn ibrutinib krijgen zullen naar verwachting in de tweede 
lijn behandeld worden met VR, hiervoor wordt een HR aangehouden van 1,43 (BI: 
0,78 – 2,63) ten opzichte van ibrutinib in de tweede lijn. Patiënten die in de eerste 
lijn chloorambucil + obinutuzumab kregen zullen verdeeld worden over 50% VR en 
50% ibrutinib. Dit resulteert in een gewogen gemiddelde HR ten opzichte van 
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ibrutinib van 1,20 (BI: 0,88 – 1,62).  
 
Tweedelijnsbehandeling: OS 
De aanpak is hier grofweg hetzelfde als in de eerste lijn. Er wordt uitgegaan van een 
jaarlijks sterftepercentage van 4,6% voor de ibrutinib groep. Dit percentage is 
gebaseerd op de overlevingsdata van patiënten in de RESONATE studie12 die een 
tweede of derdelijns behandeling kregen. Voor deze berekening waren er slechts 
zeer weinig datapunten beschikbaar: 5 sterftegevallen bij een gemiddelde follow-up 
van 39 dagen per patiënt. Dit is dan ook de reden dat de data van de derdelijns 
behandeling ook zijn meegenomen. Vervolgens wordt wederom een HR uit het NICE 
rapport genomen om het relatieve effect ten opzichte van VR te bepalen.  
 
Voor patiënten die in de eerste lijn ibrutinib krijgen en in de tweede lijn VR, wordt 
een HR van 1,08 (BI: 0,42 – 2,70) aangehouden ten opzichte van ibrutinib. Voor 
patiënten die in de eerste lijn CO kregen, wordt uitgegaan van een HR van 1,04 (BI: 
0,65 – 1,64) ten opzichte van ibrutinib.  
 
Laatstelijnsbehandeling 
Naar verwachting zullen patiënten nog verder behandeld worden nadat zij 
progressie hebben vertoond op een tweedelijnsbehandeling. Er zijn echter weinig 
gegevens bekend over een dergelijke laatstelijnsbehandeling. De registratiehouder 
heeft besloten om in deze gezondheidstoestand alleen de OS te modelleren (en niet 
ook nog de PFS op deze laatstelijnsbehandeling). Hiervoor is gebruik gemaakt van 
gegevens uit de RESONATE trial.12 De patiënten die in de eerste lijn ofatumumab 
kregen zijn als uitgangspunt genomen, en van deze groep is het jaarlijkse 
sterftepercentage berekend gedurende hun tweede of derdelijnsbehandeling. Dit 
komt neer op 23% per jaar en wordt voor beide behandelarmen aangehouden.  
 
Vervolgbehandelingen fitte & niet fitte patiënten model 
In de paragrafen hierboven is voor het niet fitte patiënten model reeds gedeeltelijke 
informatie gegeven over de belangrijkste vervolgbehandelingen in de tweede en 
derde lijn. In deze paragraaf volgt meer informatie over de vervolgbehandelingen 
voor zowel het fitte als het niet fitte patiënten model.  
 
Belangrijk om in dit kader nog op te merken is dat er onderscheid wordt gemaakt 
tussen vroege en late ‘progressors’. Patiënten die een bepaalde behandeling krijgen 
en pas na lange tijd (deze periode is afhankelijk van de behandeling) progressie 
vertonen worden gezien als late progressors. Deze groep patiënten komt in 
aanmerking voor herbehandeling met hetzelfde geneesmiddel. Deze herbehandeling 
geldt overigens niet voor ibrutinib. 
 
Volgens de Nederlandse richtlijnen wordt herbehandeling gezien als 
tweedelijnsbehandeling. Patiënten die herbehandeld worden zullen na progressie 
doorstromen naar een derdelijnsbehandeling. 
 
De registratiehouder heeft afstemming gezocht met Nederlandse klinische experts 
voor wat betreft de afkapperiode omtrent de late progressors en het percentage 
patiënten dat herbehandeld wordt. In tabel 3 staat de aanpak kort samengevat.  
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Tabel 3: Afkappunt voor vroege/late ‘progressors’, en percentage patiënten dat 

daadwerkelijk dezelfde behandeling opnieuw krijgt.  

 
Fixed-duration  
treatments 

Cut-off point % that is a late 

progressor  
(derived from 

model) 

% of late progressors 

who receive 

retreatment  
(clinical expert input) 

FCR 24 months 83% 20% 

CO 12 months 54% 0% 

 
Naast herbehandeling met de eerstelijnsbehandeling, zijn er diverse andere 
behandelopties. Tabel 4 toont de verdeling van patiënten over de verschillende 
behandelopties, dit is afgestemd met de Nederlandse klinische experts. 
 
 
Tabel 4: Tweedelijnsbehandeling op basis van de behandeling in de eerste lijn 

(eerstelijnsbehandeling staat in linkerkolom). Het gaat hier alleen om de patiënten die 
niet herbehandeld worden met hun eerstelijnsbehandeling.  
 

PFS frontline treatment Ibrutinib Venetoclax + rituximab 

Ibrutinib 0% 100% 

FCR 30% 70% 

CO 50% 50% 

 
Voor ibrutinib wordt uitgegaan van behandeling tot aan ziekteprogressie. Voor de 
overige behandelingen wordt uitgegaan van de maximale behandelduur zoals 
weergegeven in tabel 5. Het Zorginstituut vindt dat de registratiehouder uit moet 
gaan van de gemiddelde behandelduur zoals waargenomen in de klinische studies. 
Niet alle patiënten worden namelijk de gehele periode behandeld. De 
registratiehouder geeft aan dat de maximale behandelduur van 24 weken die nu 
wordt gebruikt in het model geldt als een ‘stopping rule’ en dat deze niet zomaar 
aangepast kan worden. Om toch het effect van een kortere behandelduur te kunnen 
onderzoeken heeft de registratiehouder een scenarioanalyse uitgevoerd waarbij de 
medicijnkosten zijn aangepast. 
 
Tabel 5: Maximale behandelduur van de behandelingen met een vast aantal cycli.  

 
 Maximale behandelduur 

CO 24 weken 

FCR 24 weken 

 

Discussie modeltransities en extrapolatie 
Niet fitte patiënten model:  
• Het Zorginstituut kan zich niet vinden in de aanpak waarbij gebruik wordt 

gemaakt van een gepoolde analyse om de OS te schatten. Het lijkt meer voor 
de hand liggend om uit te gaan van een gelijke overleving in beide 
behandelarmen. In een scenario analyse is dit wel onderzocht.  

• Er is weinig informatie beschikbaar over de overleving van patiënten die een 
tweedelijnsbehandeling krijgen. De transitiekansen gaan daarom gepaard met 
onzekerheid.  
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Algemeen: 
• De registratiehouder gaat niet uit van de geobserveerde gemiddelde 

behandelduur van FCR en CO maar van de maximale behandelduur (24 
weken). Een scenario analyse, waarbij de medicijnkosten gevarieerd zijn, laat 
zien dat het effect hiervan op de ICER  beperkt lijkt (<€3.000 verschil).  

• De gegevens omtrent algehele overleving zijn nog zeer immatuur. Beide 
modellen zijn op dit punt dan ook erg onzeker. 

 
Conclusie modeltransities en extrapolatie 
Vooral voor wat betreft de algehele overleving zijn de transitiekansen nog erg 
onzeker. In verschillende gevoeligheidsanalyses wordt dit punt uitvoerig onderzocht. 
Vanwege deze grote onzekerheid heeft het Zorginstituut besloten om een ICER 
range te presenteren voor beide modellen. 

2.8.2 Utiliteiten 

Van de twee pivotal trials heeft alleen de iLLUMINATE studie gegevens verzameld 
over kwaliteit van leven. Deze data zijn aangepast naar de Nederlandse tarieven. De 
gemiddelde score komt uit op 0,786 voor de chlooramucil + obinutuzumab (CO) arm 
en 0,810 voor de ibrutinib + obinutuzumab (IO) arm.  
 
Voor het niet fitte patiënten model kiest de registratiehouder ervoor om uiteindelijk 
voor beide behandelarmen uit te gaan van een utiliteit van 0,798 in de PFS 
gezondheidstoestand. Omdat de iLLUMINATE studie geen gegevens heeft verzameld 
over de utiliteiten post-progressie is gekozen voor het aanhouden van de utiliteiten 
zoals gepresenteerd in het venetoclax dossier van het Zorginstituut. In dit dossier 
wordt uitgegaan van een utiliteit van 0,748 voor patiënten die starten met een 
tweedelijnsbehandeling en 0,6 voor patiënten die ook op deze behandeling 
progressie vertonen.  
 
Omdat er voor de fitte patiënten geen kwaliteit van leven gegevens beschikbaar zijn 
kiest de registratiehouder ervoor om in plaats daarvan een leeftijdscorrectie toe te 
passen op de utiliteiten van de niet fitte patiënten. De utiliteiten voor de fitte 
patiënten komen daarmee uit op 0,871; 0,819 en 0,671 voor respectievelijk de 
eerste, tweede en derdelijnsbehandeling. Voor de leeftijdscorrectie is gebruik 
gemaakt van het algoritme van Ara en Brazier.13 Zie tabel 6 voor de utiliteiten per 
gezondheidstoestand.  
 
Naast de hierboven genoemde uitgangswaarden worden er correcties toegepast 
voor verminderde kwaliteit van leven door intraveneuze toedieningen (-0,04; alleen 
tijdens behandelperiode) en ziekenhuisopnames (-0,12) en diverse bijwerkingen (zie 
tabel 7).  
 
Het Zorginstituut vindt het een gemis dat er voor de fitte patiënten geen kwaliteit 
van leven gegevens verzameld zijn. De huidige aanpak lijkt – gezien de afwezigheid 
van betere gegevens – echter wel de beste oplossing.  
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Tabel 6: Utiliteiten per gezondheidstoestand in het model 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parameter Mean Utility Value Reference 

Utilities in frontline Mean Utility Value Reference 

Baseline utility for patiënts 
entering the model in frontline 
treatment (unfit patiënts) 

0,798 (SE 0,014) 
iLLUMINATE EQ-5D analysis7, 

Dutch tariff 

Baseline utility for patiënts 
entering the model in frontline 
treatment (fit patiënts) 

0,871 (SE 0,013) 

RESONATE 2 EQ-5D analysis, 
Dutch tariff, corrected for age 

with the formula of Ara & 
Brazier13   

Change in utility associated with 
IV treatment  

-0,040 (SE 0,004) Obinutuzumab NICE ERG14 

Change in utility due to hospital 
visits (applied at first 
administration only) 

-0,120 (SE 0,012) Obinutuzumab NICE ERG14 

Utilities in subsequent lines Mean Utility Value Reference 

Baseline utility for patiënts in 
PFS on second-line treatment 
(unfit patiënts) 

0,748 (SE 0,075) EQ-5D data study 116.15  

Baseline utility for patiënts in 
PFS on second-line treatment 
(fit patiënts) 

0,819 (SE 0,082) 
EQ-5D data study 

116.15corrected for age with the 
formula of Ara & Brazier13    

Baseline utility for patiënts on 
last-line/best supportive care 
(unfit patiënts) 

0,600 (SE 0,060) 
Dretzke et al. 201016, as used in 
the Gilead NICE manufacturer’s 

submission.17 

Baseline utility for patiënts on 
last-line/best supportive care 
(fit patiënts) 

0,671 (SE 0,067) 

Dretzke et al. 201016, as used 
in the Gilead NICE 

manufacturer’s submission.17, 
corrected for age with the 
formula of Ara & Brazier13    
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Tabel 7: Utiliteiten gerelateerd aan bijwerkingen.   

