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Datum 24 september 2020 
Betreft Pakketadvies trastuzumab-emtansine (Kadcyla®) bij de adjuvante 

behandeling van volwassen patiënten met vroege HER-2 positieve 
borstkanker 

 
Geachte mevrouw Van Ark,  
 
Zorginstituut Nederland adviseert u over trastuzumab-emtansine (Kadcyla®) bij 
de adjuvante behandeling van volwassen patiënten met vroege HER2-positieve 
borstkanker, die invasieve restziekte hebben na een taxaan gebaseerde en HER2-
gerichte neoadjuvante behandeling. Aanleiding voor dit advies vormde de 
plaatsing van genoemd middel in de pakketsluis voor dure geneesmiddelen. 
 
Het Zorginstituut heeft trastuzumab-emtansine beoordeeld aan de hand van de 
vier pakketcriteria1: effectiviteit2, kosteneffectiviteit3, noodzakelijkheid en 
uitvoerbaarheid. Met deze brief informeer ik u over het resultaat van de integrale 
weging van deze pakketcriteria. 
Zorginstituut Nederland is tot de conclusie gekomen dat trastuzumab-emtansine 
(Kadcyla®) bij de genoemde indicatie voldoet aan het wettelijke criterium ‘stand 
van wetenschap en praktijk’. Het gaat hier om een effectief middel, maar er zijn 
argumenten om u te adviseren om tot prijsonderhandeling over te gaan.  
 
Ik licht hieronder het advies toe.    
 
Algemeen 
Het Zorginstituut maakt op uw verzoek vanuit het oogpunt van het uit 
gezamenlijke premies betaalde basispakket de afweging of nieuwe zorg onderdeel 
zou moeten zijn van het verzekerde pakket. Het Zorginstituut wordt hierbij 
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 heeft het 
Zorginstituut belanghebbende partijen tijdens het proces over de beoordeling 
geconsulteerd. 
Integrale weging pakketcriteria 
In een gerandomiseerd onderzoek (KATHERINE studie) werd trastuzumab-

                                                
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 
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emtansine vergeleken met trastuzumab, wat de huidige standaardbehandeling is. 
Het effect is aanzienlijk (de hazard ratio (HR) was 0,50; 0,39 – 0,64).  
De kans op progressievrije overleving voldoet aan de PASKWIL-criteria die de 
Commissie Beoordeling Oncologische Middelen (commissie BOM) hanteert voor 
een klinisch effect. 
De data van de KATHERINE studie zijn evenwel te prematuur om een uitspraak te 
kunnen doen over het effect van trastuzumab-emtansine op algehele overleving. 
De immaturiteit van de data is voor de commissie BOM reden om haar positieve 
advies over trastuzumab-emtansine als voorlopig te bestempelen. De EMA heeft 
de fabrikant verplicht om uiterlijk in 2024 aanvullende gegevens over algehele 
overleving aan te leveren. Ook de commissie BOM zal dan de mature 
overlevingsgegevens beoordelen en indien nodig haar advies aanpassen.  
 
De kwaliteit van leven was met name tijdens behandeling met trastuzumab-
emtansine lager. Dit komt overeen met het hogere toxiciteitsprofiel van 
trastuzumab-emtansine vergeleken met de standaardbehandeling trastuzumab. 
Het merendeel van de ongunstige effecten waren echter mild en van 
voorbijgaande aard.  
 
De vaste behandelduur van trastuzumab-emtansine bedraagt 14 cycli, behalve bij 
recidief of ernstige toxiciteit. Toepassing van trastuzumab-emtansine bij de 
genoemde indicatie zal gepaard gaan met meerkosten die geraamd worden op 
€16,4 miljoen in het 3e jaar na opname in het pakket. Trastuzumab-emtansine 
wordt nu al ingezet in een latere lijn van de behandeling van de nu voorliggende 
indicatie. Door inzet van trastuzumab-emtansine in een eerdere behandellijn bij 
deze indicatie treedt er dus een verschuiving van de kosten op. Mogelijk kunnen 
in de toekomst besparingen optreden door het voorkomen van ziekteprogressie, 
dit is echter op dit moment niet goed in te schatten.  
 
Het Zorginstituut concludeert dat de kosteneffectiviteitsradio (ICER) van 
trastuzumab-emtansine ten opzichte van vergelijkende behandeling trastuzumab 
tussen €496 tot €4.252 per QALY ligt. Deze range is gebaseerd op de 
verschillende extrapolaties van de overlevingswinst van de trastuzumab-
emtansine, welke onzeker is. Het effect van de gekozen extrapolatie is beperkt 
omdat de ICER range ruim onder de referentiewaarde van €20.000 per QALY blijft 
en derhalve is trastuzumab-emtansine ten opzichte van trastuzumab 
kosteneffectief.  
 
Zorgverzekeraars hebben bij het Zorginstituut aangegeven voor trastuzumab en 
trastuzumab biosimilars zeer hoge kortingen te hebben onderhandeld. Deze 
kortingen zijn niet openbaar. Daarom heeft het Zorginstituut hiermee geen 
rekening kunnen houden in de bepaling van de budgetimpact en de 
kosteneffectiviteit. Zorginstituut realiseert dat de meerkosten en 
kosteneffectiviteit respectievelijk hoger en ongunstiger kunnen uitvallen dan 
geraamd.  
 
Pakketadvies 
Het Zorginstituut ziet, net als de commissie BOM, trastuzumab-emtansine voor de 
bovengenoemde indicatie als een geneesmiddel met potentie. Indien bij het 
beschikbaar komen van gegevens over de algehele overleving het voorlopige 
positieve advies van de commissie BOM zal kantelen naar een negatief advies, 
dan zal het Zorginstituut het advies herzien.  
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In acht nemend dat de meerkosten en kosteneffectiviteit in werkelijkheid 
ongunstiger zijn dan geraamd, adviseert het Zorginstituut u trastuzumab-
emtansine alleen op te nemen in het basispakket na succesvolle 
prijsonderhandelingen om tot een maatschappelijk aanvaardbare prijs te komen. 
Het Zorginstituut adviseert u hierbij om u te laten infomeren door de 
zorgverzekeraars over de hoogte van de bedongen kortingen.  
 
Gepast gebruik 
Voordat met trastuzumab-emtansine gestart kan worden in de genoemde 
indicatie, moet bij patiënten zijn vastgesteld dat er sprake is van HER2-positiviteit  
en van invasieve restziekte na een op taxaan gebaseerde en HER2-gerichte 
neoadjuvante behandeling. De maximale behandelduur is 14 cycli, waarbij bij 
recidiverende ziekte en/of bij onbehandelbare toxiciteit de behandeling gestaakt 
dient te worden. Het Zorginstituut heeft hierbij het vertrouwen dat de 
beroepsgroep trastuzumab-emtansine doelmatig in zal zetten  
 
Evaluatie 
Indien trastuzumab-emtansine in het verzekerde pakket zal instromen, zal het 
Zorginstituut het gebruik van trastuzumab-emtansine actief gaan volgen. Wij 
zullen u uiterlijk in 2024 informeren over onze bevindingen.  
 
Het Zorginstituut kijkt hierbij naar de volgende punten in de context van het 
behandellandschap; 

- De overeenkomst van de oorspronkelijke schatting van het aantal patiënten 
  met het feitelijk behandelde aantal; 

- De kostenontwikkeling ten opzichte van de oorspronkelijke kostenraming 
- De koppeling van de tumorkenmerken en de inzet van trastuzumab-
emtansine;  

- De plaats van trastuzumab-emtansine in het behandelarsenaal van de 
beroepsgroep op basis van het definitieve advies van de commissie BOM.  

 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
Sjaak Wijma 
Voorzitter Raad van Bestuur 
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ACP-advies aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut over 
trastuzumab-emtansine (Kadcyla®) bij de adjuvante behandeling van 
volwassen patiënten met vroege HER2-positieve borstkanker 
 
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 28 augustus 2020 (i.v.m. coronacrisis 
een videoconferentie) gesproken over de vraag of trastuzumab-emtansine voor de 
behandeling van bovengenoemde subgroep van borstkankerpatiënten opgenomen 
dient te worden in de basisverzekering.  
 
De patiëntenorganisatie Borstkanker Vereniging Nederland heeft gebruik gemaakt 
van de mogelijkheid om mondeling in te spreken. Zij bracht naar voren dat 
trastuzumab-emtansine een zeer effectief middel betreft doordat het aantal 
recidieven gehalveerd (van 23% naar 12%) wordt ten opzichte van de 
standaardbehandeling trastuzumab. Dit betekent dat minder patiënten uitzaaiingen 
krijgen en vervolgbehandelingen moeten ondergaan. Voor het bepalen van de 
overleving zijn de follow up gegevens nog onvoldoende lang, maar de 
tussenresultaten na vijf jaar gaan in de richting van winst op overleving. De 
patiënten vertegenwoordiger gaf verder aan dat zij het belangrijk vindt dat patiënten  
zelf een afweging kunnen maken of zij eventuele bijwerkingen die met de 
behandeling gepaard gaan, acceptabel vinden. Voor een oudere patiënte zal dit een 
andere afweging zijn dan voor een jonge moeder. 
Enkele zorgverzekeraars hebben schriftelijk laten weten dat zij behoorlijke kortingen 
hebben bedongen op de kosten van de vergelijkende arm (trastuzumab dan wel 
biosimilars). Deze kortingen zijn niet openbaar en daarom heeft het Zorginstituut 
hiermee geen rekening kunnen houden in de bepaling van de budgetimpact en de 
kosteneffectiviteit. De zorgverzekeraars geven aan dat hierdoor een vertekend beeld 
ontstaat.  
 
De commissie is van mening dat het hier om een effectief geneesmiddel gaat. Wel 
moeten de lange termijn gegevens over de overleving het positieve beeld nog 
bevestigen. De kosteneffectiviteitsbepaling ligt ver onder de referentiewaarde van 
€20.000 per QALY die als uitgangspunt genomen wordt bij een ziektelast van 0.34 
(op een schaal van 0-1 waarbij 1 staat voor de hoogste ziektelast). Echter, zoals de 
zorgverzekeraars al aangeven, is de kosteneffectiviteit in werkelijkheid minder 
gunstig omdat over de prijs van trastuzumab is onderhandeld. De betaalde prijs is 



niet openbaar waardoor de commissie niet weet wat de werkelijke kosteneffectiviteit 
is. Tevens zijn er onzekerheden in de kosteneffectiviteitsanalyse, waardoor deze 
ongunstiger kan uitvallen. Bovendien stelt de commissie zich de vraag of de 
referentiewaarde van €20.000 euro per QALY wel als uitgangspunt genomen moet 
worden nu het om een indicatie-uitbreiding gaat. De fabrikant heeft een deel van zijn 
ontwikkelkosten immers reeds terugverdiend en heeft slechts beperkte inspanningen 
hoeven leveren voor de ontwikkeling van trastuzumab-emtansine. De commissie 
komt om bovenstaande redenen tot de conclusie dat er meerdere argumenten zijn 
om toch prijsonderhandeling te adviseren. Doordat de kortingen die zijn bedongen 
niet openbaar zijn, kan de commissie niet adviseren hoeveel prijsreductie 
noodzakelijk is om tot een maatschappelijk aanvaardbare prijs te komen. De 
commissie adviseert de minister hierover contact op te nemen met de 
zorgverzekeraars.  
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SMD Gestandaardiseerde gemiddelde verschil (standardized mean 
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Samenvatting 

In dit farmacotherapeutisch rapport beschrijft Zorginstituut Nederland de 
inhoudelijke beoordeling van de waarde van trastuzumab-emtansine (Kadcyla®) bij 
de adjuvante behandeling van volwassen patiënten met vroege HER2-positieve 
borstkanker, die invasieve restziekte hebben na een taxaan gebaseerde en HER2-
gerichte neoadjuvante behandeling. Trastuzumab-emtansine is daarbij vergeleken 
met trastuzumab op de criteria gunstige effecten, ongunstige effecten, ervaring, 
toepasbaarheid en gebruiksgemak. Zorginstituut Nederland heeft zich hierbij laten 
adviseren door haar Wetenschappelijke Adviesraad (WAR). 
 
In één direct vergelijkende gerandomiseerde, open-label fase III studie is een 
klinisch relevant effect van trastuzumab-emtansine op invasief ziektevrije overleving 
aangetoond in vergelijking met trastuzumab, bij de adjuvante behandeling van 
vroege HER2-positieve borstkanker met invasieve restziekte na een taxaan 
gebaseerde en HER2-gerichte neoadjuvante behandeling. Het effect (HR 0,50 [95% 
BI 0,39 – 0,64) is aanzienlijk en voldoet aan de PASKWIL criteria die de 
behandelaren hanteren voor een voorlopig positief advies. Het positieve advies is als 
voorlopig bestempeld vanwege de immaturiteit van de algehele overleving 
gegevens. De mediane invasief ziektevrije overleving was in beide armen nog niet 
bereikt. Vanwege de immaturiteit van de gegevens is het nog niet bekend of de 
verbetering in invasief ziektevrije overleving tot een verbetering van de algehele 
overleving leidt. Er werd geen significant verschil in algehele overleving gevonden 
(HR 0,70 [95% BI 0,47 – 1,05]). De kwaliteit van leven was met name tijdens de 
behandeling met trastuzumab-emtansine lager dan bij trastuzumab. Dit komt 
overeen met het hogere toxiciteitsprofiel van trastuzumab-emtansine t.o.v. 
trastuzumab. Graad 3-4 ongunstige effecten gerelateerd aan de behandeling traden 
klinisch relevant vaker op bij trastuzumab-emtansine dan bij trastuzumab (RR 1,67 
[95% BI 1,35 – 2,06]). Deze slechtere verdraagbaarheid van trastuzumab-
emtansine uitte zich tevens in een klinisch relevante verhoging van het aantal 
stakers (RR 8,63 [95% BI 5,10 – 14,60]). Ruim de helft van de patiënten (53%) 
continueerde op adjuvant trastuzumab. Het merendeel van de ongunstige effecten 
was mild (graad 1 en 2) en van voorbijgaande aard. 
 