 

 
 

2.8.3 Kosten 

Uitgaande van het maatschappelijk perspectief kunnen er drie kostencategorieën 
worden onderscheiden, namelijk kosten binnen de gezondheidszorg, kosten van 
patiënten en familie en kosten in andere sectoren.  
 
De registratiehouder heeft kosten binnen de gezondheidszorg, patiënt en 
familiekosten, en kosten in andere sectoren meegenomen in het model. De kosten 
zijn uitgedrukt in euro’s en gecorrigeerd voor inflatie voor het jaar 2019. 
 
Kosten binnen de gezondheidszorg 

Binnen de kostencategorie kosten binnen de gezondheidzorg vallen twee soorten 
kosten. De eerste soort kosten bestaan uit alle zorgkosten die rechtstreeks verband 
houden met of beïnvloed worden door de preventie, diagnostiek, therapie, 
revalidatie en verzorging van de ziekte of behandeling. De kosten van de 

Change in utility associated with 

AEs 

Utility 

change 

References Duration  Total AE 

decrement 

Infusion-related reactions -0,195 

No data; assume the 
same as the AE 
decrement with 

largest 
magnitude(infection)  

14 days 
(based on 

assumption) 

-0,007 

Neutropenia/granulocytopenia -0,185 Tolley, 201318 -0,007 

Anemia -0,088 Beusterien, 201019 -0,003 

Thrombocytopenia -0,123 Tolley, 201318 -0,005 

Leukopenia -0,195 

No data; assume the 
same as the highest 

AE decrement 
(infection) 

-0,007 

Infection -0,195 
Tolley, 2013 (severe 

infection)18 
-0,007 

Lymphopenia -0,195 

No data; assume the 
same as the highest 

AE decrement 
(infection)  

-0,007 

Fatigue -0,089 
Derived based on 
Beusterien, 201019 

and Goldstein, 200620 
-0,003 

Hypertension -0,195 

No data; assume the 
same as the highest 

AE decrement 
(infection)  

-0,007 

Atrial fibrillation -0,195 

No data; assume the 
same as the highest 

AE decrement 
(infection)  

-0,007 
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behandeling van bijwerkingen van een interventie behoren ook in deze 
kostencategorie. De tweede soort kosten bestaan uit alle zorgkosten die zich 
voordoen in gewonnen levensjaren, ook wel bekend als indirecte medische 
kosten. Het betreft hier alle medische kosten die optreden als gevolg van het 
levensverlengende effect van een interventie. Wanneer een interventie de 
levensduur verlengt, leidt dit normaal gesproken tot additionele zorgkosten. Dit 
kunnen kosten zijn die gerelateerd zijn aan de ziekte, maar dit kunnen ook kosten 
zijn geen directe relatie hebben met de ziekte. De indirecte medische kosten dienen 
meegenomen te worden in een scenario analyse. 
 
In tabel 8 staan de kosten van de geneesmiddelen, en in tabel 9 het 
behandelregime waarvan wordt uitgegaan.  
 
 
Tabel 8: Geneesmiddelkosten.  

 

 

Cost per 

Package (€) 
Package 

Size 
Tablet 

or 

Vial 

Size 

Administration 

Route 
Cost per 

mg 

Ibrutinib 63,78 140mg 1 Oral € 0,46 

Obinutuzumab 3.696,17 150mg 1 IV € 3,70 

Rituximab 232,52 10mg/ml 10ml IV € 2,33 

Bendamustine 53,00 2.5mg/ml 10ml IV € 2,12 

Chlorambucil 2,01 2mg 30 Oral € 1,01 

Fludarabine (IV) 120,55 25mg/ml 2ml IV € 2,41 

Cyclophosphamide 9,90 500mg 1 IV € 0,02 

Venetoclax 87,27 150mg 1 Oral €0,58 

 

 

 

Tabel 9: Behandelregime zoals gebruik in de economische modellen.  
 

 
Dosing Regimen Mean Treatment 

Duration 

Ibrutinib 
420 mg/day for a 28-day cycle until disease 

progression, unacceptable toxicity 

Treatment discontinuation 
curve within the trial 

period followed by PFS 
projection 

Chlorambucil 
+ 
obinutuzumab 

Chlorambucil: oral 0.5 mg/kg on day 11 and day 
15 every 4 weeks for 6 cycles 

Obinutuzumab IV 1000 mg on day 1, 8, and 15 for 
cycle 1 and on day 1 for cycles 2-6 (per cycle = 28 

days) 

24 weeks 
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Chlorambucil 
+ rituximab 

Chlorambucil: oral 0.5 mg/kg on day 1 and day 
15 every 4 weeks for 6 cycles 

Rituximab: 375 mg/m2 on day 0 of cycle 1 
followed by 500 mg/m2 on day 1 of each 

subsequent cycle for 6 cycles (per cycles = 28 
days) 

24 weeks 

BR 

Bendamustine: 90 mg/m2 IV on days 1 and 2 
every 28 days, for six cycles (per cycle = 28 

days) 

Rituximab: 375 mg/m2 on day 0 of cycle 1 
followed by 500 mg/m2 on day 1 of each 

subsequent cycle, for six cycles (per cycle = 28 
days) 

24 weeks 

FCR 

Fludarabine (25 mg/m2 IV*, D1-3, Cycles 1-6) 

Cyclophosphamide (250 mg/m2 IV, D1-3, Cycles 
1-6 ) 

Rituximab (50 mg/m2 IV, D1C1, 325 mg/m2 IV, 
D2C1, 500 mg/m2 IV, D1 Cycles 2-6)" 

24 weeks 

Venetoclax + 
rituximab 

Venetoclax:  
- first 5-week ramp-up schedule: the starting 
dose is 20 mg once daily for 7 days, ramping 

weekly to 50 mg, 100 mg, 200 mg, and finally 
400 mg once daily  

- beyond 5-week: continue VENCLYXTO 400 mg 
once daily for 24 months from Cycle 1 Day 1 of 

rituximab. 
Rituximab: Day 1 of each 28-day cycle for 6 
cycles, with rituximab dosed at 375 mg/m2 
intravenously for Cycle 1 and 500 mg/m2 

intravenously for Cycles 2-6. 

24 weeks 

 
 
Fitte patiënten model: De registratiehouder heeft geen gegevens verzameld over de 
relatieve doseringsintensiteit van de geneesmiddelen en gaat daarom uit van 100% 
van de kosten.  
 
Niet fitte patiënten model: De registratiehouder gaat uit van de relatieve 
doseringsintensiteit (RDI) van ibrutinib zoals gemeten in de RESONATE-28 studie 
omdat in die studie ibrutinib als monotherapie werd ingezet. Er wordt uitgegaan van 
een RDI van 94,5% voor ibrutinib, 95,8% voor chloorambucil en 93,8% voor 
obinutuzumab. Ter vergelijking:  in de iLLUMINATE studie was de RDI voor ibrutinib 
92,9% en voor obinutuzumab 99,5%.  
 
Het Zorginstituut gaat akkoord met het rekenen met deze percentages. Met name in 
het geval van ibrutinib kan vastgesteld worden dat de behandeling vaak langdurig 
is. Het valt daarbij te verwachten dat patiënten met een lagere RDI ook pas later 
een volgende verpakking afhalen in de apotheek. Voor obinutuzumab zal rekening 
worden gehouden met verspilling: niet volledig gebruikte flacons zullen geheel in 
rekening worden gebracht.  
 
De registratiehouder geeft aan dat de HOVON richtlijn weinig informatie geeft over 
behandeling van CLL in de derde lijn. In de base case analyse wordt er uitgegaan 
van een behandeling met rituximab plus een hoge dosering steroïde.  
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Naast de geneesmiddelkosten zijn er ook kosten gerelateerd aan de toediening van 
de geneesmiddelen. De registratiehouder maakt hiervoor gebruik van een recente 
publicatie (2018) van Franken et al.21 In deze studie zijn de toedieningskosten van 
(intraveneus) rituximab onderzocht vanuit een maatschappelijk perspectief in 
Nederland. De registratiehouder geeft aan dat de patiënten in deze kostenstudie 
vergelijkbaar zijn met de patiënten in het niet fitte patiënten model; zo is de 
gemiddelde leeftijd in beide gevallen begin 70. Voor het niet fitte patiënten model 
worden de kosten aangehouden zoals gepresenteerd in tabel 10.  
 
Voor de fitte patiënten zijn deze kosten waarschijnlijk niet helemaal passend. Zo 
worden de mantelzorgkosten waarschijnlijk overschat en de productiviteitsverliezen 
onderschat. De registratiehouder kiest er daarom voor om de reiskosten en de 
mantelzorgkosten te halveren en de productiviteitskosten te verdrievoudigen. 
Omdat deze inputwaarden gebaseerd zijn op diverse aannames, is het belangrijk dat 
deze goed onderzocht worden in gevoeligheidsanalyses.  
 
Tabel 10: Kosten gerelateerd aan de toediening van de geneesmiddelen.  

 

Item 
2019 costs 

unfit 

2019 

costs fit 

Healthcare costs IV administration cost per infusion 

visit (€) 
€ 188.54 € 188.54 

Societal costs IV administration cost per infusion visit 

(€) 
€ 90.09 € 60.44 

 Travel costs € 33.32 € 16.66 

 Productivity losses  € 6.15 € 18.47 

 Informal caregiver costs € 50.60 € 25.30 

Total drug administration costs € 279.45 € 248.98 

 
 
Naast bovengenoemde kosten houdt het model ook rekening met andere zorg 
gerelateerde kosten, zoals ziektemonitoring en het behandelen van de symptomen 
en complicaties van de aandoening. De inputwaarden staan weergegeven in tabel 
11. Hiernaast zijn er ook nog éénmalige zorgkosten die optreden wanneer de patiënt 
bijvoorbeeld progressie vertoont, of wanneer er van behandeling gewisseld wordt. 
Deze variëren van €8,97 voor immunoglobuline tot €803,58 voor een del17p/TP53 
mutatie test.  
 
 
Tabel 11: Overige zorgkosten per maand. Voor de progressievrije gezondheidstoestand en 
de gezondheidstoestand na progressie wordt hetzelfde zorggebruik aangehouden. In beide 
gezondheidstoestanden neemt het zorggebruik af naarmate de patiënt zich langer in deze 
toestand bevindt.  
  

Resources 
Month 

1 to 3 

Month 

4 to 12 

 After 

year 1 
Unit Cost (€) 

Unit costs 

reference 

Hematologist visit 1,00 0,56 0,11  € 140,70  
Kostenhandleiding 

201622 

Full blood count 1,00 0,56 0,11  € 9,13  
NZa tarieventabel 

2019 (code 070715 + 
070716 + 070709 + 
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070714)23  

Routing 
biochemistry 

1,00 0,56 0,11  € 9,91  
NZa tarieventabel 

2019 (code 079989 + 
079990)23 

Travel costs 
hematologist visit 

1,00 0,56 0,11 
Unfit: € 33,32 

Fit:  € 16,66  

Costs are assumed to 
be half of the IV 

Rituximab 
administration costs, 

except for travel 
costs, which are 

assumed equal to the 
travel costs of an IV 

administration.  

Informal caregiver 
costs hematologist 
visit 

1,00 0,56 0,11 
Unfit: € 3,08 

Fit: € 9,24  

Productivity losses 
hematologist visit 

1,00 0,56 0,11 
Unfit: € 25,39 

Fit: € 12,65 

 
 
Er wordt in het model ook nog rekening gehouden met kosten gerelateerd aan 
bijwerkingen, deze staan in tabel 12. Deze kosten worden gelijk bij de start van het 
model éénmalig verwerkt.  
 
Tabel 12: Kosten gerelateerd aan bijwerkingen.  

 
Adverse Event Cost (€) Reference 

Infusion-related reaction  € 844  Blommestein et al. 201624 

Neutropenia/granulocytopenia  € 1.302  Bouwmans et al. 200925 

Anemia  € 3.298  Wehler et al. 201526 

Thrombocytopenia  € 3.433  Bouwmans et al. 200925 

Leukopenia  € 1.905  Campone et al. 201427 

Infection  € 1.925  Wehler et al. 201526 

Lymphopenia  € 1.905  Campone et al. 201427 

Fatigue  € 759  Campone et al. 201469 

Hypertension  € 1.814  Wehler et al. 201526 

Atrial Fibrillation  € 2.828  Ringborg et al. 200828 

 
De registratiehouder past tot slot ook éénmalig kosten toe die te maken hebben met 
het levenseinde à €3.672. Dit bedrag is gebaseerd op een studie uit 2016 waarin is 
onderzocht wat de levenseinde kosten zijn bij patiënten die overlijden aan kanker.29 
 
De medische kosten in gewonnen levensjaren zijn meegenomen in een scenario 
analyse en zijn geschat met behulp van de Practical Application to Include Future 
Disease Costs (PAID) tool. Bij deze analyse zijn alle ziekten geïncludeerd, met 
uitzondering van de categorie ’Other lymphoid cancer and leukaemia’. 
 
De registratiehouder geeft aan dat het meeste zorggebruik is afgestemd met 
klinische experts. Het Zorginstituut kan zich vinden in de vastgestelde 
inputwaarden.  
 
Patiënt en familiekosten 

Patiënt en familiekosten zijn kosten die optreden buiten de formele gezondheidszorg 
maar die de patiënt en de familie zelf maken en die een directe relatie hebben met 
de ziekte of behandeling.  
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De reiskosten staan reeds vermeld in de voorgaande paragrafen waarin de kosten 
rond o.a. het zorggebruik staan beschreven.  
 
Voor wat betreft mantelzorg maakt de registratiehouder onderscheid tussen 
gebeurtenis-gerelateerde mantelzorg en meer algemene mantelzorg. De 
gebeurtenis-gerelateerde kosten staan hierboven voor een groot deel reeds 
beschreven; het betreft mantelzorg gerelateerd aan medicijntoediening en het 
bezoek aan een hematoloog. Daarbovenop komen nog de mantelzorgkosten 
gerelateerd aan bijwerkingen. Per graad 3 en 4 bijwerking wordt rekening gehouden 
met 8 uur mantelzorg (8 x €14,92 = €119,38 per gebeurtenis).  
Naast gebeurtenis-gerelateerde mantelzorg krijgen patiënten in beide modellen ook 
nog aanvullende mantelzorg. De aanpak die hieronder eerst wordt beschreven geldt 
voor het niet fitte patiënten model, de aanpassing voor het fitte patiënten model 
wordt daarna beschreven.  
 
Niet fitte patiënten model 
De registratiehouder doet de aanname dat alle patiënten aanvullende mantelzorg 
krijgen. Het uitgangspunt hierbij is 10 uur aanvullende mantelzorg per week - dit is 
vastgesteld op basis van een Amerikaanse studie naar mantelzorg voor patiënten 
met kanker.30 In de eerste lijn, wanneer patiënt nog een relatief hoge utiliteit 
hebben, is 75% van het totaal aantal uren mantelzorg aangehouden. Voor de 
tweede en derde lijn wordt uitgegaan van 100%. Voor de eerste en tweede lijn 
wordt het aantal uren mantelzorg vervolgens nog wel met 1 uur in minder gebracht 
om te corrigeren voor de gebeurtenis-gerelateerde mantelzorg die reeds wordt 
meegenomen. In de derde lijn is dit niet meer aan de orde.  
Rekening houdend met de verschillende aannames komen de gemiddelde 
mantelzorgkosten per patiënt in de eerste lijn uit op €387,99 per cyclus; voor de 
tweede lijn is dit €537,22 per cyclus en voor de derde lijn is dit . €596,91 per 
cyclus.  
 
Fitte patiënten model 
De aanpak is hier deels hetzelfde als voor het niet fitte patiënten model. Voor fitte 
patiënten wordt er echter uitgegaan van minder mantelzorg. Bij de eerste- en 
twedelijnsbehandeling wordt alleen uitgegaan van gebeurtenis-gerelateerde 
mantelzorg. Pas bij de derdelijnsbehandeling wordt aanvullende mantelzorg 
meegenomen. Het aantal uur ten opzichte van de niet fitte patiënten (10 uur per 
week) wordt voor de fitte patiënten gehalveerd en komt daarmee op 20 uur per 
cyclus (€269,12) gedurende de derdelijnsbehandeling.  
 
Kosten in andere sectoren (fitte en niet fitte patiënten model) 

Kosten in andere sectoren hebben betrekking op kosten buiten de gezondheidszorg. 
Dit zijn met name productiviteitskosten door het verlies van productiviteit door 
ziekte. 
 
De gebeurtenis-gerelateerde productiviteitsverliezen zijn hierboven al gedeeltelijk 
beschreven (als gevolg van de toediening van de geneesmiddelen en het bezoek aan 
een hematoloog). In deze categorie valt ook nog het productieverlies ten gevolge 
van ernstige bijwerkingen. Het bedrag waarvan wordt uitgegaan is  €2.047 (14 
dagen x €146,19 per dag) voor het fitte patiënten model en €1.533 (14 dagen x 
€109,51 per dag) voor het niet fitte patiënten model. Dit bedrag wordt vervolgens 
vermenigvuldigd met het percentage patiënten dat werkzaam is. In het fitte 
patiënten model geldt dit dus voor bijna alle patiënten, bij het niet-fitte patiënten 
model geldt dit maar voor 16% van de patiënten.  
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Naast bovengenoemde productieverliezen wordt er per patiënt ook éénmalig 
rekening gehouden met langdurig productieverlies. De registratiehouder maakt 
gebruik van de frictiekostenmethoden en brengt de kosten éénmalig in rekening in 
de cyclus waarin de patiënt start met een derdelijnsbehandeling of wanneer hij 
overlijdt. Dit gebeurt uiteraard alleen voor de patiënten die nog niet de 
pensioenleeftijd hebben bereikt. De registratiehouder geeft aan dat 
productiviteitsverliezen in het model mogelijk worden overschat omdat een deel van 
de patiënten bij de start van het model al niet meer werkzaam is.  
 
Op basis van CBS gegevens omtrent arbeidsparticipatie,31 het uurloon zoals 
genoemd in de kostenhandleiding, het percentage man/vrouw per model, en een 
frictieperiode van 107 dagen,32 worden de frictiekosten berekend op €15.654 voor 
het fitte patiënten model en €11.726 voor het niet fitte patiënten model. Voor het 
niet fitte model is de registratiehouder ervan uitgegaan dat deze patiënten 75% van 
de werkuren van een gemiddelde Nederlander zullen maken.  
 
Het Zorginstituut vindt de gekozen methode mogelijk iets te simplistisch omdat er 
geen rekening wordt gehouden met kortdurend ziekteverzuim die niet direct toe te 
schrijven valt aan de behandeling. De verschillende gevoeligheidsanalyses laten 
echter zien dat deze parameter weinig invloed heeft op de ICER (bij het weglaten 
van deze kosten in zijn geheel verandert de ICER maar ongeveer €1.000).  
 

2.8.4 Modelaannames 

In Tabel 13 en 14 worden de aannames weergegeven zoals gerapporteerd door de 
registratiehouder. 
 
Tabel 13: Assumpties van het fitte patiënten model. 

 
 Assumption Rationale 

1.  
Proportionality is assumed with regards to the 
relative effect on PFS and OS between ibrutinib 
and FCR  

Proportionality could be assumed as 
was confirmed by appropriate 
statistical testing and visual 
inspection of the survival curves of 
IR and FCR of the ECOG1912 study6  

2. 
The relative efficacy between ibrutinib vs FCR is 
assumed to be similar to the relative efficacy of 
IR vs FCR 

This assumption was supported by 
the conclusions of the ALLIANCE 
study33 and results of the study by 
Burger et al.8 In addition, this 
assumption was approved by the 
Dutch board of the CLL working 
group 

3. 

The baseline patiënt utility value for fit patiënts 
in frontline, 2nd and 3rd line could be reflected by 
applying and age-correction to the baseline 
patiënt utility value derived from the RESONATE-
2 study  

Fit patiënts are substantially 
younger than unfit patiënts. There is 
no treatment specific, and trial-
based data available to estimate 
treatment specific utility values for 
fit patiënts. When applying an age-
correction to the baseline utility 
estimates for unfit patiënts, the 
baseline utility value for fit patiënts 
almost reflects a Qol in the general 
population which seems reasonable 
to assume. This assumption will be 
tested with a scenario analysis   
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Tabel 14: Assumpties van het niet fitte patiënten model. 

 
 Assumption Rationale 

1. 

PFS and pre-progression mortality for Ibrutinib 
were directly estimated from the iLLUMINATE 
study. The model assumes PFS and pre-
progression mortality of ibrutinib is similar IO 

The study published by Tedeshi et 
al.34 concludes that the addition of 
obinutuzumab to ibrutinib does not 
provide added efficacy.  
The resulting PFS and OS curves 
have been validated by the Dutch 
board of the CLL working group 

2. 

In the absence of mature OS data to inform 
pre-progression mortality of ibrutinib relative to 
CO, relative pre-progression OS could be best 

estimated by a pooled analysis based on patiënt 
level data (excl del17p patiënts) of iLLUMINATE 

and RESONATE-2  

This analysis was based on the 
richest data analysis set with which 
relative pre-progression OS could 

be most reliably estimated 
 

The OS curves and Life years 
gained have been validated and 

approved by the Dutch board of the 
CLL working group 

3. 
The mortality during last-line/BSC is assumed to 
be the same regardless of subsequent treatment 
in the R/R CLL setting 

Data from the RESONATE study to 
support this input and model choice 
is seen as best available evidence as 
the mortality rate could be estimated 
by isolating the subgroup of patients 
on 2nd and 3rd line treatment in the 
RESONATE study. The impact of this 
assumption will be tested in a 
scenario analysis  

4. 

The relative efficacy of second-line treatment in 
the treatment pathway is assumed to be the 
same as the relative efficacy from R/R CLL ITCs 
based on RESONATE 

The ITC in the r/r setting was seen 
as the best available source to 
inform these model inputs. Data 
input uncertainty margins have been 
incorporated and the impact tested 
within the DSA and PSA. 

 
 
Conclusie utiliteiten en kosten: 
Het Zorginstituut gaat akkoord met de aanpak rondom de utiliteiten en kosten.  

2.9 Validatie 

2.9.1 Validatie van het conceptuele model 

In januari 2016 heeft er een ‘clinical advisory board’ plaatsgevonden met 6 klinische 
expert uit verschillende Europese landen. Tijdens deze meeting is gesproken over 
het modelleren van de eerstelijnsbehandeling van patiënten met CLL. De experts 
hebben tijdens deze vergadering aangegeven dat de verschillende modelstructuren 
passend zijn bij het ziektebeloop van de subgroepen van patiënten. Ook hebben zij 
bijvoorbeeld aangegeven dat het voldoende is om 3 behandellijnen te modelleren.  
 

2.9.2 Validatie van de input data 

Validatie van de inputwaarden heeft met name plaatsgevonden door drie 
Nederlandse klinische experts van het bestuur van de CLL werkgroep. Zij zijn op 
verschillende momenten geraadpleegd; bij het ontwikkelen van het model en later 
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nogmaals naar aanleiding van aanvullende vragen van het Zorginstituut met 
betrekking tot het huidige dossier.  
 