In relatie tot de gunstige effecten van trastuzumab-emtansine acht het Zorginstituut 
de ongunstige effecten acceptabel. In deze beslissing neemt het Zorginstituut de 
volgende aspecten mee: 

- Een belangrijk behandeldoel in de adjuvante setting is het voorkomen van 
recidieven of metastasen op afstand. Trastuzumab-emtansine resulteerde in 
een verdubbeling van de invasief ziektevrije overleving. 

- De behandelintentie is bij vroege HER2-positieve borstkanker curatief. Winst op 
ziektevrije overleving moet dan ook gepaard gaan met een verbetering op 
de algehele overleving. Vooralsnog lijkt op basis van immature data bij 
trastuzumab-emtansine dit het geval te zijn. De fabrikant is verplicht om 
uiterlijk in 2024 de finale analyse over de algehele overleving te delen met 
de EMA. Ook de Commissie Beoordeling Oncologische middelen (cieBOM) zal 
de mature overlevingsgegevens beoordelen en indien nodig haar advies 
aanpassen. 

- De cieBOM concludeert dat het voordeel van de behandeling met trastuzumab-
emtansine opweegt tegen het hogere aantal bijwerkingen.  

- De behandeling is alleen voor een subgroep van hoog-risico patiënten, namelijk 
patiënten die geen pathologische complete respons (pCR) hebben na 
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operatie en daardoor een hogere kans op een recidief hebben. Bij patiënten 
die wel een pCR hebben blijft het minder toxische trastuzumab de 
standaardbehandeling. 

 
De ervaring met trastuzumab-emtansine en trastuzumab is respectievelijk 
voldoende en ruim. De toepasbaarheid van trastuzumab-emtansine is acceptabel 
maar mogelijk beperkter dan bij trastuzumab. Het gebruiksgemak van beide 
therapieën is vergelijkbaar.  
 
Zorginstituut Nederland is tot de eindconclusie gekomen dat bij de adjuvante 
behandeling van vroege HER2-positieve borstkanker waarbij sprake is van invasieve 
restziekte na een op taxaan gebaseerde en HER2-gerichte neoadjuvante 
behandeling trastuzumab-emtansine (Kadcyla®) een meerwaarde heeft ten 
opzichte van trastuzumab. Trastuzumab-emtansine (Kadcyla®) voldoet daarom aan 
de stand van de wetenschap en praktijk en is daarmee een te verzekeren prestatie. 
 
 
 
De bespreking van dit farmacotherapeutisch rapport is door de Wetenschappelijke 
Adviesraad van Zorginstituut Nederland afgerond in haar vergadering van 27 juli 
2020. 
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1 Inleiding  

1.1 Aanleiding 
Zorginstituut Nederland beoordeelt in dit rapport de waarde van trastuzumab-
emtansine bij de adjuvante behandeling van volwassen patiënten met vroege HER2-
positieve borstkanker, die invasieve restziekte hebben na een taxaan gebaseerde en 
HER2-gerichte neoadjuvante behandeling t.o.v. de standaard- of gebruikelijke 
behandeling. 

 
Stofnaam trastuzumab-emtansine (Kadcyla®) 100 mg en 160 mg poeder voor 
concentraat voor oplossing voor infusie 
Geregistreerde indicatie: 
Kadcyla is als monotherapie geïndiceerd voor de adjuvante behandeling van 
volwassen patiënten met vroege HER2-positieve borstkanker, die invasieve 
restziekte hebben in de borst en/of de lymfeklieren na een op taxaan gebaseerde 
en HER2-gerichte neoadjuvante behandeling. 
 
Claim van de fabrikant: 
Een adjuvante trastuzumab-emtansine behandeling heeft een klinische 
meerwaarde boven de huidige adjuvante standaardbehandeling met trastuzumab. 
 
Doseringsadvies: 
De aanbevolen dosering trastuzumab-emtansine is 3,6 mg/kg lichaamsgewicht, 
elke 3 weken (cyclus van 21 dagen) toegediend als een intraveneuze infusie. De 
aanbevolen behandelduur voor patiënten met invasieve restziekte na 
neoadjuvante behandeling bedraagt 14 driewekelijkse cycli, welke wordt gestopt 
in geval van ziekteterugkeer of wanneer onbehandelbare toxiciteit optreedt. 
 
Samenstelling: 
Injectieflacons zijn in twee groottes beschikbaar: 100 mg en 160 mg poeder voor 
concentraat voor oplossing voor infusie.  
Kadcyla 100 mg: na reconstitutie bevat een injectieflacon van 5 ml oplossing 20 
mg/ml trastuzumab-emtansine. 
Kadcyla 160 mg: na reconstitutie bevat een injectieflacon van 8 ml oplossing 20 
mg/ml trastuzumab-emtansine. 
 
Werkingsmechanisme: 
Trastuzumab-emtansine is een antilichaam-geneesmiddelconjugaat gericht tegen 
HER2. Het bestaat uit het antilichaam trastuzumab, stabiel covalent gebonden 
aan het cytotoxische DM1. De koppeling van DM1 met trastuzumab verleent 
trastuzumab-emtansine selectiviteit voor tumorcellen die HER2 tot overexpressie 
brengen waardoor de directe intracellulaire afgifte van DM1 aan kwaadaardige 
cellen wordt verhoogd. Na binding aan HER2 ondergaat trastuzumab-emtansine 
receptorgemedieerde internalisatie en daaropvolgend lysosomale afbraak, 
hetgeen leidt tot afgifte van DM1-bevattende cytotoxische katabolieten en 
uiteindelijk apoptotische celdood. 
 
Bijzonderheden: 
Trastuzumab-emtansine is reeds in 2014 ingestroomd in het basispakket voor 
patiënten met HER2-positieve gemetastaseerde borstkanker, als 
tweedelijnsbehandeling na eerdere behandeling met trastuzumab en een taxaan, 
na een positief advies van de commissie ter Beoordeling van Oncologische 
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Middelen (cieBOM) van de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie 
(NVMO). [1] 
 
Voor patiënten met vroege HER2-positieve borstkanker is trastuzumab-emtansine 
door de minister van Medische Zorg sinds december 2019 in de sluis geplaatst en 
als gevolg uitgesloten van vergoeding binnen het basispakket. 
 

 
1.2 Achtergronden  

 
1.2.1 Aandoening 

Borstkanker ontwikkelt zich in de melkbuisjes (ductuli) of de melklieren (lobuli) van 
de borst. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen een carcinoma in situ, waarbij 
het carcinoom beperkt blijft tot de ductuli of lobuli, en het invasieve carcinoom, 
waarbij de tumor het omliggende weefsel aantast. Tumorcellen kunnen vervolgens 
lymfevaten en bloedvaten penetreren, waardoor metastasering kan plaatsvinden. [2]  
 
Vroege borstkanker 
Borstkanker wordt ‘vroeg’ genoemd indien er geen metastasering op afstand heeft 
plaats gevonden (stadium I-III) en de behandelintentie curatief is. Bij vroege 
borstkanker is een belangrijk behandeldoel om recidieven of metastasen of afstand 
te voorkomen. [3] 
 
HER2-positief 
Het humaan epidermale groeifactor receptor-2 gen (HER2) komt tot overexpressie 
in ongeveer 15-20% van de borsttumoren. [4] De aan- of afwezigheid van HER2-
receptoren is een belangrijke prognostische factor en heeft consequenties voor de 
keuze van de behandeling (i.e. de mogelijkheid om anti-HER2 therapie in te zetten). 
[5]  
 
Invasieve restziekte 
Bij patiënten met vroege borstkanker wordt de tumor meestal operatief verwijderd, 
eventueel na voorbehandeling met neoadjuvante systemische therapie. Na de 
operatie controleert de patholoog het gereseceerde borst- en lymfeklierweefsel op 
restziekte. Dit kan leiden tot de volgende conclusies: 

1. De marges zijn tumorvrij: de tumor reikt nergens in de geïnkte snijvlakken. 
Dit wordt een pathologische complete respons (pCR) genoemd. 

2. Er is sprake van focale uitbreiding: de tumor reikt in 1 beperkt gebied (≤ 4 
mm) in een geïnkt vlak. Dit is in principe geen noodzaak tot re-chirurgie. Dit 
wordt invasieve restziekte genoemd.  

3. Er is sprake van meer dan focale uitbreiding: de tumor reikt in een groter 
gebied of meerdere kleine gebieden in het geïnkte resectievlak. Re-chirurgie 
is geïndiceerd (re-excisie of mastectomie). De nieuwe snijvlakken worden 
vervolgens op eenzelfde wijze gecontroleerd op restziekte. [3] 

 
Een belangrijk gegeven is dat patiënten met invasieve restziekte na chirurgie 
significant vaker een recidief krijgen en (daardoor) een hogere kans op sterfte 
hebben dan patiënten met een pCR. [6] 
 

1.2.2 Symptomen en ernst 
De belangrijkste verdachte symptomen bij borstkanker zijn een lokaal palpabele 
afwijking, veelal door de patiënt zelf ontdekt, lokale pijn of gevoeligheid in een 
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borst, intrekkingen van de huid of tepel, verandering van de contouren van de borst 
of bruine of bloederige tepeluitvloed. Veel carcinomen worden echter in een vroeg 
stadium bij screening in het kader van het bevolkingsonderzoek ontdekt voordat 
deze tot symptomen aanleiding geven. [2] 
 
Borstkanker is een ernstige ziekte die indien onbehandeld veelal een dodelijke 
afloop kent. Bij vroege borstkanker varieert de 5-jaars overleving tussen de 99% 
voor stadium I en 76% voor stadium III. [7] Bij HER2-positieve borstkanker is vaker 
sprake van agressieve tumorgroei met een grotere kans op een recidief ten opzichte 
van HER2-negatieve borstkanker. [8] Door het toevoegen van trastuzumab aan de 
(neo)adjuvante behandeling is de ziektevrije en algehele overleving van patiënten 
met HER2-positieve borstkanker de afgelopen jaren aanzienlijk verbeterd. [9] 
Desondanks krijgt 20% van de Nederlandse patiënten met vroege HER2-positieve 
borstkanker binnen 10 jaar te maken met terugkeer van de ziekte. [8] 
 

1.2.3 Prevalentie en incidentie 
Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen in 
Nederland. In 2019 kwam de 5-jaars prevalentie van invasieve borstkanker neer op 
66.957 patiënten. [7] Sinds 2015 is de incidentie van borstkanker gestabiliseerd en 
ligt de incidentie rond de 15.000 patiënten per jaar. [7] In Figuur 1 is een 
patiëntenflowchart weergegeven. Om in aanmerking te komen voor behandeling 
met trastuzumab-emtansine moet er sprake zijn van vroege borstkanker (stadium I 
t/m III) en HER2-positiviteit. Deze percentages zijn gebaseerd op gegevens van het 
Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). [7] Verder moet de patiënt neoadjuvant 
behandeld zijn en na chirurgie invasieve restziekte hebben. Omdat hierover in 
Nederland weinig gepubliceerde gegevens zijn, heeft de registratiehouder klinische 
experts geraadpleegd. Met behulp van deze schattingen komen er in totaal 413 
patiënten in aanmerking voor behandeling met trastuzumab-emtansine.  
 

Figuur 1. Flowchart met aantallen patiënten welke in aanmerking komen voor 
behandeling met trastuzumab-emtansine 
 

 

 
1.2.4 Standaardbehandeling of gebruikelijke behandeling 

De richtlijn Borstkanker van het Nationaal Borstkanker Overleg Nederland (NABON) 
(2020) beschrijft de behandeling bij vroege HER2-positieve borstkanker. [3] Als de 
preoperatieve diagnostiek wijst op vroege HER2-borstkanker, kunnen de volgende 
behandelstappen worden doorlopen:  
 
Stap 1 (optioneel): neoadjuvante behandeling. 
Stap 2: operatie gevolgd door definitieve pathologie. 
Stap 3: adjuvante behandeling. 
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Figuur 2: Schematische weergave van de behandeling van vroege HER2-positieve 
borstkanker. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stap 1 (optioneel): neoadjuvante behandeling 
Het krijgen van een neoadjuvante behandeling is gebaseerd op het risicoprofiel van 
de patiënt. Voornamelijk bij HER2-positieve borstkankerpatiënten met een hoger 
risico op terugkeer door ongunstiger tumorkarakteristieken of lymfeklierstatus 
(stadium II en III ziekte) is neoadjuvante therapie de standaardkeuze. Voordelen 
van neoadjuvante systemische therapie zijn het vaker kunnen aanbieden van 
borstsparende chirurgie, het kunnen verwijderen van kleinere volumina bij 
borstsparende behandeling (waardoor mogelijk beter cosmetisch resultaat) en 
mogelijk ook okselsparende therapie. [3] 
 
Bij de neoadjuvante behandeling van HER2-positieve borstkanker dient trastuzumab 
toegevoegd te worden aan de neoadjuvante chemotherapie (taxaan en/of 
antracycline). In Nederland is het tevens gebruikelijk om pertuzumab toe te voegen 
aan chemotherapie en trastuzumab. Dit verhoogt de kans op een pCR (zie bovenste 
behandelschema in Figuur 2). [3] 
 
Stap 2: operatie gevolgd door definitieve pathologie 
Na het beëindigen van de neoadjuvante chemotherapie is locoregionale behandeling 
geïndiceerd, ongeacht de respons. Dit bestaat uit chirurgie (lokaal: borstsparend of 
mastectomie en/of regionaal: schildwachtklier- of okselklierdissectie). De chirurgie 
vindt bij voorkeur plaats binnen 1 maand na de laatste chemotherapiekuur. De 
patholoog evalueert vervolgens of er sprake is van restziekte door middel van 
snijvlakonderzoek bij het gereseceerde borst- en of lymfeklierweefsel. Indien er 
sprake is van tumorvrije marges of slechts focale uitbreiding van de tumor, wordt 
overgegaan op adjuvante therapie. 
 