De experts hebben aangegeven dat de patiënten in de klinische studies een stuk 
fitter zijn dan patiënten in de klinische praktijk in Nederland. Zo is er een groot 
verschil in het gebruik van antistollingsmiddelen tussen de twee patiëntgroepen. De 
experts hebben aangegeven dat dit verschil in ‘fitheid’ ertoe zou kunnen leiden dat 
de klinische effectiviteit wel zo’n 20% lager zou kunnen uitvallen dan is gemeten in 
de klinische studies. De experts geven aan dat dit dan zou gelden voor zowel de 
behandeling met ibrutinib als ook de vergelijkende behandeling en dat het relatieve 
verschil in effectiviteit hierdoor waarschijnlijk niet beïnvloed wordt.  
 
Het is het Zorginstituut daarnaast opgevallen dat de gemeten PFS van de patiënten 
in de CO behandelarm van de iLLUMINATE studie een stuk slechter lijkt te zijn dan is 
gemeten in andere studies waarin deze combinatie ook is onderzocht. In de 
iLLUMINATE studie werd een mediane PFS gevonden van 19 maanden voor 
patiënten die met CO behandeld werden. In een recente studie is de combinatie 
venetoclax + obinutuzumab vergeleken met CO.35 Van de patiënten die in deze 
studie CO kregen, was na 24 maanden nog 64,1% progressievrij. In een wat oudere 
studie (2014)36 waarin CO ook is onderzocht, was de mediane PFS 26,7 maanden. 
Kortom, de PFS van patiënten in de pivotal trial die ten grondslag ligt aan het niet 
fitte model lijkt een stuk slechter dan gevonden in andere studies.  
 
Een mogelijke verklaring voor deze discrepantie wordt aangedragen in de EPAR van 
ibrutinib, en ook in een artikel door Kater en Brown (2019). Er wordt geopperd dat 
patiënten in de iLLUMINATE studie veelvuldig werden getest op progressie waardoor 
er al in een heel vroeg stadium progressie werd vastgesteld – vroeger dan men in 
de normale behandelpraktijk zou vaststellen. De korte gemiddelde PFS lijkt daarom 
mogelijk niet aan te sluiten bij de Nederlandse behandelpraktijk. Op dit moment is 
het onduidelijk wat precies de invloed is geweest van de monitoring op de gevonden 
PFS, en of dit alleen van invloed is geweest op de CO resultaten, of ook op de 
ibrutinib resultaten. In een scenario analyse heeft de registratiehouder de PFS van 
CO met 20% verhoogd. De ICER stijgt daardoor met bijna €10.000/QALY tot 
€164,265/QALY. Het Zorginstituut kan echter niet met zekerheid stellen dat dit 
alternatieve scenario realistischer is dan de base case analyse en presenteert dit 
scenario dan ook alleen als een mogelijk alternatief.  
 
Een ander verschil met de klinische studies is het gebruik van ‘rescue therapie’ bij 
progressieve CLL patiënten. In de studies past men deze vorm van therapie toe 
terwijl deze in Nederland niet de standaard is. De resultaten zouden daarom in 
Nederland iets anders kunnen liggen. Toch geven de experts aan dat de huidige 
modelschattingen voldoende reëel zijn.  
 
De extrapolaties van de PFS en de OS zijn per patiëntgroep voorgelegd aan de 
groep van experts. Zij geven aan dat de extrapolaties realistisch zijn.  
 
De inputwaarden rond productiviteit en mantelzorg zijn slechts zeer beperkt met 
klinische experts besproken. Deze aspecten van het model zijn daarom erg onzeker 
omdat de schattingen hieromtrent gebaseerd zijn op verschillende aannames.  

2.9.3 Technische validatie 

In maart 2016 heeft er een ‘model challenge meeting’ plaatsgevonden waaraan 
enkele gezondheidseconomen hebben deelgenomen. Tijdens deze vergadering heeft 
de registratiehouder input opgehaald over o.a. de gewenste modelstructuur, de 
flexibiliteit van het model en de extrapolatie van de algehele survival. Uit deze 
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vergadering kwam ook naar voren dat het belangrijk is om de resultaten van het 
model te valideren met datasets met een langere follow-up duur, zoals de 4-jaars 
overleving van patiënten in de RESONATE-2 studie.    
 
Het Excel model is daarnaast uitvoerig getest door een modelexpert van Evidera die 
niet betrokken is geweest bij de ontwikkeling van het huidige model. Er zijn diverse 
stress tests uitgevoerd, zoals het testen van extreme waarden, en het invoeren van 
gelijke waarden voor beide behandelarmen.  

2.9.4 Output validatie 

De registratiehouder heeft de resultaten van de analyses voorgelegd aan de 
klinische experts. Zo zijn er bijvoorbeeld tabellen getoond met de geschatte 
overlevingswinst ten gunste van ibrutinib. De klinische experts geven aan dat de 
resultaten van het model (waaronder ook de gevonden verschillen tussen de 
behandelingen) realistisch zijn.  

2.10 Gevoeligheids- en scenarioanalyses 

In een gevoeligheidsanalyse wordt nagegaan wat de impact is van de variabelen op 
de resultaten en wordt de robuustheid van de resultaten vastgesteld. In geval van 
een modelstudie waaraan aannames ten grondslag liggen is per definitie sprake van 
onzekerheid en is het uitvoeren van gevoeligheidsanalyses een vereiste. 

2.10.1 Univariate & probabilistische gevoeligheidsanalyses  

De registratiehouder heeft veel parameters onderzocht in de univariate en 
probabilistische gevoeligheidsanalyses (PSA), een overzicht is te vinden in bijlage 2 
(dit overzicht komt uit het dossier van de registratiehouder). Voor de PSA heeft de 
registratiehouder 1000 simulaties gerund. 
 
Waar mogelijk wordt er uitgegaan van de onder- en bovengrens van de 95% 
betrouwbaarheidsintervallen van de parameters. Voor de kansen op events en de 
utiliteiten is een beta verdeling aangehouden, voor de kosten en het zorggebruik 
zijn gamma verdelingen aangehouden. De bijwerkingen zijn +/- 10% gevarieerd en 
de kosten en het zorggebruik +/- 20%. 

2.10.2 Scenarioanalyses 

De scenarioanalyses die zijn uitgevoerd zijn schematisch weergegeven in Tabel 15 
(fitte patiënten model) en 16 (niet fitte patiënten model). Enkele scenario analyses 
worden hieronder nog nader toegelicht.  
 
Tabel 15: scenario analyses voor het fitte patiënten model  

Parameter Base case Scenario description 

Discounting 
4,0% costs 

1,5% effects 
The discount rates associated with costs and 

outcomes are varied between 0 and 6% 

Time horizon Fit: Life time The time horizon is varied with 10 and 20 years 

HR OS (FCR vs 
IR) ECOG1912  

5,88 

The CLL working group shared their concern with 
the ECOG1912 study around the applied rescue 

therapies for progressed CLL patiënts in the study 
that were largely not in line with Dutch clinical 

practice. This may have impact on the observed 
survival results. In addition, the risk of grade 3 
hypertension for patiënts treated with Ibrutinib 

didn’t seem to be reflected in the OS curve.  
To address the potential impact on survival two 
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scenarios were conducted: 
Decrease the OS HR with 20% guided by input 

(Efficacy observed in the trial is typically 20% lower 
in clinical practice) provided by the Dutch CLL 

working group. In addition, a scenario analysis was 
conducted with an HR of 3,0  

Population Full fit population 
An analysis will be conducted for the IgHVu 

population only (see 2.10.2.4) 

PFS 
parameterisation 
IR 

Weibull 
This scenario fits the survival model that is not 

selected as the base case (i.e. generalized gamma) 

Cut-off point 
late progressor 

24 months 
A scenario analysis is performed in which the cut-

off point to define late progressors is switched from 
24 months to 36 months. 

Vial sharing 
Not Applied 
(wastage) 

A scenario is performed where vial sharing is 
included in the analysis (no wastage) 

Productivity 
costs for non-fit 
patiënts 

Included 
A scenario is conducted in which productivity costs 

in non-fit patiënts is not considered. 

Inclusion of 
indirect medical 
costs 

Not applied 
In line with the ZIN guideline, a scenario is included 

in which indirect medical costs were included. 

Utilities of fit 
patiënts 

Age adjusted 
utilities for fit 

patiënts 

Utilities of fit patiënts are assumed equal to those 
of unfit patiënts. 

Baseline utility 
fit patiënts 

0,875 based on 
age-correction 

applied to 
baseline unfit 

patiënts 

Vary baseline utility +/- 20% to test the 
impact/sensitivity of this parameter on model 

results 

Disutilities 
adverse events  

Included Excluded (by putting the AE duration to zero) 

PFS and OS 
parameterization 
of IR and FCR: 
scenario 1 

PFS IR: ECOG 
Weibull 

OS IR: General 
population 
mortality 

PFS and OS FCS: 
HR vs IR ECOG 

In this scenario the previously used base case was 
use in which PFS and OS for FCR are obtained from 
the CLL8 trial using the Weibull extrapolation and 
the PFS and OS for IR are determined using HR vs 

FCR reported in the ECOG study.  

PFS and OS 
parameterisation 
of IR and FCR: 
scenario 2 

PFS IR: ECOG 
Weibull 

OS IR: General 
population 
mortality 

PFS and OS FCS: 
HR vs IR ECOG 

PFS IR: ECOG Weibull 
OS IR: General population mortality 

PFS FCR: ECOG Gompertz 
OS FCR: ECOG Gompertz 

 

Drug acquisition 
costs ibrutinib 

€0,46/mg 
Drug acquisition costs ibrutinib after future patent 
loss in 2029. Drug acquisition costs after patent 

loss are generally around 80% lower37 

Drug costs of 
comparator 

24 month 
treatment 
duration 

Drug costs minus 15% to simulate shorter average 
treatment duration 
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Tabel 16: scenario analyses voor het niet fitte patiënten model  

 
Parameter Base case Scenario description 

Discounting 
4,0% costs 

1,5% effects 
The discount rates associated with costs and 

outcomes are varied between 0 and 6% 

Time horizon Lifetime The time horizon is varied with 10 and 20 years 

Population 
Full unfit 

population 
An analysis will be conducted for the IGHV 

unmutated population only  

PFS 
parameterisation 
ibrutinib 

Weibull 
This scenario fits the survival model that are not 

selected as the base case (i.e. exponential and log 
logistic) 

PFS 
parameterisation 
ibrutinib 

PFS based on 
direct projections 
iLLUMINATE trial 

Time-to-next-treatment based on direct projection 
of the iLLUMINATE trial 

PFS 
parameterisation 
Ibrutinib and CO 

PFS based on 
direct projections 
iLLUMINATE trial 

Relative PFS based on the Pooled analysis using 
patiënt level data from iLLUMINATE and RESONATE 
(consistent with source used for estimating relative 

pre-progression OS) 

Cut-off point 
late progressor 

12 months 
A scenario analysis is performed in which the cut-

off point to define late progressors is switched from 
12 months to 6 months. 

Vial sharing 
Not Applied 
(wastage) 

A scenario is performed where vial sharing is 
included in the analysis (no wastage) 

Drug acquisition 
costs Obi during 
PFS phase 

Not included 

Although the combination IO will not be used in 
Dutch clinical practice as Obi doesn’t add clinical 

benefit to ibrutinib, treatment cost of Obi has been 
added in the PFS phase as PFS estimation was 

based on data from iLLUMINATE 

Ibrutinib 
treatment 
duration 

Treat to 
progression 

Treatment duration was estimated by TTD capped 
by absolute PFS. 

Productivity 
costs for non-fit 
patiënts 

Included 
A scenario is conducted in which productivity costs 

in non-fit patiënts is not considered. 

Inclusion of 
indirect medical 
costs 

Not applied 
In line with the ZIN guideline, a scenario is included 

in which indirect medical costs were included. 

Comparison with 
BR (see section 
2.10.2.1) 

Not included 
A scenario analysis is performed with BR as 
additional comparator for non-fit patiënts. 

Comparison with 
CB+R (see 
section 
2.10.2.2) 

Not included 
A scenario analysis is performed with CB+R as 

additional comparator for non-fit patiënts. 

Disutilities 
adverse events  

Included Excluded (by putting the AE duration to zero) 

Alternative 
third-line 
treatment 

HDMP+R Patiënts in third line receive an AlloSCT 

Drug acquisition 
costs ibrutinib 

€0,46/mg Drug acquisition costs ibrutinib incorporating future 
patent loss in 2029 (Year 10 in the model). Drug 
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acquisition costs after patent loss are generally 
around 80% lower38 

PFS 
parameterisation 

Weibull 20% PFS reduction 1st line for both trial arms 

PFS 
parameterisation 

Weibull 20% PFS reduction 1st line for ibrutinib only 

PFS & OS 
parameterisation 

Weibull & annual 
rate of death 

20% PFS and OS reduction 1st line for both trial 
arms 

Drug costs of 
comparator 

24 month 
treatment 
duration 

Drug costs minus 15% to simulate shorter average 
treatment duration 

 

2.10.2.1 Scenario: ibrutinib vs. BR voor fitte oudere patiënten 
 
Deze patiëntengroep (fitte oudere patiënten) maakt deel uit van de indicatie 
waarvoor ibrutinib in de sluis is geplaatst. Echter, omdat dit een zeer kleine groep 
patiënten betreft is deze analyse (in ieder geval voorlopig) alleen als scenario 
toegevoegd.  
 
De registratiehouder heeft ervoor gekozen om het niet fitte patiënten model voor dit 
scenario te gebruiken. De registratiehouder geeft aan dat dit model geschikter is 
omdat in het fitte model de gemiddelde leeftijd 58 jaar is en daarmee beduidend 
lager ligt dan de gemiddelde leeftijd uit de ALLIACE trial (71 jaar), hierdoor zijn de 
inputs van het niet-fitte model passender.  
 
Voor dit scenario wordt de ALLIANCE studie33 als uitgangspunt genomen. Dit is een 
direct vergelijkende RCT fase III studie van ibrutinib met drie studiearmen. Het is 
een vergelijking tussen ibrutinib vs. ibrutinib + rituximab (IR) vs. bendamustine + 
rituximab (BR). De studie is opgezet voor onbehandelde oudere patiënten met CLL, 
waarbij patiënten werden geïncludeerd met een leeftijd ≥ 65 jaar.  
 
De registratiehouder heeft geen individuele patiëntgegevens van de ALLIANCE 
studie tot zijn beschikking, dit is echter wel nodig voor het hier eerder besproken 
niet fitte patiënten model. Om toch met dit model te kunnen werken doet de 
registratiehouder daarom de aanname dat de PFS KM van ibrutinib in de ALLIANCE 
studie gelijk is aan de PFS KM van ibrutinib in het niet fitte patiënten model. 
Vervolgens past de registratiehouder de gevonden HR van BR ten opzichte van 
ibrutinib zoals gevonden in de ALLIANCE studie (0,39, BI: 0,26 – 0,58) toe op deze 
KM.  
 
Voor wat betreft de OS moet er ook een aanname worden gedaan omdat er geen OS 
gegevens zijn van de ALLIANCE studie. De OS schattingen zijn daarom gebaseerd 
op een NMA door Xu et al. uit 2018.39 De HR voor ibrutinib vs. BR komt hiermee uit 
op 0,88 (95% BI: 0,42-1,85). 
 
Alles tezamen genomen concludeert het Zorginstituut dat deze scenario analyse 
gebaseerd is op diverse aannames, welke in dit stadium door het Zorginstituut niet 
uitvoerig nagekeken zijn. De resultaten van dit scenario moeten daarom dan ook 
met voorzichtigheid geïnterpreteerd worden.  

2.10.2.2 Scenario: Ibrutinib vs. chloorambucil + rituximab voor niet fitte patiënten 
 
Dit scenario is relevant omdat in de huidige situatie chloorambucil + rituximab nog 
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de meest voorgeschreven behandeling is. Clinici voorspellen echter een snelle 
verschuiving naar een voorkeursbehandeling met chloorambucil + obinutuzumab.  
 
Het voornaamste verschil met de base case (niet fitte patiënten model) betreft de 
relatieve effecten tussen de behandelarmen. De inputwaarden voor dit scenario zijn 
gebaseerd op een gepoolde analyse van de iLLUMINATE,7 RESONATE-28 en CLL1136 
studies. De HR’s voor het behandeleffect van chloorambucil + rituximab vs. ibrutinib 
komen uit op respectievelijk 11,11 voor PFS en 2,04 voor OS. 

2.10.2.3 Scenario: aparte analyse voor de subgroep met een ongemuteerd IGHV  
 
Patiënten met een ongemuteerd IGHV hebben meestal een meer agressieve vorm 
van CLL. De registratiehouder heeft 2 aanvullende scenario analyses gedaan voor 
deze subgroep, één voor de fitte patiënten en één voor de niet fitte patiënten.  
 
Fitte patiënten model: De aanpak is hier grofweg hetzelfde als voor de base case 
analyse, behalve dat de data van de subgroep van patiënten met ongemuteerd 
IGHV gebruikt zijn. De HR voor PFS is voor deze subgroep 0,26 (BI: 0,14 – 0,50) en 
ligt daarmee onder de HR voor de totale groep patiënten (HR = 0,35). De relatieve 
effectiviteit (voor wat betreft PFS) van ibrutinib ten opzichte van FCR is voor deze 
groep patiënten dus beter. Er zijn volgens de registratiehouder geen OS gegevens 
beschikbaar voor deze subgroep uit de ECOG1912 studie. Op basis van een 
posterpresentatie van Kipps et al. (2017)40 doet de registratiehouder de aanname 
dat een mutatie van het IGHV gen geen invloed heeft op de OS van patiënten die 
ibrutinib gebruiken. Voor patiënten met een ongemuteerd gen wordt dus – net zoals 
in de base case – uitgegaan van de overleving van de algehele bevolking in 
Nederland. Voor het bepalen van de OS voor de FCR behandelarm wordt gebruik 
gemaakt van de CLL8 studie.10 Uit deze studie is bekend wat het behandeleffect is 
van FCR op overleving voor patiënten met en zonder de IGHVu mutatie. Dit 
relatieve verschil is 2,059 (BI: 1,39 – 3,05) in het voordeel van de patiënten met de 
mutatie. Vervolgens is voor deze scenario analyse het relatieve verschil tussen 
ibrutinib en FCR uit de base case aangepast door de HR van 2,059 hierop toe te 
passen.  
 
Bovenstaande aanpak is besproken met de CLL working group en werd als een 
valide aanpak gezien.  
 
Naast bovenstaande aanpak heeft de registratiehouder ook nog een alternatieve 
berekening uitgevoerd voor deze subgroep. Bij deze analyse is de algehele 
overleving van de FCR behandelarm uit de ECOG1912 studie met 30% verlaagd. 
Deze 30% is gebaseerd op de CLL8 studie, al is het onduidelijk hoe deze exact 
berekend is. Volgens de registratiehouder levert deze aanpak een meer realistische 
ICER op (een lagere ICER dan in de basecase, terwijl de aanpak met de HR van 
2,059 hierboven juist voor een iets hogere ICER zorgt).  
 
Niet fitte patiënten model: De aanpak is hier helemaal hetzelfde als voor de base 
case analyse, behalve dat er steeds uitgegaan wordt van de patiëntgroep met een 
ongemuteerd IGHV. Ook hier lijkt het behandeleffect, in ieder geval voor wat betreft 
PFS, iets groter te zijn in deze subgroep ten opzichte van de totale groep patiënten 
in de klinische studie.  
 
Voor deze analyse heeft het Zorginstituut wel twijfels bij de gekozen methode voor 
het schatten van de OS van ibrutinib. De geschatte OS lijkt hier flink af te wijken 
van de KM uit de studie. De registratiehouder geeft aan dat de OS is geschat op 
basis van de mortaliteit van drie verschillende behandellijnen. Mortaliteit in de 
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eerste lijn wordt middels een constante rate toegepast, waardoor de afname van 
overleving voor de ibrutinib projectie meer lineair verloopt dan wat er daadwerkelijk 
is geobserveerd in de trial. De registratiehouder geeft daarbij wel aan dat de 
gesimuleerde OS conservatief is omdat deze lager ligt dan de geschatte overleving 
in de RESONATE-2 studie. Het Zorginstituut merkt daarbij echter wel op dat de 
patiëntenpopulatie van de RESONATE-2 niet direct vergelijkbaar is met die van de 
iLLUMINATE studie. Dit maakt de analyse onzeker.  
 

2.10.3 Value Of Information (VOI) analyse 

Er bestaan meerdere bronnen van onzekerheid betreffende het farmaco-economisch 
model, welke gedeeltelijk zijn meegenomen in de PSA. Door deze onzekerheid 
bestaat er een kans dat het verkeerde besluit wordt genomen omtrent de 
vergoeding van ibrutinib. Een verkeerd besluit kan betekenen dat er QALYs verloren 
gaan, extra kosten worden gemaakt, of beide. Het risico van een verkeerd besluit 
kan uitgedrukt worden in de vorm van extra kosten per patiënt en vervolgens in de 
kosten voor de gehele patiëntenpopulatie. Deze kosten van onzekerheid 
voor de gehele populatie kunnen worden uitgedrukt als de populatie Expected Value 
of Perfect Information (EVPI). Deze waarde is een combinatie van verloren QALYs 
en/of extra kosten, beide in geld uitgedrukt.  
 
De registratiehouder heeft een VOI analyse aangeleverd.  
 
Discussie gevoeligheidsanalyses: 
Verschillende scenario analyses zijn gebaseerd op diverse aannames en daardoor 
minder betrouwbaar. Een voorbeeld hiervan is het scenario waarbij ibrutinib wordt 
vergeleken met bendamustine plus rituximab.  
 
Conclusie gevoeligheidsanalyses: 
Het Zorginstituut kan zich over het algemeen vinden in de aanpak rond de 
gevoeligheidsanalyses.   

2.11 Literatuurstudie 

De registratiehouder heeft een literatuuronderzoek uitgevoerd in de databases van 
MEDLINE (via PubMed), MEDLINE In-Process (via PubMed), Embase, Embase In-
Process,en the Cochrane Controlled Register of Clinical Trials (CENTRAL) op 17 juli 
2018. Bovendien is bij de beoordeling gebruik gemaakt van de 1B-tekst van het 
registratiedossier, de EPAR en van onderzoeken die gepubliceerd zijn in peer 
reviewed tijdschriften. 
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3 Resultaten farmaco-economische evaluatie: fitte patiënten 
model 

3.1 Ziektelast 

 
Met behulp van de proportional shortfall methode is een berekening gemaakt van de 
ziektelast (tabel 17) voor de huidige patiëntgroep. De ziektelast is berekend met de 
proportional shortfall methode. Omdat de ziektelast tussen de 0,41 en 0,70 ligt, 
acht het Zorginstituut een referentiewaarde van €50.000 per QALY relevant bij deze 
aandoening. 
 
 
Tabel 17: Fitte patiënten model: Berekening ziektelast van eerstelijnsbehandeling 

van volwassen patiënten met chronische lymfatische leukemie. 

Resterende QALYs met standaard behandeling 9,53 
QALYs zonder ziekte (gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht) 21,53 
Absoluut QALY verlies (fair innings) 12,00 
Proportional shortfall 0,56 

 

3.2 Incrementele en totale effecten 

 
Behandeling met ibrutinib resulteert in een winst in kwaliteit van leven ten opzichte 
van FCR (zie tabel 18). 
 