Stap 3: adjuvante behandeling 
Het doel van adjuvante systemische therapie is het verminderen van de kans op 
locoregionale terugkeer van ziekte en metastasen op afstand. Adjuvante therapie 
bestaat bij vroege HER2-positieve patiënten uit: 

- Tot maximaal 1 jaar trastuzumab (verdeeld over zowel de neoadjuvante als 
de adjuvante setting); 

- Chemotherapie (optioneel): alleen indien dit niet in de neoadjuvante setting 
is gegeven. 

- Indien geïndiceerd radiotherapie; 
- Indien hormoonreceptor-positief 5 jaar endocriene therapie. 
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doelgerichte therapie* 

HER2+ 

borstkanker 

Neoadjuvante behandeling 

(optioneel) 
Adjuvante behandeling 

Chirurgie en 

definitieve 

pathologie 

*Doelgerichte therapie: trastuzumab of trastuzumab + pertuzumab. **Alleen indien chemotherapie niet in de neoadjuvante setting is gegeven.  

 

Tot 1 jaar trastuzumab  

Chemotherapie (optioneel)** 

Indien geïndiceerd radiotherapie 

Indien HR positief ≥5 jaar endocriene therapie 
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De richtlijn maakt nog geen onderscheid tussen HER2-positieve patiënten die na 
neoadjuvante behandeling wel of geen invasieve restziekte hebben in het 
gereseceerde borst- en/of lymfeklierweefsel. Alle patiënten worden standaard met 
één jaar adjuvant trastuzumab doorbehandeld. 
 
Voorlopig positief cieBOM advies  
De cieBOM van de NVMO heeft in 2019 een voorlopig positief advies uitgebracht 
voor trastuzumab-emtansine bij patiënten met HER2-positieve borstkanker na 
neoadjuvante chemotherapie en doelgerichte therapie gevolgd door resectie van de 
tumor waarbij er nog invasief carcinoom aanwezig is. Zij concludeerden dat, ten 
opzichte van de adjuvante behandeling met trastuzumab, adjuvante behandeling 
met trastuzumab-emtansine resulteert in een klinisch relevant langere ziektevrije 
overleving. Deze positieve bevinding woog op tegen het hogere aantal bijwerkingen 
bij trastuzumab-emtansine vergeleken met trastuzumab. Het positieve advies is als 
voorlopig bestempeld vanwege de immaturiteit van de algehele overleving 
gegevens: een definitief advies volgt bij mature gegevens over de algehele 
overleving. 
 
Voorgestelde plaats in de behandeling en vergelijkende behandeling 
In Figuur 3 is de voorgestelde plaats van trastuzumab-emtansine in de behandeling 
van vroege HER2-positieve borstkanker schematisch weergegeven. Conform de 
registreerde indicatie kan trastuzumab-emtansine als adjuvant worden ingezet bij 
patiënten die invasieve restziekte hadden in het volledig gereseceerde borst- en/of 
lymfeklierweefsel na voorafgaande neoadjuvante behandeling. Patiënten die nu 
restziekte hebben krijgen 1 jaar trastuzumab. De behandeling waarmee vergeleken 
moet worden is trastuzumab. 

 
Figuur 3. Schematische weergave van behandeling van vroege HER2-positieve 
borstkanker met inachtneming van aan-/afwezigheid restziekte 
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2 Methode systematisch literatuuronderzoek 

2.1 Vraagstelling 
Wat is de waarde van trastuzumab-emtansine (Kadcyla®) bij de adjuvante 
behandeling van HER2-positieve borstkanker met invasieve restziekte na 
neoadjuvante behandeling vergeleken met trastuzumab? 
Voldoet trastuzumab-emtansine (Kadcyla®) bij de adjuvante behandeling van 
HER2-positieve borstkanker met invasieve restziekte na neoadjuvante behandeling 
aan de stand van de wetenschap en praktijk? 
 

2.1.1 PICO 
 
Tabel 1 PICO 
Patiëntenpopulatie Volwassen patiënten met vroege HER2-positieve 

borstkanker met invasieve restziekte na een taxaan 
gebaseerde en HER2-gerichte neoadjuvante 
behandeling 

Interventie trastuzumab-emtansine (Kadcyla®) 
Controle-interventie trastuzumab 
Cruciale uitkomsten Algehele overleving (OS) 

Ziektevrije overleving (DFS) 
Ernstige ongunstige effecten 
Stakers vanwege ongunstige effecten 

Relevante follow-up duur 10 jaara 

Studiedesign Gerandomiseerd, gecontroleerd, dubbelblindb 

 
a 10 jaar is een wenselijke follow-up duur gezien de 10-jaarsoverleving (94-57%)  
van stadium I-III borstkanker met de huidige standaardbehandeling. Tegelijkertijd 
houdt het Zorginstituut rekening met de PASKWIL criteria voor adjuvante 
behandeling van de cieBOM van de NVMO, die een oordeel over de klinische 
relevantie van het verschil in overlevingsduur toelaten na 3 jaar. [10] 
 
b Randomisatie, controle en blindering zijn wenselijk en in beginsel uitvoerbaar. 
Blindering is met name relevant voor de uitkomstmaten ziektevrije overleving, 
kwaliteit van leven en ongunstige effecten. 
 

2.1.2 Uitkomstmaten en klinische relevantiegrenzen 
Algehele overleving (OS) 
Een cruciale uitkomstmaat voor effectiviteit is de overlevingsduur. De voorkeur gaat 
uit naar het meten van algehele overleving (OS). 
 
Klinische relevantiegrens: voor de winst op totale overleving bij adjuvante therapie 
wordt een minimaal percentage van 5% gehanteerd bij een minimale mediane 
follow-up duur van 3 jaar. Indien de winst op overleving tussen de 3 en 5% ligt en 
de hazard ratio lager is dan 0,7, wordt dit ook gezien als klinisch relevant. [10] 
 
Ziektevrije overleving (DFS) 
Aangezien de follow-up tijd voor algehele overleving lang is en het aantal events 
laag is, wordt ziektevrije overleving (disease-free surival, DFS), gedefinieerd als tijd 
van randomisatie tot hetzij ziekterecidief hetzij overlijden ongeacht oorzaak, gezien 
als een opzichzelfstaande en tevens cruciale uitkomstmaat. 
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Klinische relevantiegrens: een hazard ratio van <0,7 bij een minimale follow-up 
duur van 3 jaar wordt als klinisch relevant gezien. Een voorwaarde is dat het 
benodigde aantal events is bereikt ten tijde van data-analyse om de hazard ratio 
goed te kunnen interpreteren. [10] 
 
Kwaliteit van leven (QoL) 
Kwaliteit van leven wordt als belangrijke uitkomstmaat beschouwd. Voor de 
generieke kwaliteit van leven zijn diverse instrumenten beschikbaar zoals de EQ-5D 
en de RAND-36/SF-36. Voor kanker-specifieke kwaliteit van leven zijn instrumenten 
beschikbaar zoals de EORTC QLQ-C30 en de daarbij behorende borstkankermodule 
(BR23). De QLQ-C30 en QLQ-BR23 geven scores van 0-100 op de schalen 
functioneren, symptomen en algehele kwaliteit van leven, waarbij een hogere score 
duidt op beter functioneren of betere algehele kwaliteit van leven, of een grotere 
mate van symptomatologie/problemen. 
 
Klinische relevantiegrens: elk instrument kent zijn eigen klinische relevantiegrens. 
De minimally clinically important difference (MCID) voor de EQ-5D is 0,08 voor 
kanker op basis van UK-index scores. Voor de EORTC QLQ-30 en QLQ-B23 werden 
de drempelwaarden van Cocks et al. (2012) gehanteerd, welke verschillen per 
subschaal/symptoom. [11]  
 
Ernstige ongunstige effecten 
Ernstige ongunstige effecten zijn een cruciale uitkomstmaat. Hiervoor 
analyseren we de incidentie van interventiegerelateerde graad 3-4 ongunstige 
effecten. 
 
Klinische relevantiegrens: er is geen minimaal klinisch relevant verschil 
gedefinieerd. 
 
Percentage stakers vanwege ongunstige effecten  
Het staken van de studie vanwege ongunstige effecten is tevens een cruciale 
uitkomstmaat.  
 
Klinische relevantiegrens: er is geen minimaal klinisch relevant verschil 
gedefinieerd. 
 
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. 
 

2.2 Zoekstrategie 
Voor het verkrijgen van relevante gegevens uit wetenschappelijk onderzoek hebben 
wij in juli 2020 een literatuursearch gedaan naar publicaties over trastuzumab-
emtansine bij vroege HER2-positieve borstkanker. 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, de European Public Assessment 
Report (EPAR) van de European Medicines Agency (EMA), de richtlijn Borstkanker 
van de NABON (2018) en het voorlopig cieBOM advies (2019).  
 

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 
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artikelen bekeken.  
 
Het volgende inclusiecriterium is gebruikt bij de selectie van artikelen: 
RCT’s waarbij trastuzumab-emtansine vergeleken is met trastuzumab. 
 
Het volgende exclusiecriterium is gebruikt bij de selectie van artikelen: 
Toepassing van trastuzumab-emtansine als neoadjuvant of in de gemetastaseerde 
setting; congresbijdragen. 
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3 Resultaten 

3.1 Resultaten literatuursearch  
De zoekstrategie resulteert in 9 (Pubmed) en 22 (Cochrane Library) referenties, 
waarvan 2 gepubliceerde studies voldeden aan de inclusiecriteria. De hierna 
volgende PRISMA flowchart geeft het selectieproces weer.  
 

 
 
Er zijn 2 artikelen geïncludeerd op basis van de literatuursearch: 
• KATHERINE studie: een fase III, gerandomiseerde (trastuzumab-emtansine vs 

trastuzumab), open-label studie bij patiënten met invasieve HER2-positieve 
borstkanker. [12] 

• Gepubliceerde analyse van de kwaliteit van leven data uit de KATHERINE studie 
[13] 

De EPAR van trastuzumab-emtansine (Kadcyla®) is additioneel toegevoegd aan de 
analyse. [14] 
 
De kenmerken van de geselecteerde studies zijn weergegeven in bijlage 2. De 
geïncludeerde richtlijnen en overige bronnen zijn weergegeven in bijlage 3. 
 

3.2 Kenmerken geïncludeerde studies 
De effectiviteit en veiligheid van trastuzumab-emtansine bij patiënten met vroege 
HER2-postieve borstkanker is onderzocht in de KATHERINE studie: een multicenter, 
fase III, open-label studie waarin patiënten 1:1 gerandomiseerd naar trastuzumab-
emtansine of trastuzumab (beide 14 cycli 3w postoperatief). [12] 
 
De belangrijkste inclusiecriteria voor de KATHERINE studie waren: 
• Invasieve, niet-gemetastaseerde primaire borstkanker (cT0-4N0-3M0); 

Referenties geïdentificeerd 
met zoekacties in databases  

(n = 31) 

Additionele referenties uit 
andere bronnen  

(n = 0) 

Referenties na ontdubbeling  
(n = 26) 

Titels en abstracts van 
referenties gescreend 

(n = 26) 

Volledige tekst beoordeeld 
voor inclusie  

(n = 2) 

Referenties  
geëxcludeerd 

(n = 24) 

Artikelen geïncludeerd in de 
analyse  

(n = 2) + EPAR 

Volledige tekst 
geëxcludeerd met 

reden 
(n =0) 
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• Histologisch bevestigde HER2-positiviteit (immuunhistochemie 3+ of FISH 
genamplificatie ≥ 2,0); 

• Tenminste 16 weken (6 cycli) behandeld met neoadjuvante chemotherapie 
(waaronder een taxaan; minstens 9 weken) en doelgerichte HER2-therapie 
(waaronder trastuzumab; minstens 9 weken); 

• Pathologisch vastgestelde invasieve restziekte in het gereseceerde borst- en/of 
lymfeklierweefsel na operatie (d.w.z. geen pathologische complete respons); 

• ECOG status van 0-1; 
• Een linkerventrikelejectiefractie (LVEF) van minimaal 50 procent met een 

daling van 15 procent of minder ten opzichte van de waarde voor de start van 
neoadjuvante chemotherapie. 

 
De randomisatie werd gestratificeerd naar belangrijke prognostische factoren: 
• het klinische tumorstadium voor start van de neoadjuvante behandeling 

(inoperabel: cT4 of N2/3 versus operabel: cT1-cT3, N0-N1); 
• hormoonreceptorstatus (positief versus negatief of onbekend); 
• neoadjuvante HER2-gerichte therapie (alleen trastuzumab versus trastuzumab 

gecombineerd met andere HER2-gerichte therapie); 
• lymfeklierstatus na neoadjuvante behandeling (positief versus negatief of 

onbekend).  
 
Adjuvante radiotherapie en endocriene therapie werden gegeven volgens lokale 
protocollen. Metingen voor ziekteterugkeer vonden plaats elke 3 maanden vanaf 
randomisatie tot jaar 2, dan elke 6 maanden tot jaar 5 en tenslotte jaarlijks tot jaar 
10. 
 