Tabel 18: Fitte patiënten model: Incrementele effecten van behandeling met 

ibrutinib versus FCR discontering 1,5% 

 ibrutinib FCR incrementeel 

Gewonnen levensjaren (LYG) 21,15 11,49 9,66 

QALYs 15,39 8,60 6,80 

 

3.3 Incrementele en totale kosten 

 
De behandeling met ibrutinib resulteert in €609.025 extra kosten (verdisconteerd). 
Zie tabel 19 voor een overzicht van de totale en incrementele kosten. 
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Tabel 19: Fitte patiënten model: Totale en incrementele kosten van toevoeging van 

inzet van ibrutinib versus FCR, discontering 4% 

 

  

Ibrutinib FCR Incremental 

Total costs €701.373 €92.348 €609.025 

Total direct medical costs €675.924 €67.978 €607.946 

PFS    

Drug acquisition €570.993 €15.018 €555.975 

Drug administration €0 €3.368 - €3.368 

Follow up €3.005 €2.200 €806 

Adverse events €934 €1.553 - €619 

PPS    

Drug acquisition and administration of 
subsequent treatment 

€ 89.208 € 32.055 €57.153 

Subsequent treatment follow up €1.156 €898 €267 

BSC follow up €8.033 €9.262 - €1.229 

    

Progression costs €356 €393 - €37 

Tretament switching costs €806 €890 - €83 

Terminal care €1.424 €300 €1.124 

    

Total societal €25.449 €24.370 €1.079 

Loss of productivity €5.607 €9.992 - €4.384 

Travel €904 €683 €221 

Caregiver €18.939 €13.695 €5.243 

 

 

3.4 Incrementele kosteneffectiviteitsratio ’s 

 
De registratiehouder rapporteert de volgende incrementele kosteneffectiviteits-
ratio’s (ICERs): €63.046per LYG en €89.634 per QALY ten opzichte van FCR (zie 
tabel 20). 
 

Tabel 20: Fitte patiënten model: Incrementele kosteneffectiviteit van ibrutinib versus 

FCR 

Incrementele kosten per gewonnen levensjaar (LYG) €63.046/ LYG 

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

€89.634 / QALY 

 



3.5 Gevoeligheidsanalyses 

3.5.1 Univariate gevoeligheidsanalyses 

 

 
 
Figuur 8: Fitte patiënten model: Tornado diagram van de univariate 
gevoeligheidsanalyse, zoals gerapporteerd door de registratiehouder. 
 

3.5.2 Probabilistische gevoeligheidsanalyses (PSA) 



 
 
 
Figuur 9: Fitte patiënten model: Incrementele kosten en effecten van ibrutinib ten 
opzichte van FCR: PSA met 1000 simulaties. 
 
 
 

 
 
Figuur 10: Fitte patiënten model: “Cost effectiveness acceptability curve” (CEAC) van 
de vergelijking tussen ibrutinib en FCR (gebaseerd op PSA met 1000 simulaties). 
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3.5.3 Scenarioanalyses 

In Tabel 21 staat een overzicht van de resultaten van de scenarioanalyses zoals 
gerapporteerd door de registratiehouder. Interessant zijn hier de scenario’s waarbij 
wordt uitgegaan van een kleiner behandeleffect op overleving (-20%) of een HR van 
3 in plaats van 5,88 voor overleving. De ICER stijgt dan al snel met zo’n €10.000 tot 
€40.000 per QALY.  
 
Tabel 21: Fitte patiënten model: Resultaten scenarioanalyses  

 

Subject 
ICER 

(€/LYG) 
ICER (€/QALY) 

Base Case  € 63.046   € 89.634  

Discounting 0% costs and effects  € 64.797   € 94.529  

Discounting 6% costs and effects  € 120.514   € 158.972  

Time horizon 10 years  € 344.843   € 346.825  

Time horizon 20 years  € 118.737   € 144.224  

HR OS ECOG -20%  € 71.036   € 99.274  

HR OS ECOG = 3.00  € 97.907   € 128.476  

PFS parameterization IR – Generalized Gamma  € 54.023   € 80.533  

Cut-off point late progressor 36 months  € 61.560   € 88.110  

Vial sharing included  € 63.076   € 89.677  

Productivity costs for fit patients excluded  € 63.500   € 90.280  

Inclusion of indirect medical costs  € 67.848   € 96.461  

Utilities of fit patients assumed equal to unfit  € 63.046   € 94.490  

Baseline utility fit patients +20%  € 63.046   € 82.121  

Baseline utility fit patients -20%  € 63.046   € 102.225  

Disutilities adverse events excluded  € 63.046   € 89.644  

Scenario 1: PFS and OS parametrization IR and FCR (base 
case analysis submitted in previous economic dossier) 

 € 66.640*  € 90.923*  

Scenario 2: PFS and OS parametrization IR and FCR  € 49.765   € 71.327  

Drug acquisition costs ibrutinib incorporating future 
patent loss 

€ 52.463 € 74.588 

Population IGHV unmutated subgroup € 71.447 € 96.867 

Population IGHV unmutated subgroup: OS FCR 30% 
reduced 

€ 57.534 € 81.061 

*Gebaseerd op het model zoals dat in augustus 2019 het Zorginstituut is ingediend 
 

3.5.4 Value Of Information (VOI) analyse 

De registratiehouder presenteert in zijn dossier onderstaand figuur.  
 
De resultaten van de probabilistische sensitiviteitsanalyse zoals gerapporteerd door 
de registratiehouder laten zien dat de kans dat ibrutinib kosteneffectief is ten 
opzichte van FCR bij een referentiewaarde van €50.000 per QALY ongeveer 3% is. 
 
De kosten van onzekerheid (Expected Value of Perfect Information; EVPI) kan 
worden uitgedrukt per patiënt of voor de gehele patiëntenpopulatie. Voor ibrutinib 
bedraagt de EVPI per patiënt €1.116 (Figuur 11). Derhalve bestaat er bij een 
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referentiewaarde van €50.000 per QALY naar verwachting een klein risico om een 
beslissing te nemen die niet kosteneffectief zal zijn. Bij een referentiewaarde van 
€50.000 per QALY is er namelijk weinig tot geen onzekerheid over de 
kosteneffectiviteit van ibrutinib. Het is belangrijk om te realiseren dat niet alle 
onzekerheden in de PSA zijn gereflecteerd (bijvoorbeeld structurele onzekerheid), 
en dat de EVPI de impact van deze onzekerheden dus niet reflecteert. Daarnaast 
dient vermeld te worden dat deze EVPI conditioneel is op de huidige ICER, en dus 
de huidige prijs van ibrutinib in het model. 
 
 

 

 

 

Figuur 11: Fitte patiënten model: Resultaten van de VOI analyse, per patiënt EVP 

curve 
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4 Resultaten farmaco-economische evaluatie: niet fitte patiënten 
model 

4.1 Ziektelast 

 
Met behulp van de proportional shortfall methode is een berekening gemaakt van de 
ziektelast (tabel 22) voor de huidige patiëntgroep. De ziektelast is berekend met de 
proportional shortfall methode. Omdat de ziektelast tussen de 0,41 en 0,70 ligt, 
acht het Zorginstituut een referentiewaarde van €50.000 per QALY relevant bij deze 
aandoening. 
 
De registratiehouder heeft ook alternatieve berekeningen uitgevoerd omtrent de 
ziektelast. In één analyse is bijvoorbeeld uitgegaan van een 20% verhoogde 
progressievrije overleving (eerste lijn) voor de CO behandelarm. De verschillende 
alternatieve berekeningen tonen echter weinig variatie in de berekende ziektelast: 
deze varieert steeds met slechts enkele decimalen.  
 
 
Tabel 22: Niet fitte patiënten model: Berekening ziektelast van 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met chronische lymfatische 

leukemie. 

Resterende QALYs met standaardbehandeling 6,05 
QALYs zonder ziekte (gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht) 10,96 
Absoluut QALY verlies (fair innings) 4,91 
Proportional shortfall 0,45 

 

4.2 Incrementele en totale effecten 

 
Behandeling met ibrutinib resulteert in een winst in kwaliteit van leven ten opzichte 
van CO (zie tabel 23). 
 

Tabel 23: Niet fitte patiënten model: Incrementele effecten van behandeling met 

ibrutinib versus CO discontering 1,5% 

 ibrutinib CO incrementeel 

Gewonnen levensjaren (LYG) 9,68 8,04 1,64 

QALYs 7,15 5,58 1,57 

 

4.3 Incrementele en totale kosten 

 
De behandeling met ibrutinib resulteert in €244.922 extra kosten (verdisconteerd). 
Zie tabel 24 voor een overzicht van de totale en incrementele kosten. 
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Tabel 24: Niet fitte patiënten model: Totale en incrementele kosten van toevoeging 

van inzet van ibrutinib versus CO, discontering 4% 

 

  

Ibrutinib Chlorambucil 

+ 

Obinutuzumab 

Incremental 

Total costs €534.732 €289.811 €244.922 

Total direct medical costs €485.967 €239.377 €246.590 

PFS    

Drug acquisition €434.797 €27.815 €406.982 

Drug administration €0 €1.488 - €1.488 

Follow up €2.527 €1.506 €1.022 

 

Adverse events €908 €1.599 - €691 

PPS    

Drug acquisition and administration of 
subsequent treatment 

€ 41.344 € 193.955 - €152.611 

Subsequent treatment follow up €578 €1.669 - €1.091 

BSC follow up €2.778 €7.262 - €4.484 

    

Progression costs € 155 € 410 - €256 

Tretament switching costs €350 €930 - €579 

Terminal care €2.529 €2.744 - €215 

    

Total societal € 48.765 € 50.434 - €1.669 

Loss of productivity €577 €904 - €327 

Travel €1.129 €1.325 - €197 

Caregiver €47.059 €48.204 - €1.145 

 

 

4.4 Incrementele kosteneffectiviteitsratio ’s 

 
De registratiehouder rapporteert de volgende incrementele kosteneffectiviteits-
ratio’s (ICERs): €149.105 per LYG en €155.914 per QALY ten opzichte van CO (zie 
tabel 25). 
 

Tabel 25: Niet fitte patiënten model: Incrementele kosteneffectiviteit van ibrutinib 

versus CO 

Incrementele kosten per gewonnen levensjaar (LYG) €149.105 / LYG 

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

€155.914 / QALY 

 



4.5 Gevoeligheidsanalyses 

4.5.1 Univariate gevoeligheidsanalyses 

 
 

 
 
 
Figuur 12: Niet fitte patiënten model: Tornado diagram van de univariate 
gevoeligheidsanalyse, zoals gerapporteerd door de registratiehouder. 
 

4.5.2 Probabilistische gevoeligheidsanalyses (PSA) 

 
 



 
 
Figuur 13: Niet fitte patiënten model: Incrementele kosten en effecten van ibrutinib
ten opzichte van CO: PSA met 1000 simulaties. 
 
 
 

 
 
Figuur 14: Niet fitte patiënten model: “Cost effectiveness acceptability curve” (CEAC) 
van de vergelijking tussen ibrutinib en CO (gebaseerd op PSA met 1000 simulaties). 
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4.5.3 Scenarioanalyses 

In Tabel 25 staat een overzicht van de resultaten van de scenarioanalyses zoals 
gerapporteerd door de registratiehouder.  
 
Interessant is hier het scenario waarbij wordt uitgegaan van de subgroep met een 
ongemuteerd IGHV, de ICER ligt hier een stuk lager dan in de base case.  
 
Tabel 25: Niet fitte patiënten model: Resultaten scenarioanalyses  

 

Subject ICER (€/LYG) ICER (€/QALY) 

Base Case € 149.105 € 155.914 

Discounting 0% costs and effects € 162.571 € 173.158 

Discounting 6% costs and effects € 210.854 € 208.668 

Time horizon 10 years € 201.481 € 240.681 

Time horizon 20 years € 155.802 € 160.013 

PFS parametric models changed to exponential € 163.496 € 175.299 

PFS parametric models changed to log-logistic € 162.855 € 167.685 

PFS direct projection from TTNT or death for I and CB+Obi € 166.630 € 176.054 

Cut-off point late progressor 6 months € 153.950 € 160.578 

Vial sharing included € 149.161 € 155.972 

Ibrutinib treatment duration based on TTD capped by 
absolute PFS  

€ 139.651 € 146.027 

Productivity costs for non-fit patients excluded € 149.305 € 156.122 

Inclusion of indirect medical costs € 164.836 € 172.362 

Inclusion of pre-progression Obinutuzumab costs € 157.065 € 164.236 

BR as comparator vs I € 147.833 € 178.314 

CB+R as comparator vs I € 105.032 € 117.289 

Efficacy of CB+Obi versus Ibrutinib estimated based on 
the pooled analysis + CLL11 

€ 136.532 € 142.018 

Disutilities adverse events excluded € 149.105 € 156.242 

Alternative third-line treatment € 138.467 € 144.789 

20% PFS reduction 1st line for both trial arms € 139.061 € 146.381 

20% PFS and OS reduction 1st line for both trial arms € 162.279 € 160.719 

Drug acquisition costs ibrutinib incorporating future 
patent loss 

€ 119.375 € 124.825 

Population IGHV unmutated subgroup  € 102.380 € 118.552 

 

 

4.5.4 Value Of Information (VOI) analyse 

De registratiehouder presenteert in zijn dossier onderstaand figuur.  
 
De resultaten van de probabilistische sensitiviteitsanalyse zoals gerapporteerd door 
de registratiehouder laten zien dat de kans dat ibrutinib kosteneffectief is ten 
opzichte van CO bij een referentiewaarde van €50.000 per QALY ongeveer 2% is. 
 
De kosten van onzekerheid (Expected Value of Perfect Information; EVPI) kan 
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worden uitgedrukt per patiënt of voor de gehele patiëntenpopulatie. Voor ibrutinib 
bedraagt de EVPI per patiënt €667 (Figuur 15). Derhalve bestaat er bij een 
referentiewaarde van €50.000 per QALY naar verwachting een klein risico om een 
beslissing te nemen die niet kosteneffectief zal zijn. Bij een referentiewaarde van 
€50.000 per QALY is er namelijk weinig tot geen onzekerheid over de 
kosteneffectiviteit van ibrutinib. Het is belangrijk om te realiseren dat niet alle 
onzekerheden in de PSA zijn gereflecteerd (bijvoorbeeld structurele onzekerheid), 
en dat de EVPI de impact van deze onzekerheden dus niet reflecteert. Daarnaast 
dient vermeld te worden dat deze EVPI conditioneel is op de huidige ICER, en dus 
de huidige prijs van ibrutinib in het model. 
 
 

 

 

 

 

Figuur 15: Resultaten van de VOI analyse, per patiënt EVPI curve 
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5 Discussie en Conclusies 

 
Voor de verschillende aspecten van de kosteneffectiviteitsanalyse (modelstructuur 
en analysetechniek, inputgegevens, validatie en gevoeligheidsanalyses, en 
resultaten) heeft Zorginstituut Nederland beoordeeld welke bronnen van 
onzekerheid aanwezig zijn. Hierbij is gelet op transparantie, methodologie, 
onnauwkeurigheid, bias, en het gebrek aan bewijs. De meest belangrijke 
kritiekpunten worden genoemd, de overige kritiekpunten staan vermeld in het 
rapport. 
 

Fitte patiënten model 

De methodologie van de kosteneffectiviteitsanalyse sluit niet aan op het 
referentiekader (richtlijn economische evaluaties) bij het volgende onderdeel: 

-  In de studie die ten grondslag ligt aan het model zijn geen kwaliteit van leven 
gegevens verzameld. De huidige aanpak omtrent de utiliteiten in het model 
berust op verschillende aannames en is daarom onzeker.  

 
Er is sprake van onnauwkeurigheid (imprecisie) bij het volgende aspect in het 
model: 

-  In het model wordt ervan uitgegaan dat de klinische effectiviteit van ibrutinib 
+ rituximab gelijk is aan de behandeling met ibrutinib monotherapie. 
Hoewel het Zorginstituut akkoord gaat met deze aanpak, blijft het onzeker 
of de effectiviteit exact gelijk is.   

 
Tot slot is er bij het volgende aspect een gebrek aan bewijs: 

-  Er is grote onzekerheid over het effect van ibrutinib op algehele overleving van 
de patiënt. Op het moment van de analyse (na een follow up van ongeveer 
3 jaar) waren de data zeer immatuur (ongeveer 5% van de patiënten was 
overleden).  

 
Eindconclusie fitte patiënten model 

Het Zorginstituut concludeert na advisering door de WAR dat de 
kosteneffectiviteitsanalyse van ibrutinib bij de eerstelijnsbehandeling van volwassen 
patiënten met chronische lymfatische leukemie van voldoende methodologische 
kwaliteit is.  
 
Bij een referentiewaarde van €50.000 per QALY is de behandeling met ibrutinib niet 
kosteneffectief ten opzichte van de behandeling met FCR. Vanwege de grote 
onzekerheid rond het effect van ibrutinib op algehele overleving, vindt het 
Zorginstituut dat er rekening mee gehouden moet worden dat de ICER zich ergens 
in de range van €63.533 tot €190.543 per QALY bevindt. Deze waarden zijn 
gebaseerd op het 95% betrouwbaarheidsinterval omtrent het effect op algehele 
overleving. In deze range bevindt zich ook de puntschatter van de analyse voor de 
subgroep van patiënten met een ongemuteerd IGHV.  
 
Het Zorginstituut kiest ervoor om de resultaten voor de totale groep als 
uitgangspunt te nemen (en niet die van de subgroep van patiënten met een 
ongemuteerd IGHV) omdat deze analyse methodologisch sterker onderbouwd en 
beter gevalideerd is.  
 
Wanneer wordt uitgegaan van een ICER van €63.533 dan zou de prijs van ibrutinib 
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met ongeveer 25% moeten dalen om onder de referentiewaarde van €50.000 per 
QALY te vallen. Wanneer uitgegaan wordt van een ICER van €190.543 dan is dit 
ongeveer 75%. Bij deze berekeningen is uitgegaan van de lijstprijzen van de 
geneesmiddelen die vermeld staan in dit rapport. 
 

Niet fitte patiënten model 

De methodologie van de kosteneffectiviteitsanalyse sluit niet aan op het 
referentiekader (richtlijn economische evaluaties) bij het volgende onderdeel: 

-  Het Zorginstituut kan zich niet vinden in de aanpak rondom het schatten van 
de algehele overleving zoals dat in de base case analyse is gedaan. De 
pivotal trial die ten grondslag ligt aan het model toont nauwelijks tot geen 
overlevingsvoordeel voor ibrutinib ten opzichte van chloorambucil + 
obinutuzumab (1% verschil in overleving na 3 jaar). De registratiehouder 
kiest ervoor om de data uit deze studie te poolen met een oudere studie 
waarna wel een overlevingsvoordeel voor ibrutinib ontstaat. Het 
Zorginstituut is van mening dat de twee studies niet goed vergelijkbaar zijn 
(zo is de vergelijkende behandeling verschillend) en de resultaten daarom 
niet gepoold kunnen worden. In een scenario analyse heeft de 
registratiehouder doorgerekend wat de effecten zijn wanneer er wordt 
uitgegaan van gelijke overleving tijdens de eerstelijnsbehandeling met 
respectievelijk ibrutinib en chloorambucil + obinutuzumab.  
  

Er is sprake van onnauwkeurigheid (imprecisie) bij het volgende aspect in het 
model: 

-  In het model wordt ervan uitgegaan dat de klinische effectiviteit van ibrutinib 
+ obinutuzumab gelijk is aan de behandeling met ibrutinib monotherapie. 
Hoewel het Zorginstituut akkoord gaat met deze aanpak, blijft het onzeker 
of de effectiviteit exact gelijk is.   

 
Volgens het Zorginstituut is er (vermoedelijk) sprake van bias bij het volgende 
aspect: 

-  De onderzoekspopulatie komt niet geheel overeen met de Nederlandse 
populatie. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de ECOG status: in de 
belangrijkste studie werden alleen patiënten met ECOG 0 - 2 geïncludeerd 
terwijl in Nederland juist patiënten met ECOG 3 en 4 deze behandeling 
zouden krijgen. Dit zorgt mogelijk voor een vertekening van de resultaten  

 
Tot slot is er bij de volgende aspecten een gebrek aan bewijs: 

- Er is grote onzekerheid over het effect van ibrutinib op algehele overleving van 
de patiënt. Op het moment van de analyse (na een follow up van ongeveer 
3 jaar) waren de data nog zeer immatuur (ongeveer 15% van de patiënten 
was overleden).  

-  Er is weinig informatie beschikbaar over de overleving van patiënten die een 
tweedelijnsbehandeling krijgen. Bovendien lijkt een groot deel van deze 
gegevens gebaseerd op patiënten die fitter zijn dan de patiënten in de 
Nederlandse praktijk. Het model is op dit punt dan ook erg onzeker.  

 
Eindconclusie niet fitte patiënten model 

Zorginstituut Nederland concludeert na advisering door de WAR dat de 
kosteneffectiviteitsanalyse van ibrutinib bij de behandeling van 
eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met chronische lymfatische 
leukemie van voldoende methodologische kwaliteit is.  
 
Bij een referentiewaarde van €50.000 per QALY is de behandeling met ibrutinib niet 
kosteneffectief ten opzichte van de behandeling met chloorambucil + obinutuzumab. 
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Vanwege de grote onzekerheid rond het effect van ibrutinib op algehele overleving, 
vind het Zorginstituut dat er rekening mee gehouden moet worden dat de ICER zich 
ergens in de range van €118.964 tot €199.161 per QALY bevindt. Deze waarden zijn 
gebaseerd op het 95% betrouwbaarheidsinterval omtrent het effect op algehele 
overleving.  
 