De primaire uitkomstmaat was invasieve ziektevrije overleving (iDFS), gedefinieerd 
als tijd tussen randomisatie tot het optreden van een van de volgende events: 
• ipsilateraal invasief mammacarcinoom; 
• recidief van ipsilateraal invasief locoregionale ziekte; 
• contralateraal invasief mammacarcinoom; 
• metastasen op afstand; 
• overlijden (ongeacht oorzaak). 
Secundaire uitkomstmaten waren onder andere totale overleving (OS), kwaliteit van 
leven en ongunstige effecten. 
 
De berekening van de groepsgrootte was gebaseerd op de iDFS. Met de verwachting 
dat de 3-jaars-iDFS in de trastuzumab-groep 70% zou zijn, waren 384 events nodig 
om met 80% power en een tweezijdige alfa van 0,05 een toename van de 3-jaars-
iDFS naar 76,5 procent vast te stellen (HR 0,75). Hiervoor moesten 1.484 patiënten 
geïncludeerd worden in de studie. 
 
Per protocol zijn twee iDFS-analyses gepland: een interim en een finale analyse. De 
interim iDFS-analyse was gepland nadat 257 (67%) van de 384 voorspelde iDFS-
events hadden plaatsgevonden. De finale analyse zou plaatsvinden bij het bereiken 
van alle 384 iDFS-events. Voor OS zijn drie formele interim analyses gepland en één 
finale OS-analyse. De eerste OS-interimanalyse valt samen met de eerste interim 
iDFS-analyse (verwachtte aantal OS events: 150). De finale OS-analyse vindt plaats 
na 10-jaar follow-up bij 367 geschatte OS events. Het huidige rapport is gebaseerd 
op de resultaten van de interim-analyse van iDFS. 
 
Ten tijde van de data cut-off zijn in totaal 1.486 patiënten gerandomiseerd naar 
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trastuzumab-emtansine (n=743) en trastuzumab (n=743). Alle patiënten hadden de 
toegewezen behandeling voltooid dan wel gestaakt. De voorafgeplande 14 cycli 
waren ontvangen in 71% van de trastuzumab-emtansine patiënten versus 81% in 
de trastuzumab patiënten.  
 
In de totale studiepopulatie was de gemiddelde leeftijd 49 jaar en bijna iedereen 
was vrouw (99,7%). Een positieve hormoonreceptor-status werd gezien in 72% van 
de patiënten. Naast neoadjuvante behandeling met een taxaan en trastuzumab, 
waren de meeste patiënten behandeld met anthracycline-bevattende neoadjuvante 
therapie (76%). Neoadjuvante duale HER2-blokkade vond plaats in 19% van de 
patiënten, waarvan bijna alle patiënten (18% van de 19%; 95%) pertuzumab 
gebruikten als tweede anti-HER2 therapie. In twee patiënten was geen restziekte 
aangetoond in de borst of lymfeklieren. Dit werd aangemerkt als majeure schending 
van het protocol. Daar het om twee patiënten gaat, zal de vertekening van het 
effect beperkt zijn. Baselinekarakteristieken kwamen overeen tussen beide groepen 
(Bijlage 4). 
 

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. 
 
De effecten van de interventie en de kwaliteit van de evidence zijn samengevat in 
het GRADE evidence profiel (Bijlage 5). 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.  
 
Algehele overleving (OS) 
De resultaten met betrekking tot algehele overleving zijn gebaseerd op een 
interimanalyse bij overlijden van 98 patiënten, waarvan 42 (5,7%) in de 
trastuzumab-emtansine arm en 56 (7,5%) in de trastuzumab arm op basis van een 
intention-to-treat (ITT) analyse. De mediane duur van follow-up bedroeg 41,4 
maanden (bereik 0,1 – 62,7) in de trastuzumab-emtansine arm en 40,9 maanden 
(0,1 – 62,6) in de trastuzumab arm. De data van algehele overleving is nog 
immatuur en betreft 27% van het geraamde aantal sterfgevallen.  
 
Er werd een niet-significant verschil in hazard ratio gevonden voor algehele 
overleving (HR 0,70; 95% BI: 0,47 – 1,05, p=0,08; Figuur 4). De mediane algehele 
overleving was in beide armen nog niet bereikt. De kwaliteit van het bewijs is laag 
door het brede 95%-betrouwbaarheidsinterval en de immature data. 
 
Gradeconclusie: het is onduidelijk (bewijs van lage kwaliteit) of trastuzumab-
emtansine resulteert in een klinisch relevante verlenging van de algehele 
overleving. 
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Figuur 4: Schattingen van de algehele overleving op basis van de Kaplan-Meier 
curves voor trastuzumab-emtansine (T-DM1) vs trastuzumab. 

 
Invasief ziektevrije overleving (iDFS) 
De gegevens over de invasief ziektevrije overleving betreffen 67% van het totale 
aantal beraamde events bij een mediane follow-up van 3 jaar. Dit percentage iDFS 
komt overeen met de vooraf geplande interimanalyse. Omdat de resultaten van de 
interimanalyse de O’Brien-Fleming stopcriteria (p < 0,0124 of HR < 0,732) 
doorkruisen, kan de interimanalyse worden gezien als de primaire analyse van iDFS. 
 
Er vonden statistisch significant minder iDFS events plaats in de trastuzumab-
emtansine arm vergelijken met trastuzumab (respectievelijk 91 [12%] vs 165 
[22%], HR 0,50 [95% BI: 0,39 – 0,64]); Figuur 5). Dit verschil is tevens klinisch 
relevant. De mediane iDFS was nog niet bereikt in beide armen. Vanwege het 
mogelijke risico op bias (open-label studieopzet) is de kwaliteit van het bewijs als 
middelmatig aangemerkt. 
 
Figuur 5: Kaplan-Meier schattingen van de invasief ziektevrije overleving voor 
trastuzumab-emtansine (T-DM1) vs trastuzumab. 
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Gradeconclusie: trastuzumab-emtansine resulteert waarschijnlijk (bewijs van 
middelmatige kwaliteit) in een klinisch relevante verlenging van de invasief 
ziektevrije overleving. 
 
Kwaliteit van leven (QoL) 
De resultaten voor de kwaliteit van leven zijn gebaseerd op de EORTC-QLQ30 en 
QLQ-B23 vragenlijsten. Kwaliteit van leven werd gemeten tijdens cyclus 5, cyclus 11 
en bij voltooiing/staken van de toegewezen behandeling. Een follow-up meting vond 
vervolgens plaats na 6 en 12 maanden. Kwaliteit van leven data was beschikbaar in 
respectievelijk 86% en 82% van de trastuzumab-emtansine en trastuzumab 
patiënten. 
 
Over het algemeen kan worden gesteld dat tijdens de behandeling patiënten op 
trastuzumab-emtansine vaker een klinisch relevante verslechtering van hun 
kwaliteit van leven ervaarden dan patiënten op trastuzumab. Dit kwam voornamelijk 
door een klinische relevante verslechtering in functioneren (op sociaal en 
werkgerelateerd gebied), gebrek aan eetlust, constipatie, vermoeidheid, 
misselijkheid/overgeven en last van systemische bijwerkingen (zie bijlage 6). Bij 6 
maanden follow-up waren de verschillen tussen beide armen verdwenen, met 
uitzondering van een verslechtering in ‘rol functioneren’ wat vaker bleef voorkomen 
in de trastuzumab-emtansine arm. [13] 
 
Gradeconclusie: er was geen sprake van één geaggregeerd oordeel over het verschil 
in kwaliteit van leven. De kwaliteit van het verzamelde bewijs is ingeschaald op 
‘middelmatig’ vanwege een ernstig risico op bias (open-label studie). 
 

3.3.1 Overige overwegingen 
Het voornaamste behandeldoel in de adjuvante setting is het voorkomen van 
ziekterecidieven. De inzet van trastuzumab-emtansine leidde in de KATHERINE 
studie tot de helft minder ziekterecidieven als bij de standaardbehandeling 
(trastuzumab) bij een mediane follow-up duur van ruim 3 jaar. Dit effect bleek 
consistent te zijn wanneer andere definities voor ziektevrije overleving werden 
gebruikt (iDFS inclusief niet-borstkanker recidief: HR 0,51; DFS inclusief ductaal 
carcinoma in situ (niet-invasief) recidief: HR 0,53; ziekteterugkeer als 
afstandsmetastasen: HR 0,60). Het klinisch relevante effect van trastuzumab-
emtansine op de invasieve ziektevrije overleving wordt tevens ondersteund door het 
consistente beeld in de subgroepanalyses (Bijlage 7). Wel is het bewijs 
overtuigender voor patiënten met grote tumoren dan voor patiënten met kleine 
tumoren. Dit komt mogelijk door heterogeniteit binnen deze subgroepen en een te 
laag aantal patiënten om het effect apart te analyseren. Tevens bleek het effect, na 
splitsing in belangrijke prognostische factoren waarop op voorhand gestratificeerd 
was, vergelijkbaar met de primaire analyse. Deze additionele analyses ondersteunen 
de robuustheid van het behandeleffect van trastuzumab-emtansine t.o.v. 
trastuzumab op de invasief ziektevrije overleving. Hierbij moet wel worden 
opgemerkt dat de follow-up duur voor bijna één-derde van de patiënten (27% vs 
31% in respectievelijk trastuzumab-emtansine en trastuzumab arm) korter was dan 
3 jaar.  
 
De subgroepanalyse laat tevens voordeel zien voor de in Nederland relevante 
subgroep die duale neoadjuvante HER2-blokkade heeft ontvangen (HR 0,54). 
Neoadjuvante behandeling specifiek met pertuzumab en trastuzumab resulteerde in 
een HR van 0,50 (95% BI 0,25 – 1,00), zoals gepubliceerd in de appendix van de 
KATHERINE studie. [12] De verwachting is dat er geen verschil zal zijn in effectiviteit 
in de adjuvante setting tussen eerdere mono versus duale neoadjuvante HER2-
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therapie. Wel ligt het percentage patiënten dat in Nederland in aanmerking zal 
komen voor behandeling met trastuzumab-emtansine mogelijk lager als gevolg van 
het effectievere duale HER2-gerichte neoadjuvante schema (en dus meer patiënten 
met een pCR). 
 
Gegevens over de algehele overleving laten geen significante verschillen zien tussen 
trastuzumab-emtansine en trastuzumab bij een mediane follow-up duur van 3 jaar. 
Deze gegevens zijn echter immatuur. Een update van de fabrikant in de EPAR laat 
zien dat de 5-jaars overleving in de trastuzumab-emtansine arm 91,1% (95% BI 
88,5 – 93,7) en in de trastuzumab arm 88,1% (95% BI 85,1 – 91,1) bedraagt. [14] 
De registratiehouder is verplicht om uiterlijk in 2024 aanvullende gegevens over 
algehele overleving bij de EMA aan te leveren. 

 
Ondanks dat de kwaliteit van leven vragenlijsten door voldoende patiënten waren 
ingevuld, blijven de gegevens lastig te interpreteren vanwege de open-label 
studieopzet. Desondanks komt de slechtere kwaliteit van leven tijdens de 
behandeling overeen met de toename in ongunstige effecten bij trastuzumab-
emtansine (zie paragraaf 3.4 Ongunstige effecten). 

3.3.2 Conclusie gunstige effecten 
Trastuzumab-emtansine resulteert in een klinisch relevante verlenging van de 
invasief ziektevrije overleving ten opzichte van trastuzumab (HR 0,50 [95% BI 0,39 
– 0,64); 3-jaars invasief ziektevrije overleving 88% vs 77%) na een mediane 
follow-up duur van 41 maanden in beide armen. De mediane invasief ziektevrije 
overleving was in beide armen nog niet bereikt. Vanwege de immaturiteit van de 
gegevens is het nog niet bekend of de verbetering in invasief ziektevrije overleving 
tot een verbetering van de algehele overleving leidt. Er werd geen significant 
verschil gevonden in algehele overleving (HR 0,70 [95% BI 0,47 – 1,05]; 3-
jaarsoverleving 95% vs 94%). Kwaliteit van leven lijkt tijdens de behandeling met 
trastuzumab-emtansine over het algemeen lager te zijn ten opzichte van 
behandeling met trastuzumab, maar dit herstelde zich grotendeels na voltooiing van 
de behandeling. 
 

3.4 Ongunstige effecten 
De veiligheid van trastuzumab-emtansine is in klinische onderzoeken onderzocht bij 
2.611 borstkankerpatiënten (vroege en gemetastaseerde borstkanker). [15] In deze 
patiëntenpopulatie waren: 
• de meest voorkomende ernstige bijwerkingen (> 0,5% van de patiënten): 

bloedingen, pyrexie, trombocytopenie, dyspneu, buikpijn, musculoskeletale pijn 
en braken.  

• de meest voorkomende bijwerkingen (≥ 25%) misselijkheid, vermoeidheid, 
musculoskeletale pijn, bloedingen, hoofdpijn, verhoogde transaminasespiegels, 
trombocytopenie en perifere neuropathie. De meerderheid van de gemelde 
bijwerkingen waren graad 1 of 2 in ernst.  

• de meest voorkomende graad ≥ 3 bijwerkingen volgens de Common 
Terminology Criteria for Adverse Events van het National Cancer Institute 
(NCI-CTCAE) (> 2%) trombocytopenie, verhoogde transaminasespiegels, 
anemie, neutropenie, vermoeidheid en hypokaliëmie. 

 
Het veiligheidsprofiel van trastuzumab-emtansine in de KATHERINE-studie was 
consistent met het bekende veiligheidsprofiel van trastuzumab-emtansine bij 
patiënten met HER2-positieve borstkanker in de gemetastaseerde setting. Er werd 
geen onverwachte toxiciteit gemeld. 
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Tabel 2: Ongunstige effecten van trastuzumab-emtansine vergeleken met  
trastuzumab bij patiënten met vroege HER2-positieve borstkanker (KATHERINE 
studie) 

 trastuzumab-emtansine (n=740)  trastuzumab (n=720) 

meest 

frequent 

(1:10)  

Vermoeidheid, misselijkheid, bestraling 

gerelateerde huidschade, artralgie, 

hoofdpijn, verhoogde 

transaminasespiegels, opvliegers, 

trombocytopenie, myalgie, perifere 

neuropathie, influenza, slapeloosheid, 

hoesten, constipatie, pijn, epistaxis, 

diarree, pijn in de extremiteiten, braken, 

anemie, droge mond, stomatitis, pyrexie 

Vermoeidheid, bestraling gerelateerde 

huidschade, artralgie, opvliegers, hoofdpijn, 

misselijkheid, pijn, diarree, influenza, 

slapeloosheid, hoesten, myalgie 

 

ernstig  

(graad ≥3) 

trombocytopenie, hypertensie, 

bestraling gerelateerde huidschade, 

perifere neuropathie, hypokaliëmie, 

vermoeidheid, anemie, levertoxiciteit, 

cardiale disfunctie, hemorragie, 

infusiegerelateerde reacties (type 1), 

pulmonaire toxiciteit 

Hypertensie, bestraling gerelateerde 

huidschade, neutropenie, trombocytopenie, 

hypokaliëmie, vermoeidheid, levertoxiciteit, 

cardiale dysfunctie, perifere neuropathie, 

hemorragie 

 
Interventiegerelateerde ernstige graad 3-4 ongunstige effecten 
Van de patiënten in de trastuzumab-emtansine arm hadden 190 patiënten (25,7%) 
interventiegerelateerde ongunstige effecten van graad 3 of hoger versus 111 
(15,4%) in de trastuzumab arm. De risico ratio (RR) is 1,67 (95% BI 1,35 – 2,06). 
Gelet op de default grens van 1,25 is dit effect klinisch relevant. Vanwege het 
mogelijke risico op bias (open-label studieopzet) is de kwaliteit van het bewijs als 
middelmatig aangemerkt. 
 
In de trastuzumab-emtansine arm vonden voornamelijk de volgende ernstige graad 
3-4 ongunstige effecten meer plaats: trombocytopenie (5,7% vs 0,3%), 
levertoxiciteit (1,6% vs 0,4%) en perifere neuropathie (1,6% vs 0,1%). 
 
Gradeconclusie: trastuzumab-emtansine resulteert waarschijnlijk (bewijs van 
middelmatige kwaliteit) in een klinisch relevante verhoging van graad 3-4 
ongunstige effecten. 
 
Stakers vanwege ongunstige effecten 
Het percentage stakers vanwege ongunstige effecten was substantieel hoger in de 
trastuzumab-emtansine arm (133 [17,9%]) dan in de trastuzumab arm (15 
[2,0%]). Patiënten in de trastuzumab-emtansine arm staakten ruim 8 keer vaker de 
behandeling vanwege ongunstige effecten dan patiënten in de trastuzumab arm (RR 
8,63 [95% BI 5,10 – 14,60]). Hierbij is het vertrouwen in het bewijs verminderd 
door de open-label studieopzet. Het voornaamste ongunstige effect dat leidde tot 
staken van trastuzumab-emtansine was trombocytopenie (4,2% vs 0% in 
trastuzumab). Van de 133 gestaakte patiënten stapten er vervolgens 71 over naar 
trastuzumab (53%).  
 
Gradeconclusie: trastuzumab-emtansine resulteert waarschijnlijk (bewijs van 
middelmatige kwaliteit) in een klinische relevante toename van het aantal stakers 
vanwege ongunstige effecten. 
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3.4.1 Overige overwegingen 
De meeste ervaring met trastuzumab-emtansine is opgedaan bij patiënten met 
gemetastaseerde HER2-positieve kanker. Het bijwerkingenprofiel in de vroege 
setting komt over het algemeen overeen met dat in de gemetastaseerde setting. 
Enkele aanpassingen en waarschuwingen zijn toegevoegd aan de SmPC van 
Kadcyla®. Daarbij verkeren patiënten in de curatieve setting meestal in een betere 
conditie en tolereren zij meer bijwerkingen vergeleken met patiënten in de 
palliatieve setting. 
 
De frequentie en de ernst van ongunstige effecten is hoger bij trastuzumab-
emtansine dan bij trastuzumab. De slechtere verdraagbaarheid van trastuzumab-
emtansine is tevens weerspiegeld in het substantieel hogere aantal stakers.  
Desondanks was het merendeel van de ongunstige effecten (75%) mild van aard 
(graad 1 en 2) en reversibel (verdween na voltooiing behandeling) of beheersbaar 
met behulp van dosisaanpassingen of -onderbrekingen. Een groot deel van de 
stakers op trastuzumab-emtansine (53%) kon de adjuvante behandeling 
continueren op trastuzumab.  
 
Trombocytopenie was de meest voorkomende bijwerking die leidde tot het staken 
van de behandeling, dosisverlaging en dosisonderbreking van trastuzumab-
emtansine. Patiënten met graad 3 trombocytopenie herstelden in 95% van de 
gevallen, waarvan bij 25% van de patiënten de behandeling met trastuzumab-
emtansine worden gestaakt. 
 
Cardiale disfunctie vond minder vaak plaats bij trastuzumab-emtansine dan bij 
trastuzumab (respectievelijk 2,6% vs 3,8%). Dit kwam voornamelijk door het 
minder vaak voorkomen van een verminderde LVEF in de trastuzumab-emtansine 
arm (2,6% vs 4,3%). In de ruime meerderheid van de patiënten (~80%) herstelde 
de LVEF gedurende de follow-up. De in- en exclusiecriteria waren echter streng, dus 
voorzichtigheid in de praktijk blijft geboden. Ten tijde van de data cut-off waren alle 
graad 3-4 cardiale events weer hersteld. 
 
Van de patiënten behandeld met trastuzumab-emtansine en trastuzumab stierf 
respectievelijk 5,7% en 7,8%. De voornaamste doodsoorzaak in beide armen was 
borstkanker (>90%). Eén patiënt stierf op dag 32 door intracraniale hemorragie, 
welke beoordeeld was als zijnde gerelateerd aan de behandeling met trastuzumab-
emtansine. Gegevens over de langetermijn schadelijke effecten van trastuzumab-
emtansine bij patiënten met vroege borstkanker zijn nog beperkt gezien de mediane 
follow-up duur van 3 jaar. 

3.4.2 Conclusie ongunstige effecten 
De frequentie en de ernst van ongunstige effecten was substantieel verhoogd in 
trastuzumab-emtansine vergeleken met trastuzumab. Graad 3-4 ongunstige 
effecten gerelateerd aan de behandeling traden klinisch relevant vaker op bij 
trastuzumab-emtansine t.o.v. trastuzumab (RR 1,67 [95% BI 1,35 – 2,06]). 
Daarnaast was er sprake van een klinisch relevante verhoging van het aantal 
stakers bij behandeling met trastuzumab-emtansine (RR 8,63 [95% BI 5,10 – 
14,60]). Ruim de helft van de gestaakte patiënten (53%) continueerde de 
behandeling met trastuzumab. Het merendeel van de ongunstige effecten was mild 
(graad 1 en 2) en van voorbijgaande aard. 
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3.5 Ervaring 
De ervaring met trastuzumab-emtansine is weergegeven in tabel 3. 
 
Tabel 3: Ervaring met trastuzumab-emtansine vergeleken met trastuzumab 

 trastuzumab-emtansine trastuzumab 

beperkt: < 3 jaar op de markt of < 

100.000 voorschriften (niet-

chronische indicatie)/20.000 

patiëntjaren (chronische medicatie) 

  

voldoende: ≥ 3 jaar op de markt, en > 

100.000 voorschriften/20.000 

patiëntjaren 

2014  

ruim: > 10 jaar op de markt  2000 

3.5.1 Conclusie 
Trastuzumab-emtansine wordt sinds 2014 ingezet bij gemetastaseerd HER2-positief 
mammacarcinoom. De ervaring met trastuzumab-emtansine is daarmee voldoende. 
Behandeling met trastuzumab kent een ruime ervaring. 

 
3.6 Toepasbaarheid 

Trastuzumab-emtansine mag enkel worden toegepast bij patiënten die eerdere 
voorbehandeld zijn met trastuzumab in de neoadjuvante setting. Alleen de 
additionele aspecten die relevant zijn voor trastuzumab-emtansine bij vroege HER2-
borstkanker zullen worden benoemd. Uitgebreide informatie over de toepasbaarheid 
is te vinden in de SmPC’s van trastuzumab-emtansine [15] en trastuzumab [16]. 
 
Contra-indicaties 
Geen. 
 
Specifieke groepen 
Bij patiënten van 75 jaar en ouder is de werkzaamheid en veiligheid van 
trastuzumab-emtansine niet goed vastgesteld vanwege onvoldoende gegevens. 
 
Interacties 
Er is geen formeel onderzoek naar interacties uitgevoerd. In-vitrostudies met 
humane levermicrosomen suggereren echter dat DM1, hoofdzakelijk wordt 
gemetaboliseerd door CYP3A4 en, in mindere mate, door CYP3A5. Gelijktijdig 
gebruik van sterke CYP3A4-remmers met trastuzumab-emtansine dient te worden 
vermeden vanwege een mogelijke verhoogde DM1-blootstelling en -toxiciteit. 
 
Waarschuwingen en voorzorgen 
Trombocytopenie 
Het wordt aanbevolen om vóór iedere dosis trastuzumab-emtansine het aantal 
trombocyten te controleren. Wanneer het aantal trombocyten is afgenomen tot 
graad 3 of erger (< 50.000/mm3) mag geen trastuzumab-emtansine worden 
toegediend totdat het aantal trombocyten zich heeft hersteld tot graad 1 (≥ 
75.000/mm3). 
Bloedingen 
Voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van deze middelen en aanvullende 
controle moet worden overwogen als gelijktijdig gebruik van 
anticoagulantia/antitrombocytenbehandeling medisch noodzakelijk is. 
Levertoxiciteit 
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De leverfunctie dient vóór start van de behandeling en voor elke toediening te 
worden gecontroleerd. 
Neurotoxiciteit 
Behandeling met trastuzumab-emtansine moet tijdelijk worden gestaakt bij 
patiënten die perifere neuropathie van graad 3 of 4 hebben, totdat de symptomen 
zijn verdwenen of verbeterd tot graad ≤ 2. 
 
Voor zowel trastuzumab-emtansine als voor trastuzumab gelden waarschuwingen en 
voorzorgen voor linkerventrikeldisfunctie/cardiale events, pulmonale 
toxiciteit en infusiegerelateerde en overgevoeligheidsreacties. [15, 16] 

3.6.1 Conclusie 
Trastuzumab-emtansine kent een aantal additionele waarschuwingen en 
voorzorgsmaatregelen ten opzichte van trastuzumab. De toepasbaarheid van 
trastuzumab-emtansine is daarmee mogelijk beperkter. 
 

3.7 Gebruiksgemak 
Het gebruiksgemak van trastuzumab-emtansine is weergegeven in tabel 4. 
 
Tabel 4: Gebruiksgemak van trastuzumab-emtansine vergeleken met trastuzumab 

 trastuzumab-emtansine trastuzumab 

Toedieningswijze Intraveneus Intraveneus of subcutaan 

Toedieningsfrequentie 14 cycli Q3W 14 cycli Q3W 

3.7.1 Conclusie 
Het gebruiksgemak van trastuzumab-emtansine en trastuzumab is vergelijkbaar.



CONCEPT | Farmacotherapeutisch rapport trastuzumab-emtansine (Kadcyla®) bij de adjuvante behandeling van 

volwassen patiënten met vroege HER2-positieve borstkanker, die invasieve restziekte hebben na een op taxaan 

gebaseerde en HER2-gerichte neoadjuvante behandeling | 28 juli 2020 

 

 Pagina 29 van 45 

4 Eindbeoordeling 

4.1 Bespreking relevante aspecten 
In één direct vergelijkende gerandomiseerde, open-label fase III studie is een 
klinisch relevant verlenging van trastuzumab-emtansine op de invasief ziektevrije 
overleving aangetoond in vergelijking met trastuzumab, bij de adjuvante 
behandeling van vroege HER2-positieve borstkanker met invasieve restziekte na een 
taxaan gebaseerde en HER2-gerichte neoadjuvante behandeling. Het effect (HR 
0,50 [95% BI 0,39 – 0,64) is aanzienlijk en voldoet aan de PASKWIL criteria die de 
behandelaren hanteren voor een voorlopig positief advies. Het positieve advies is als 
voorlopig bestempeld vanwege de immaturiteit van de algehele overleving 
gegevens. De mediane invasief ziektevrije overleving was in beide armen nog niet 
bereikt. Vanwege de immaturiteit van de gegevens is het nog niet bekend of de 
verbetering in invasief ziektevrije overleving tot een verbetering van de algehele 
overleving leidt. Er werd geen significant verschil in algehele overleving gevonden 
(HR 0,70 [95% BI 0,47 – 1,05]). De kwaliteit van leven was met name tijdens de 
behandeling met trastuzumab-emtansine lager dan bij trastuzumab. Dit komt 
overeen met het hogere toxiciteitsprofiel van trastuzumab-emtansine t.o.v. 
trastuzumab. Graad 3-4 ongunstige effecten gerelateerd aan de behandeling traden 
klinisch relevant vaker op bij trastuzumab-emtansine dan bij trastuzumab (RR 1,67 
[95% BI 1,35 – 2,06]). Deze slechtere verdraagbaarheid van trastuzumab-
emtansine uitte zich onder meer in een klinisch relevante verhoging van het aantal 
stakers (RR 8,63 [95% BI 5,10 – 14,60] t.o.v. trastuzumab). Ruim de helft van de 
patiënten (53%) continueerde op adjuvant trastuzumab. Het merendeel van de 
ongunstige effecten was laaggradig en van voorbijgaande aard. 
 