Wanneer wordt uitgegaan van een ICER van €118.964 dan zou de prijs van ibrutinib 
met ongeveer 50% moeten dalen om onder de referentiewaarde van €50.000 per 
QALY te vallen. Wanneer uitgegaan wordt van een ICER van €199.161 dan is dit 
ongeveer 60%. Bij deze berekeningen is uitgegaan van de lijstprijzen van de 
geneesmiddelen die vermeld staan in dit rapport. 
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Bijlage 1 

 
Baselinekenmerken ECOG1912 studie  
 

Karakteristieken  Ibrutinib + rituximab (N = 354)   FCR (N = 175) 

Gemiddelde leeftijd (standaarddeviatie) - jaar 56,7 (7,5) 56,7 (7,2) 
Leeftijd ≥60 jaar – aantal (%) 145 (41) 70 (40)  
Vrouw – aantal (%) 118 (33,3) 55 (31,4) 
Man - aantal (%)  236 (66,7) 120 (68,6) 
Rai stadium – aantal (%)   
Laag risico, 0 11 (3,1)  9 (5,1)  
Intermediair risico, I of II  187 (52,8)  94 (53,7)  
Hoog risico, III of IV 156 (44,1) 72 (41,1)  
ECOG performance status score – aantal (%)    
0 226 (63,8)  109 (62,3)  
1 119 (33,6)  63 (36,0)  
2 9 (2,5)  3 (1,7)  
Beta-2 microglobuline – mg/liter   
Gemiddelde (standaarddeviatie)  4,0 (2,1)  4,0 (1,9)  
Mediaan (interkwartielafstand)  3,6 (2,6-4,6)  3,4 (2,7-4,8)  
Dohner classificatie – aantal (%)    
Chromosoom 17p13 deletie  2 (0,6)  0 
Chromosoom 11q22.3 deletie 78 (22,0)  39 (22,3)  
Trisomie 12 70 (19,8)  27 (15,4)  
Normaal  69 (19,5) 37 (21,1) 
Chromosoom 13q deletie 121 (34,2) 58 (33,1)  
Anders  14 (4,0) 14 (8,0) 
IGHV mutatiestatus – aantal / totaal aantal 
patiënten waarin bepaald (%) 

  

Gemuteerd 70/280 (25,0) 44/115 (38,3) 
Ongemuteerd 210/280 (75,0) 71/115 (61,7)  
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Baselinekenmerken iLLUMINATE studie 
 
 

Karakteristieken  Ibrutinib + obinutuzumab 

(N = 113)   

Chloorambucil + obinutuzumab 

(N = 116) 

Mediane leeftijd (interkwartielafstand), jaar 70 (66-75) 72 (66-77) 
65 jaar of ouder – aantal (%) 91 (81) 92 (79) 
Vrouw – aantal (%) 46 (41) 37 (32) 
Man – aantal (%) 67 (59) 79 (68) 
Etniciteit – aantal (%)   
Blank 109 (96) 111 (96) 
Gekleurd of Afro-Amerikaans 2 (2) 2 (2) 
Aziatisch 1 (1) 2 (2) 
Inheemse Hawaiiaanse of ander eiland bewoner uit de 
Pacific  

1 (1) 1 (1) 

ECOG performance status score – aantal (%)   
0 57 (50) 53 (46) 
1 52 (46) 56 (48) 
2 4 (4) 7 (6) 
Diagnose – aantal (%)   
Chronische lymfatische leukemie 107 (95) 107 (92) 
Kleincellig lymfocytair lymfoom  6 (5) 9 (8) 
Rai stadium III of IV – aantal (%) 60 (53) 59 (51) 
Bulky disease van ten minste 5 cm – aantal (%) 30 (27) 44 (38) 
Hoog risico eigenschappen – aantal (%)   
Del17p, TP53 mutatie, del11q of ongemuteerd IGHV 73 (65) 75 (65) 
Del17p of TP53 mutatie 18 (16) 23 (20) 
Del17p 14 (12) 18 (16) 
TP53 mutatie 13/112 (12) 16/110 (15) 
Del11q 13 (12) 22 (19) 
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Bijlage 2 

 

Parameter 
Deterministic 

input 

SE Distribution 

HRs for PFS from frontline treatment unfit patiënts 

- BR 2,22 0,19 LogNormal 

- CB+R 3,70 0,20 LogNormal 

- CB+Obi 1,79 0,21 LogNormal 

HRs for PFS from frontline treatment fit patiënts (FCR) 2,86 0,24 LogNormal 

Annual rate of death during frontline PFS 5,7% 0,00% Beta 

HRs for death during frontline PFS  

- Ibrutinib 1,00 0,00 LogNormal 

- BR 1,64 0,49 LogNormal 

- CB+R 1,69 0,35 LogNormal 

- CB+Obi 1,28 0,34 LogNormal 

HRs for OS from frontline treatment unfit patiënts 

- BR 1,64 0,49 LogNormal 

- CB+R 1,69 0,35 LogNormal 

- CB+Obi 1,54 0,35 LogNormal 

HRs for OS from frontline treatment fit patiënts (FCR) 5,88 0,61 LogNormal 

HR for 2nd line PFS early progressor  

- Ibrutinib 1,43 0,31 LogNormal 

- BR 1,17 0,14 LogNormal 

- CB+R 1,17 0,14 LogNormal 

- CB+Obi 1,20 0,15 LogNormal 

HR for 2nd line PFS late progressor  

- Ibrutinib 1,43 0,31 LogNormal 

- BR 4,19 0,48 LogNormal 

- CB+R 5,58 0,39 LogNormal 

- CB+Obi 1,20 0,15 LogNormal 

Annual rate of death during 2nd line PFS 4,6% 0,0046 Beta 

HR for death during 2nd line PFS early progressor  

- Ibrutinib 1,08 0,47 LogNormal 

- BR 1,03 0,21 LogNormal 

- CB+R 1,03 0,21 LogNormal 

- CB+Obi 1,04 0,24 LogNormal 

HR for death during 2nd line PFS late progressor  

- Ibrutinib 1,08 0,47 LogNormal 

- BR 1,23 0,53 LogNormal 

- CB+R 1,23 0,54 LogNormal 
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- CB+Obi 1,04 0,24 LogNormal 

HR for PPS early progressor  

- Ibrutinib 0,25 0,37 LogNormal 

- BR 1,00 - LogNormal 

- CB+R 1,00 - LogNormal 

- CB+Obi 1,00 - LogNormal 

HR for PPS late progressor  

- Ibrutinib 0,25 0,37 LogNormal 

- BR 0,30 - LogNormal 

- CB+R 0,30 - LogNormal 

- CB+Obi 1,00 - LogNormal 

Annual rate of death during last-line/BSC 22,89% 0,0229 Beta 

% with CR/PR 

- Ibrutinib 86,00% 0,0860 Beta 

- BR 80,34% 0,0803 Beta 

- CB+R 71,01% 0,0710 Beta 

- CB+Obi 79,64% 0,0796 Beta 

- FCR 35,30% 0,0353 Beta 

% Receiving retreatment 

- BR 30% 0,0300 Beta 

- CB+R 30% 0,0300 Beta 

- CB+Obi 0% 0,0000 Beta 

AE rate infusion-related reaction 

- CB+R 4,0% 0,0040 Beta 

- CB+Obi 7,8% 0,0078 Beta 

AE rate neutropenia/granulocytopenia 

- Ibrutinib 11,9% 0,0119 Beta 

- BR 32,0% 0,0320 Beta 

- CB+R 27,0% 0,0270 Beta 

- CB+Obi 46,1% 0,0461 Beta 

AE rate anemia 

- Ibrutinib 6,7% 0,0067 Beta 

- CB+R 4,0% 0,0040 Beta 

- CB+Obi 7,8% 0,0078 Beta 

AE rate thrombocytopenia 

- Ibrutinib 3,0% 0,0030 Beta 

- CB+R 4,0% 0,0040 Beta 

- CB+Obi 10,6% 0,0106 Beta 

AE rate leukopenia 

- Ibrutinib 0,7% 0,0007 Beta 

- BR 19,0% 0,0190 Beta 

- CB+R 1,0% 0,0010 Beta 
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- CB+Obi 2,6% 0,0026 Beta 

AE rate infection 

- Ibrutinib 9,6% 0,0096 Beta 

- CB+R 13,0% 0,0130 Beta 

- CB+Obi 9,6% 0,0096 Beta 

AE rate lymphopenia BR 9,0% 0,0090 Beta 

AE rate fatigue    

- Ibrutinib 1,5% 0,0015 Beta 

- CB+Obi 1,7% 0,0017 Beta 

AE rate hypertension 

- Ibrutinib 5,2% 0,0052 Beta 

- CB+Obi 3,5% 0,0035 Beta 

AE rate atrial fibrillation 

- Ibrutinib 4,4% 0,0044 Beta 

- CB+Obi 0,0% 0,00000 Beta 

Utility during 1 st line PFS 

- PFS, frontline oral, unfit patiënts 0,798 0,014 Beta 

- PFS, frontline oral, fit patiënts 0,871 0,013 Beta 

- PFS, frontline IV on treatment increment -0,04 0,004 Beta 

- PFS, frontline increment hospitalization -0,12 -0,012 Beta 

Utility post-progression 

- Watch and wait, unfit patiënts 0,748 0,0748 Beta 

- PFS, second-line treatment, unfit patiënts 0,748 0,0748 Beta 

- BSC, unfit patiënts 0,6 0,0600 Beta 

- Watch and wait, fit patiënts 0,819 0,082 Beta 

- PFS, second-line treatment, fit patiënts 0,819 0,082 Beta 

- BSC, fit patiënts 0,671 0,067 Beta 

AE disutility duration 

- Infusion-related reaction 14 1,4000 Gamma 

- Neutropenia/granulocytopenia 14 1,4000 Gamma 

- Anemia 14 1,4000 Gamma 

- Thrombocytopenia 14 1,4000 Gamma 

- Leukopenia 14 1,4000 Gamma 

- Infection 14 1,4000 Gamma 

- Lymphopenia 14 1,4000 Gamma 

- Fatigue 14 1,4000 Gamma 

- Hypertension 14 1,4000 Gamma 

- Atrial Fibrillation 14 1,4000 Gamma 

Utility decrement due to AE frontline 

- Ibrutinib, unfit patiënts -0,0031 0,0003 Beta 

- Ibrutinib, fit patiënts -0,0033 0,0003 Beta 

- BR -0,0049 0,0005 Beta 
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- CB+R -0,0040 0,0004 Beta 

- CB+Obi -0,0064 0,0006 Beta 

- FCR -0,0041 0,0004 Beta 

Drug compliance 

- Ibrutinib 94,50% 0,0945 Beta 

- BR 95,60% 0,0956 Beta 

- CB+R 95,60% 0,0956 Beta 

- CB+Obi 95,80% 0,0958 Beta 

- FCR 95,60% 0,0956 Beta 

Drug administration costs 188,54 18,854 Gamma 

Routine care and follow up cost 

- PFS 1st line 1-3 month 146,95 29,39 Gamma 

- PFS 1st line 4-12 month 81,64 16,33 Gamma 

- PFS 1st line year 1+ 16,33 3,27 Gamma 

- PFS 2nd line 1-3 month 146,95 29,39 Gamma 

- PFS 2nd line 4-12 month 81,64 16,33 Gamma 

- PFS 2nd line year 1+ 16,33 3,27 Gamma 

Event cost 

- frontline progression 358,93 72 Gamma 

- second line progression 358,93 72 Gamma 

- second line treatment switch 814,17 163 Gamma 

- BSC treatment switch 814,17 163 Gamma 

Terminal care cost 3672,48 367,25 Gamma 

Grade 3/4 AE management costs (per event) 

- Infusion-related reaction 844 169 Gamma 

- Neutropenia/granulocytopenia 1302 260 Gamma 

- Anemia 3298 660 Gamma 

- Thrombocytopenia 3433 687 Gamma 

- Leukopenia 1905 381 Gamma 

- Infection 1934 387 Gamma 

- Lymphopenia 1905 381 Gamma 

- Fatigue 759 152 Gamma 

- Hypertension 1814 363 Gamma 

- Atrial Fibrillation 2828 566 Gamma 

Societal costs 

- Travel costs per administration visit 17 3,3325 Gamma 

- Informal care costs per administration visit 25 5,0605 Gamma 

- Productivity losses per administration visit 18 3,695 Gamma 

- Travel costs per visit to the hospital 17 3,3325 Gamma 

- Informal care costs per visit to the hospital 13 2,5302 Gamma 

- Productivity costs per visit to the hospital 9 0,3079 Gamma 
- Total costs of informal care per patiënt per cycle  

o PF state (28 days) fit/unfit 0 / 388 0 / 77,597 Gamma 
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o PD state (28 days) fit/unfit 0 / 537 0 / 107,4444 Gamma 

o BSC state (28 days) fit/unfit 298 / 597 59,6913 / 
119,3827 Gamma 

- Long-term productivity losses 15,635 1563,5250 Gamma 

- Age of retirement 68 6,8000 Gamma 

- AE travel costs 33 3,3325 Gamma 

- AE informal care costs 126 12,6098 Gamma 

- AE productivity costs fit/unfit 2162 / 253  432,3537 / 
50,6769 Gamma 
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