In relatie tot de gunstige effecten van trastuzumab-emtansine acht het Zorginstituut 
de ongunstige effecten acceptabel. In deze beslissing neemt het Zorginstituut de 
volgende aspecten mee: 

- Een belangrijk behandeldoel in de adjuvante setting is het voorkomen van 
recidieven en metastasen op afstand. Trastuzumab-emtansine resulteert in 
een verdubbeling van de invasief ziektevrije overleving. 

- De behandelintentie bij vroege HER2-positieve borstkanker is curatief. Winst op 
ziektevrije overleving moet dan ook gepaard gaan met een verbetering op 
de algehele overleving. Vooralsnog lijkt op basis van immature data bij 
trastuzumab-emtansine dit het geval te zijn. De fabrikant is verplicht om 
uiterlijk in 2024 de finale analyse over de algehele overleving te delen met 
de EMA. Ook de cieBOM zal de mature overlevingsgegevens beoordelen en 
indien nodig haar advies aanpassen. 

- De cieBOM concludeert dat het voordeel van de behandeling met trastuzumab-
emtansine opweegt tegen het hogere aantal bijwerkingen.  

- De behandeling is alleen voor een subgroep van hoog-risico patiënten, namelijk 
patiënten die geen pathologische complete respons (pCR) hebben na 
operatie en daardoor een hogere kans hebben op een recidief. Bij patiënten 
die wel een pCR hebben, blijft het minder toxische trastuzumab de 
standaardbehandeling. 

 
De ervaring met trastuzumab-emtansine en trastuzumab is respectievelijk 
voldoende en ruim. De toepasbaarheid van trastuzumab-emtansine is acceptabel 
maar mogelijk beperkter dan bij trastuzumab. Het gebruiksgemak van beide 
therapieën is vergelijkbaar.  
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4.2 Eindconclusie 
Zorginstituut Nederland is tot de eindconclusie gekomen dat bij de behandeling van 
volwassen patiënten met vroege HER2-positieve borstkanker, die invasieve 
restziekte hebben na een taxaan gebaseerde en HER2-gerichte neoadjuvante 
behandeling trastuzumab-emtansine een meerwaarde heeft ten opzichte van 
trastuzumab. Trastuzumab-emtansine voldoet daarom aan de stand van de 
wetenschap en praktijk. 
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Bijlage 1: Zoekstrategie 

Zoekstrategie literatuur 
De literatuursearch is doorgevoerd in PubMed en de Cochrane Library in juli 2020 
met de volgende zoektermen: 
"trastuzumab-emtansine" AND "early breast cancer" AND “HER2-positive” 
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Bijlage 2: Overzicht geïncludeerde studies 

 

Eerste 
auteur, 
jaar van 
publicatie 

Type 
onderzoek, 
bewijsklasse, 
follow-up 
duur 

Aantal 
patiënten  

Patiëntkenmerken Interventie en 
vergelijkende 
behandeling 

Relevante 
uitkomstmaten  

Commentaar, risk of bias 

von Minckwitz 
(2019) [12] 

Fase III, RCT, 
multicenter 
internationaal, 
open label  
 

1.486 Patiënten met 
HER2+ vroege 
borstkanker bij wie, 
na taxaan en 
trastuzumab 
bevattende 
neoadjuvante 
behandeling en 
complete chirurgie, 
restziekte in borst- 
en/of 
lymfeklierweefsel is 
aangetoond 

n=743 
adjuvant 
trastuzumab-
emtansine 
3,6 mg/kg IV 
q3w voor 14 cycli 
 
F/U duur: 41,4 
maanden (0,1-
62,7) 
 
n=743 
adjuvant 
trastuzumab:  
6 mg/kg IV q3w 
voor 14 cycli 
 
F/U duur: 40,9 
maanden (0,1-
62,6) 

Primair eindpunt: 
Invasieve ziektevrije 
overleving (iDFS) 
 
Secundaire 
eindpunten: 
iDFS inclusief niet-
borstkanker recidief 
Ziektevrije overleving 
(DFS)  
Ziektevrije overleving 
metastasen op 
afstand (DRFS) 
Algehele overleving 
(OS)  
Veiligheid 
Kwaliteit van leven 
 
 

De studie was open-label.  
 
Er was sprake van een 
intention to treat (ITT) 
analyse. 
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Bijlage 3: Overzicht gebruikte richtlijnen en standaarden 

 

Organisatie, ref Datum Titel 

EMA / CBG November 2019 Samenvatting van de productkenmerken trastuzumab-emtansine (Kadcyla®) [15] 

EMA / CBG November 2019 European Public Assessment Report (EPAR) trastuzumab-emtansine (Kadcyla®) [14] 

NABON Laatste update in 2020 Richtlijn Borstkanker [3] 
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Bijlage 4: Baseline karakteristieken (KATHERINE studie) 

Kenmerk 
Trastuzumab-emtansine 

n=743 

Trastuzumab 

n=743 

Mediane leeftijd (range) — jaar 49 (23-80) 49 (24-79) 

Geslacht — n patiënten (%) 

Vrouw 741 (99,7) 740 (99,6) 

Man 2 (0,3) 3 (0,4) 

Ethnische groep — n patiënten (%)1 

Caucasisch 531 (71,5) 551 (74,2) 

Aziatisch 64 (8,6) 65 (8,7) 

Afrikaans 19 (2,6) 21 (2,8) 

Overig 60 (8,1) 29 (3,9) 

Onbekend 69 (9,3) 77 (10,4) 

ECOG status — n patiënten (%) 

0 597 (80,3) 613 (82,5) 

1 146 (19,7) 130 (17,5) 

Klinisch stadium bij presentatie — n patiënten (%) 

Inoperabel borstkanker (T4NxM0 of TxN2–3M0) 185 (24,9) 190 (25,6) 

Operabel borstkanker (T1-3N0-1M0) 558 (75,1) 553 (74,4) 

Hormoonreceptorstatus  — n patiënten (%) 

ER− en PR− of onbekend 209 (28,1) 203 (27,3) 

ER+ en/of PR+ 534 (71,9) 540 (71,7) 

Anthracycline behandeling — n patiënten (%) 579 (77,9) 564 (75,9) 

Neoadjuvante HER2-gerichte therapie — n patiënten (%) 

trastuzumab 600 (80,8) 596 (80,2) 

trastuzumab plus pertuzumab 133 (17,9) 139 (18,7) 

trastuzumab plus andere HER2-gerichte behandeling 10 (1,3) 8 (1,1) 
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Bijlage 5: GRADE evidence profile 

Directe vergelijking trastuzumab-emtansine versus trastuzumab als adjuvant bij vroege HER-2 positieve borstkanker: GRADE evidence profile. 

 

Certainty assessment Aantal patiënten Effect 

Certainty Importantie 
Aantal 

studies 
Studieopzet Risk of bias Inconsistentie Indirect bewijs Onnauwkeurigheid Andere factoren 

trastuzumab-

emtansine 
trastuzumab 

Relatief 

(95% CI) 

Absoluut 

(95% CI) 

Algehele overleving na 3 jaar (follow up: mediaan 41 maanden) 

1  gerandomiseerde 

trials  

niet ernstig  niet van 

toepassing  

niet ernstig  zeer ernstig a niet gevonden  743  743  HR 0.70 

(0.47 tot 1.05)  

Trastuzumab-emtansine: 95,2% 

Trastuzumab: 93,6% 

⨁⨁◯◯ 

LAAG  

CRUCIAAL  

22 minder per 1.000 

(van 39 minder tot 4 meer) 

Invasief ziektevrije overleving na 3 jaar (follow up: mediaan 41 maanden) 

1  gerandomiseerde 

trials  

ernstig b niet van 

toepassing 

niet ernstig c niet ernstig d niet gevonden  743 743 HR 0.50 

(0.39 tot 0.64) 

 

Trastuzumab-emtansine: 88,3% 

Trastuzumab: 77,0% 

⨁⨁⨁◯ 

REDELIJK  

CRUCIAAL  

104 minder per 1.000 

(van 129 minder tot 74 minder) 

Kwaliteit van leven (gemeten met EORTC QLQ30 en EORTC QLQ-B23) 

1  gerandomiseerde 

trials  

ernstig b niet van 

toepassing 

niet ernstig  niet te beoordelen  niet gevonden  640 612 De resultaten zijn descriptief weergegeven in de tekst, omdat er 

geen sprake is van één geaggregeerd oordeel over verschillen 

in kwaliteit van leven. 

⨁⨁⨁◯ 

REDELIJK 

BELANGRIJK  

Ernstige graad 3-4 ongunstige effecten 

1  gerandomiseerde 

trials  

ernstig b  niet van 

toepassing 

niet ernstig  niet ernstig  niet gevonden  740 720 RR 1.67 

(1.35 tot 2.06)  

Trastuzumab-emtansine: 25,7% 

Trastuzumab: 15,4% 

⨁⨁⨁◯ CRUCIAAL  
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Certainty assessment Aantal patiënten Effect 

Certainty Importantie 
Aantal 

studies 
Studieopzet Risk of bias Inconsistentie Indirect bewijs Onnauwkeurigheid Andere factoren 

trastuzumab-

emtansine 
trastuzumab 

Relatief 

(95% CI) 

Absoluut 

(95% CI) 

103 meer per 1.000 

(van 54 meer tot 163 meer) 

REDELIJK 

Stakers vanwege ongunstige effecten 

1  gerandomiseerde 

trials  

ernstig b  niet van 

toepassing 

niet ernstig  niet ernstig  niet gevonden  740 720 RR 8.63 

(5.10 tot 14.60)  

Trastuzumab-emtansine: 18,0% 

Trastuzumab: 2,1% 

⨁⨁⨁◯ 

REDELIJK 

CRUCIAAL  

159 meer per 1.000 

(van 85 meer tot 283 meer) 

CI: Confidence interval; HR: Hazard Ratio; RR: Risk ratio 

Explanations 
a. Het betrouwbaarheidsinterval doorkruist 1 van de klinische relevantiegrenzen en er wordt niet voldaan aan de optimal information size (data maturiteit: 27%).  
b. De KATHERINE studie was ongeblindeerd. De EMA heeft dit goedgekeurd vanwege verschillende toxiciteitsprofielen tussen trastuzumab-emtansine en trastuzumab. Desondanks kan het gebrek aan blindering van de patiënt, de zorgverlener en de effectbeoordelaar de resultaten van de 

invasief ziektevrije overleving, kwaliteit van leven en ongunstige effecten/bijwerkingen beïnvloeden. Het feit dat er slechts 1 studie beschikbaar is, is volgens de GRADE methodiek reden om extra streng te zijn op het risico op bias criterium. Om deze reden waarderen wij dan ook met 1 
punt af.   

c. In Nederland worden patiënten met HER2-positieve borstkanker behandeld met duale neoadjuvante HER2-blokkade (pertuzumab + trastuzumab). Slechts een subgroep van de patiënten (18%) had een dergelijke behandeling gehad. De verwachting is echter niet dat het effect in de 
neoadjuvante setting doorwerkt in de adjuvante setting. We waarderen dan ook niet af voor indirect bewijs. 

d. De resultaten voldoen aan de vooraf opgestelde O’Brien-Fleming stopcriteria en de mediane follow-up duur van 3 jaar is behaald. We downgraden dan ook niet voor imprecisie. 
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Bijlage 6: Kwaliteit van leven 

Samenvatting van de klinisch relevante veranderingen in een aantal QLQ-C30 en QLQ-BR23 
subschalen (ITT Populatie) 

Eindpunt 
Trastuzumab- 

N=743 

Trastuzumab-

emtansine  

N=743 

p-waarde (Chi-

kwadraat) 

Patiënten met een geldige baseline en 

post-baseline bepaling 
612 640  

EORTC QLQ-C30 Aantal patiënten met klinisch relevante afname (%) 

Globale gezondheidsstatus/QoL 225 (41,7%) 290 (45,3%) 0,1934 

Functionele sub-schalen 

Cognitief  346 (56,5%) 386 (60,3%) 0,1753 

Fysiek functioneren 206 (33,7%) 247 (38,6%) 0,0694 

Rol functioneren 253 (41,3%) 315 (49,2%) 0,0051 

EORTC QLQ-C30 Aantal patiënten met klinisch relevante toename (%) 

Symptoom sub-schalen 

Gebrek aan eetlust 169 (27,6%) 244 (38,1%) <0,0001 

Constipatie 233 (38,1%) 300 (46,9%) 0,0016 

Diarree 166 (27,1%) 139 (21,7%) 0,0259 

Dyspneu 249 (40,7%) 286 (44,7%) 0,1525 

Vermoeidheid 370 (60,5%) 423 (66,1%) 0,0386 

Misselijkheid en braken 181 (29,6%) 247 (38,6%) 0,0008 

Slapeloosheid 297 (48,5%) 313 (48,9%) 0,8939 

Pijn 327 (53,4%) 372 (58,1%) 0,0946 

EORTC QLQ-BR23 Aantal patiënten met klinisch relevante toename (%) 

Functionele sub-schalen 

enig haarverlies 15 (34,1%) 12 (27,9%) 0,5331 

bijwerkingen systeemtherapie 217 (35,6%) 310 (48,6%) <0,0001 
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Bijlage 7: Subgroepanalyses voor primaire uitkomst iDFS 
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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 
trastuzumab-emtansine (Kadcyla®) voor de adjuvante behandeling van volwassen 
patiënten met vroege HER2-positieve borstkanker, die invasieve restziekte hebben 
in de borst en/of de lymfeklieren na een op taxaan gebaseerde en HER2-gerichte 
neoadjuvante behandeling.  
 
Het doel van deze budget impact analyse is een schatting te maken van de kosten 
die met het gebruik van het middel gepaard gaan. Het uitgangspunt voor de 
budgetimpactanalyse is de patiëntenpopulatie waarvoor trastuzumab-emtansine is 
geregistreerd. Indien relevant, wordt hierbij ook rekening gehouden met een 
eventuele kostenbesparing door substitutie van de huidige behandeling (in principe 
alleen geneesmiddelenkosten). 

1.1 Geregistreerde indicatie 
Trastuzumab-emtansine (Kadcyla®) is als monotherapie geregistreerd voor de 
volgende indicaties:1 

 

Vroege borstkanker:  
Voor de adjuvante behandeling van volwassen patiënten met vroege HER2-positieve 
borstkanker, die invasieve restziekte hebben in de borst en/of de lymfeklieren na 
een op taxaan gebaseerde en HER2-gerichte neoadjuvante behandeling. 
 
Gemetastaseerde borstkanker: 
Voor de behandeling van volwassen patiënten met HER2- positieve, niet-
reseceerbare lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker die eerder 
trastuzumab en een taxaan, afzonderlijk of in combinatie, hebben ontvangen. 
Patiënten dienen eerdere therapie te hebben ontvangen voor lokaal gevorderde of 
gemetastaseerde ziekte, of een recidief te hebben ontwikkeld tijdens of binnen zes 
maanden na het voltooien van adjuvante therapie. 
 
De huidige beoordeling heeft alleen betrekking op de eerstgenoemde indicatie voor 
vroege borstkanker. Trastuzumab-emtansine is voor de laatstgenoemde indicatie 
(gemetastaseerde borstkanker) reeds opgenomen in het basispakket, en wordt voor 
deze indicatie vergoed in Nederland.  

1.2 Plaats in het behandelalgoritme 
Patiënten met deze aandoening worden op dit moment behandeld met trastuzumab.  
 
De richtlijn Borstkanker van het Nationaal Borstkanker Overleg Nederland (NABON) 
(2020) beschrijft de behandeling bij vroege HER2-positieve borstkanker. Als de 
preoperatieve diagnostiek wijst op vroege HER2-borstkanker, kunnen de volgende 
behandelstappen worden doorlopen:  
 
Stap 1 (optioneel): neoadjuvante behandeling 
Het krijgen van een neoadjuvante behandeling is gebaseerd op het risicoprofiel van 
de patiënt. Voornamelijk bij HER2-positieve borstkankerpatiënten met een hoger 
risico op terugkeer door ongunstiger tumorkarakteristieken of lymfeklierstatus 
(stadium II en III ziekte) is neoadjuvante therapie de standaardkeuze. Voordelen 
van neoadjuvante systemische therapie zijn het vaker kunnen aanbieden van 
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borstsparende chirurgie, het kunnen verwijderen van kleinere volumina bij 
borstsparende behandeling (waardoor mogelijk beter cosmetisch resultaat) en 
mogelijk ook okselsparende therapie. 
 
Bij de neoadjuvante behandeling van HER2-positieve borstkanker dient trastuzumab 
toegevoegd te worden aan de neoadjuvante chemotherapie (taxaan en/of 
antracycline). In Nederland is het tevens gebruikelijk om pertuzumab toe te voegen 
aan chemotherapie en trastuzumab. Dit verhoogt de kans op een complete 
pathologische respons. 
 
Stap 2: operatie gevolgd door definitieve pathologie 
Na het beëindigen van de neoadjuvante chemotherapie is locoregionale behandeling 
geïndiceerd, ongeacht de respons. Dit bestaat uit chirurgie (lokaal: borstsparend of 
mastectomie en/of regionaal: schildwachtklier- of okselklierdissectie). De chirurgie 
vindt bij voorkeur plaats binnen 1 maand na de laatste chemotherapiekuur. De 
patholoog evalueert vervolgens of er sprake is van restziekte door middel van 
snijvlakonderzoek bij het gereseceerde borst- en of lymfeklierweefsel. Indien er 
sprake is van tumorvrije marges of slechts focale uitbreiding van de tumor, wordt 
overgegaan op adjuvante therapie. 
 
Stap 3: adjuvante behandeling 
Het doel van adjuvante systemische therapie is het verminderen van de kans op 
locoregionale terugkeer van ziekte en metastasen op afstand. Adjuvante therapie 
bestaat bij vroege HER2-positieve patiënten uit: 
• Tot maximaal 1 jaar trastuzumab (verdeeld over zowel de neoadjuvante als de 

adjuvante setting); 
• Chemotherapie (optioneel): alleen indien dit niet in de neoadjuvante setting is 

gegeven. 
• Indien geïndiceerd radiotherapie; 
• Indien hormoonreceptor-positief 5 jaar endocriene therapie. 
 
De richtlijn maakt (nog) geen onderscheid tussen HER2-positieve patiënten die na 
neoadjuvante behandeling wel of geen invasieve restziekte hebben in het 
gereseceerde borst- en/of lymfeklierweefsel. Alle patiënten worden standaard met 
trastuzumab adjuvant doorbehandeld. 
 



DEFINITIEF | Budgetimpactanalyse van trastuzumab-emtansine (Kadcyla®) bij de adjuvante behandeling van 

volwassen patiënten met vroege HER2-positieve borstkanker, die invasieve restziekte hebben na een op taxaan 

gebaseerde en HER2-gerichte neoadjuvante behandeling | 28 juli 2020 

 

2020018939 Pagina 7 van 19 

2 Uitgangspunten 

2.1 Aantal patiënten 
Het aantal patiënten dat in aanmerking komt voor behandeling met trastuzumab-
emtansine is berekend aan de hand van Nederlandse incidentiecijfers van het 
Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). In 2019 bedroeg de totale incidentie 
(alle ziektestadia) van borstkanker 14.940.2  
 

Sinds 2015 is de incidentie van borstkanker gestabiliseerd en ligt de incidentie rond 
de 15.000 patiënten per jaar.2 Van deze patiënten heeft 95% (14.240 patiënten) 
vroege borstkanker, wat gedefinieerd is als borstkanker in stadium I t/m III bij 
diagnose. Alleen patiënten met vroege borstkanker komen in aanmerking voor 
behandeling. Van deze vroege borstkanker patiënten bevindt respectievelijk 48,6% 
(n=6.926) 38,8% (n=5.529), en 12,6% (n=1.796) zich in ziektestadium I, II, en III 
ten tijde van de diagnose.3 

 

Bij borstkanker wordt bepaald of er sprake is van HER2-positieve eiwit 
overexpressie of genamplificatie. Alleen patiënten met HER2-positieve borstkanker 
komen in aanmerking voor behandeling met trastuzumab-emtansine. Uit IKNL data 
(gemiddelde van 2006 t/m 2013) blijkt dat respectievelijk 9,4% (n=651), 13,9% 
(n=769), en 19,7% (n=354) van de patiënten in stadium I t/m III HER2-positieve 
borstkanker heeft.4 Dit resulteert in 1.774 patiënten. 
 
Volgens de indicatie komen alleen de patiënten die behandeld zijn met een op 
taxaan gebaseerde en HER2-gerichte neoadjuvante behandeling in aanmerking voor 
adjuvante behandeling met trastuzumab-emtansine. Het krijgen van een 
neoadjuvante behandeling is gebaseerd op het risicoprofiel van de patiënt. Er zijn 
weinig gepubliceerde gegevens over het aantal Nederlandse patiënten met vroege 
borstkanker dat een neoadjuvante behandeling heeft gekregen. Door de 
registratiehouder geraadpleegde klinisch experts schatten in dat in stadium I 10% 
(n=65) van de patiënten neoadjuvant wordt behandeld, 80% (n=615) in stadium II, 
en 90% (n=318) in stadium III. Dit resulteert in 998 patiënten.  
 
Conform de indicatie komen alleen patiënten met vroege HER2-positieve 
borstkanker, die invasieve restziekte hebben in de borst en/of de lymfeklieren na 
een op taxaan gebaseerde en HER2-gerichte neoadjuvante behandeling, in 
aanmerking voor behandeling. Er is sprake van restziekte wanneer er geen 
pathologisch complete respons (pCR) is bereikt na chirurgie.5 Voor de inschatting 
van het percentage HER2-positieve vroege borstkanker patiënten in Nederland met 
restziekte is gebruik gemaakt van gepubliceerde data vanuit klinische studies en 
inschattingen van klinisch experts. Voor stadium I wordt aangenomen dat 60% 
(n=39) van de neoadjuvant behandelde patiënten restziekte heeft. Dit is in lijn met 
de resultaten van de registratiestudies NOAH en HannaH, waarin de neoadjuvante 
behandeling van trastuzumab plus chemotherapie onderzocht werd.6,7 Deze studies 
toonde totale pCR percentages van 34,2%, 39,2% en 39,0% in de neoadjuvant 
trastuzumab behandelde patiëntengroep. Voor stadium II en III wordt de aanname 
gedaan dat 40% (n=246 en n=128) van de patiënten restziekte heeft. Ook deze 
aanname is gebaseerd op de neoadjuvante behandeling van deze patiëntengroep, 
bestaande uit duale HER2-therapie (trastuzumab, pertuzumab en chemotherapie). 
De TRAIN-2 studie toonden totale pCR percentages van 67% en 68,0% in de 
neoadjuvant trastuzumab/pertuzumab behandelde patiëntengroep.8 Aangezien niet 
alle patiënten in Nederland het TRAIN-2 behandelschema ontvangen is er, in 
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afstemming met klinisch experts, gekozen voor 60% pCR (en dus 40% met 
restziekte). 
 
Tabel 2: Geschatte aantal patiënten met HER2-positieve vroege borstkanker dat 
jaarlijks in aanmerking komt voor adjuvante behandeling met trastuzumab-
emtansine 

Incidentie borstkanker (jaarlijks) 15.000 

Waarvan vroege borstkanker (stadium I t/m III) (95%) 14.250 

Waarvan stadium I (48,6%) 6.926 

    Waarvan HER2-positief (9,4%) 651 

    Waarvan neoadjuvant behandeld (10%)A 65 

    Waarvan restziekte (60%)B 39 

Waarvan stadium II (38,8%) 5.529 

    Waarvan HER2-positief (13,9%) 769 

    Waarvan neoadjuvant behandeld (80%)A 615 

    Waarvan restziekte (40%)B 246 

Waarvan stadium III (12,6%) 1.796 

    Waarvan HER2-positief (19,7%) 354 

    Waarvan neoadjuvant behandeld (90%)A 318 

    Waarvan restziekte (40%)B 128 

Totaal aantal patiënten dat in aanmerking komt voor behandeling met 
trastuzumab-emtansine 

413 

A Klinisch experts verwachten dat in stadium I, II en III respectievelijk 10%, 80% en 90% van de 

patiënten neoadjuvant zijn behandeld met een op taxaan gebaseerde en HER2-gerichte therapie. 

B Klinisch experts verwachten dat in stadium I, II en III respectievelijk 60%, 40% en 40% van de 

patiënten restziekte hebben.  

 
Marktpenetratie 
De verwachte marktpenetratie van trastuzumab-emtansine is onzeker. De 
verwachte marktpenetratie in de eerste drie jaar na opname in het pakket wordt 
ingeschat op respectievelijk 30%, 60%, en 100%. Een volledige marktpenetratie in 
de eerste twee jaar wordt niet realistisch geacht, aangezien de commissie ter 
Beoordeling van Oncologische Middelen (cieBOM) een voorlopig positief advies heeft 
gegeven voor deze indicatie omdat het nog niet zeker is of trastuzumab-emtansine 
tot een verbetering van de algehele overleving leidt.9 Bovendien wordt er in de 
Nederlandse behandelrichtlijnen (vooralsnog) geen onderscheid gemaakt in de 
keuze voor adjuvante behandeling op basis van de aanwezigheid van restziekte. 
Hierdoor kan verwacht worden dat ook trastuzumab nog wordt gekozen als 
adjuvante behandeling, aangezien hier meer ervaring mee is opgedaan. Ook gaat 
behandeling met trastuzumab-emtansine gepaard met meer toxiciteit.  
 
Tabel 3: Geschatte aantal vroege HER-2 positieve patiënten dat in aanmerking 
komt voor adjuvante behandeling met trastuzumab-emtansine, gecorrigeerd voor 
marktpenetratie 

 Aantal patiënten Marktpenetratie Totaal te behandelen 

Jaar 1 413 30% 124 

Jaar 2 413 60% 248 

Jaar 3 413 100% 413 

 
Off-label gebruik en indicatieuitbreidingen 
Er zijn geen gegevens bekend over (mogelijk) off-labelgebruik van trastuzumab-
emtansine. Op basis van de Horizonscan Geneesmiddelen wordt een 
indicatieuitbreiding van trastuzumab-emtansine verwacht, namelijk in combinatie 
met pertuzumab voor de adjuvante behandeling van patiënten met operabel HER2-
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positieve primaire borstkanker (na behandeling met anthracyclines). De verwachte 
registratie voor deze indicatie is december 2021. 

2.2 Substitutie  
Patiënten met vroege HER2-positieve borstkanker worden volgens de huidige 
behandelrichtlijnen adjuvant behandeld met trastuzumab (zie paragraaf 1.2). Er is 
daarom sprake van substitutie met trastuzumab. 

2.3 Kosten per patiënt per jaar 
 
Trastuzumab-emtansine 
Trastuzumab-emtansine is beschikbaar in flacons van 100 mg en 160 mg, welke 
respectievelijk €1.760 en €2.816 kosten (Z-index, mei 2020) (exclusief btw). De 
flacons worden gebruikt voor toediening per infusie. De kosten per mg bedragen 
€17,60. De dosering is afhankelijk van het lichaamsgewicht, namelijk 3,6 mg per kg 
lichaamsgewicht.1 In overeenstemming met het farmaco-economisch rapport en 
met de KATHERINE studie wegen de patiënten die in aanmerking komen voor 
behandeling gemiddeld 71,4 kg.10 Per infusie is daarom gemiddeld 257 mg 
trastuzumab-emtansine nodig (71,4*3,6). Hiervoor is één flacon van 100 mg nodig 
en één flacon van 160 mg, wat neerkomt op €4.576 per toediening. Er wordt 
uitgegaan van spillage van de overgebleven substantie.  
 
Trastuzumab-emtansine wordt in cycli van 21 dagen toegediend (één keer per 3 
weken).1 De vaste behandelduur bedraagt 14 cycli (behalve bij terugkeer van de 
ziekte of ernstige toxiciteit). De behandeling bedraagt daarmee 294 dagen/9,7 
maanden (14*21) en kost gemiddeld €64.064 per patiënt (Tabel 4). 
 
Tabel 4: Kosten per patiënt voor toepassing van trastuzumab-emtansine voor de 
adjuvante behandeling van HER-2 positieve vroege borstkanker 

Dosering  3,6 mg/kg lichaamsgewicht 

Gemiddeld lichaamsgewicht 71,4 kg7 

Benodigde hoeveelheid per infusie (cyclus van 21 dagen) 257 mg 

AIP trastuzumab-emtansine 100 mg flacon €1.760 

AIP trastuzumab-emtansine 160 mg flacon €2.816 

Benodigde flacons 1x 100 mg, 1x 160 mg 

Kosten per infusie (cyclus) €4.576 

Aantal cycli per behandeling 14 

Totaalkosten per patiënt €64.064 

  
Trastuzumab 
Trastuzumab kan per infusie of subcutaan toegediend worden. Uit data van Axon 
Healthcare blijkt dat ongeveer 9% van de trastuzumab gebruikers subcutaan wordt 
behandeld, en 91% per infusie.11 Trastuzumab (voor infusie) is beschikbaar in 
flacons van 150mg en 420 mg, welke respectievelijk €476,88 en €1.375,51 kosten 
(Z-index, mei 2020) (exclusief btw). Er zijn meerdere merken beschikbaar 
(biosimilars) met dezelfde AIP. Trastuzumab voor subcutane injectie is beschikbaar 
in injectieflacons van 600 mg à €1.549,03. 

 
De dosering is afhankelijk van het lichaamsgewicht, namelijk 6 mg per kg 
lichaamsgewicht.1 In overeenstemming met het farmaco-economisch rapport en 
met de KATHERINE studie gaat het Zorginstituut ervan uit dat de patiënten die in 
aanmerking komen voor behandeling gemiddeld 71,4 kg wegen.10 Per infusie is 
daarom gemiddeld 429 mg trastuzumab nodig (71,4*6). Hiervoor zijn drie flacons 
van 150 mg nodig, wat neerkomt op €1.430,64 per toediening. Er wordt uitgegaan 
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van spillage van de overgebleven substantie. Trastuzumab voor subcutane 
toediening wordt gegeven in een vaste dosering en kost daarom €1.549,03 per 
toediening.  
 
In deze budgetimpactanalyse wordt gerekend met een gewogen gemiddelde van 
€1.441,30 per toediening (9% subcutaan, 91% per infusie).  
 
Trastuzumab wordt in cycli van 21 dagen toegediend (één keer per 3 weken). De 
vaste behandelduur met trastuzumab bestaat uit één jaar, wat verdeeld is over 
neoadjuvant én adjuvante therapie (behalve bij terugkeer van de ziekte of ernstige 
toxiciteit). Volgens de Nederlandse behandelrichtlijn zijn er twee neoadjuvante 
behandelschema’s bestaande uit 4 of 9 cycli. Er wordt geen voorkeur uitgesproken 
voor een schema. Om deze reden wordt aangenomen dat 50% van de patiënten die 
neoadjuvant worden behandeld met trastuzumab 4 cycli krijgen, en 50% 9 cycli. Dit 
resulteert in een adjuvante behandeling met respectievelijk 13 cycli en 9 cycli om 
aan een totale behandelduur van één jaar te komen. De registratiehouder geeft aan 
dat het aantal cycli adjuvante behandeling met trastuzumab is gevalideerd met 
Nederlandse klinische experts. De behandeling bedraagt daarmee 273 dagen (8,7 
maanden) (13*21) voor 13 cycli en 189 dagen (6,2 maanden) (9*21) voor 9 cycli 
en kost gemiddeld respectievelijk €18.763,90 en €12.971,70 per patiënt (Tabel 5). 
 
Tabel 4: Kosten per patiënt voor toepassing van trastuzumab voor de adjuvante 
behandeling van HER-2 positieve vroege borstkanker 

Dosering  6 mg/kg lichaamsgewicht 

Gemiddeld lichaamsgewicht 71,4 kg7 

Benodigde hoeveelheid per infusie (cyclus van 21 dagen) 429 mg 

Toediening per infusie (91%)  

AIP trastuzumab 150 mg flacon €476,88 

AIP trastuzumab 420 mg flacon €1.375,51 

Benodigde flacons 3x 150 mg 

Kosten per infusie (cyclus) €1.430,64 

Toediening subcutaan (9%)  

AIP trastuzumab 600 mg injectieflacon €1.549,03 

Benodigde hoeveelheid per injectie  1x 600 mg 

Kosten per injectie (cyclus) €1.549,03 

Gewogen gemiddelde kosten per cyclus €1.441,30 

Aantal infusies/cycli per behandeling 13 (50%), 9 (50%) 

Totaalkosten per patiënt - 13 cycli €18.763,90 

Totaalkosten per patiënt -  9 cycli €12.971,70 

 
In de berekeningen wordt uitgegaan van volledige therapietrouw. Toediening van 
zowel trastuzumab-emtansine en trastuzumab (als toediening per infusie) gaat 
gepaard met aanvullende toedieningskosten. De kosten van deze intraveneuze 
toediening zijn variabel. Nederlands onderzoek uit 2018 wijst uit dat de kosten voor 
intraveneuze toediening van oncolytica gemiddeld ongeveer tussen de €150 en 
€250 liggen.12 In deze budgetimpact analyse worden deze kosten echter niet 
meegenomen.  

2.4 Aannames 
De berekeningen zijn gebaseerd op de volgende aannames: 
• Er wordt uitgegaan van volledige therapietrouw (100%). 
• Het aantal patiënten per jaar blijft constant. 
• 91% van de trastuzumab gebruikers krijgt de behandeling per infusie en 9% 

subcutaan, wat neerkomt op een gewogen gemiddelde van €1.441,30 per 
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cyclus. 
• De verwachte marktpenetratie in de eerste drie jaar na opname in het pakket 

wordt geschat op respectievelijk 30%, 60%, en 100%. 
• Van de trastuzumab gebruikers wordt 91% per infusie behandeld, en 9% 

subcutaan. De helft krijgt 13 cycli adjuvante behandeling met trastuzumab en 
de andere helft 9 cycli. 

• In deze BIA wordt geen rekening gehouden met eventuele 
vervolgbehandelingen. 

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

In Tabel 5 staat een overzicht van de totale budget impact wanneer trastuzumab-
emtansine aan het bestaande behandelingsarsenaal wordt toegevoegd bij de 
indicatie adjuvante behandeling van volwassen patiënten met HER2-positieve 
borstkanker (nieuwe situatie). In Tabel 6 staat een overzicht van de totale budget 
impact wanneer patiënten worden behandeld met de vergelijkende behandeling 
trastuzumab (substitutie). In deze tabellen zijn alleen de geneesmiddelenkosten 
meegenomen, mogelijke extra kosten of besparingen ten laste van het bredere 
gezondheidsbudget zijn hierbij buiten beschouwing gelaten. Tabel 7 beschrijft de 
meerkosten van trastuzumab-emtansine.  
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Tabel 5: Raming van de totale kosten van de adjuvante behandeling van HER2-positieve borstkanker patiënten (trastuzumab-emtansine 
(Kadcyla®)) 

Jaar Cohort Maanden Aantal patiënten Kosten trastuzumab-emtansine Totale kosten/jaar 

1 1 6A 124 €4.913.775  

Totaal     €4.913.775 

2 2 6 248 €9.827.550  

 1 vervolg 3,7B 124 €3.030.161  

Totaal     €12.857.711 

3 3 6 413 €16.366.040  

 2 vervolg 3,7 248 €6.060.322  

Totaal     €22.426.363 
A Alle incidente patiënten stromen halverwege het jaar in (na 6 maanden). In het volgende jaar krijgen zij de resterende behandeling. 
B De 9,7 maanden durende behandeling van cohort 1 eindigt in jaar 2. 
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Tabel 6: Raming van de totale kosten van de adjuvante behandeling van HER2-positieve borstkanker patiënten (trastuzumab) 

Jaar Cohort Maanden Aantal patiënten Kosten trastuzumab Totale kosten/jaar 

1 1.1A 6B 62 €801.164  

 1.2A 6 62 €778.302  

Totaal     €1.579.466 

2 2.1 6 124 €2.248.428  

 2.2 6 124 €1.556.604  

 1.1 vervolg 2,7C 62 €360.524  

 1.2 vervolg 0,2 62 €25.934  

Totaal     €4.191.499 

3 3.1 6 206,5 €2.668.393  

 3.2 6 206,5 €2.592.248  

 2.1 vervolg 2,7 124 €721.048  

 2.2 vervolg 0,2 124 €51.887  

Totaal     €6.033.575 
A Cohort 1.1 betreft de patiënten die 13 cycli krijgen (50%), en cohort 2.2 9 cycli (50%) (zie Tabel 4). 
B Alle incidente patiënten stromen halverwege het jaar in (na 6 maanden). In het volgende jaar krijgen zij de resterende behandeling. 
C De 8,7 maanden durende behandeling van cohort 1.1 eindigt in jaar 2. 

Tabel 7: Totale jaarlijkse meerkosten bij behandeling met trastuzumab-emtansine (Kadcyla®) 

Jaar Trastuzumab-emtansine Trastuzumab Meerkosten 

1 €4.913.775 €1.579.466 €3.334.309  

2 €12.857.711 €4.191.499 €8.666.212  

3 €22.426.363 €6.033.575 €16.392.788  
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4 Conclusie 

Behandeling met trastuzumab-emtansine voor de adjuvante behandeling van 
volwassen patiënten met vroege HER2-positieve borstkanker, die invasieve 
restziekte hebben in de borst en/of de lymfeklieren na een op taxaan gebaseerde en 
HER2-gerichte neoadjuvante behandeling kost €64.046 per patiënt, en de 
vergelijkende behandeling trastuzumab €12.972-18.764, afhankelijk van het aantal 
behandelcycli in de adjuvante setting. Het kostenbeslag van trastuzumab-emtansine 
bedraagt €22,4 miljoen in het derde jaar na opname in het pakket (zonder 
substitutie met trastuzumab). 
 
De meerkosten van trastuzumab-emtansine worden geraamd op €16,4 miljoen in 
het derde jaar na opname in het pakket. Bij deze schattingen zijn de 
toedieningskosten voor trastuzumab-emtansine en trastuzumab (voor infusie) à 
€150-250 per infusie per patiënt niet meegenomen. 
 
Gezien de relatieve effectiviteit van Kadcyla® ten opzichte van trastuzumab zullen 
er in de toekomst mogelijk besparingen kunnen optreden door het voorkomen van 
ziekteprogressie - dit is op dit moment echter nog niet goed in te schatten. 
 
 
De inhoudelijke bespreking is afgerond in de Wetenschappelijke Adviesraad 
(WAR) vergadering van 27 juli 2020. 
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Samenvatting 

De minister voor Medische Zorg en Sport heeft Zorginstituut Nederland verzocht een 
inhoudelijke toetsing uit te voeren van trastuzumab-emtansine (Kadcyla®) 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.  
 
Trastuzumab-emtansine (Kadcyla®) is geïndiceerd voor de adjuvante behandeling 
van volwassen patiënten met vroege HER2-positieve borstkanker, die invasieve 
restziekte hebben na een op taxaan gebaseerde en HER2-gerichte neoadjuvante 
behandeling. Zorginstituut Nederland heeft na advisering door de Wetenschappelijke 
Adviesraad (WAR) een therapeutische meerwaarde geconcludeerd voor deze 
indicatie.  
 
Het Zorginstituut is tot de volgende conclusies gekomen. 
 
Economische Evaluatie 
De registratiehouder heeft een economische evaluatie uitgevoerd door middel van 
een kostenutiliteitsanalyse. Daarbij is gebruik gemaakt van een Markov model. De 
analyse is uitgevoerd vanuit het maatschappelijk perspectief. De gekozen 
tijdshorizon is 51 jaar. Er is een discontering toegepast van 4% op toekomstige 
kosten en 1,5% op toekomstige effecten. 
 
Vergelijkende behandeling 
In de economische evaluatie is trastuzumab-emtansine vergeleken met 
trastuzumab. 
 
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 17,9 QALY per patiënt 
door inzet van trastuzumab-emtansine. Bij trastuzumab is dit 15,6 QALYs. De totale 
gemiddelde gezondheidswinst is 2,3 QALYs per patiënt ten opzichte van 
trastuzumab. Voor wat betreft LYG resulteert het model in een gemiddeld aantal 
LYG van 23,3 door inzet van trastuzumab-emtansine, bij trastuzumab is dit 20,4 
LYG. De totale gemiddelde gezondheidswinst is 2,9 LYGs per patiënt ten opzichte 
van trastuzumab. 
 
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 €175.007 voor trastuzumab-emtansine en €174.554 voor trastuzumab. 
De gemiddelde incrementele kosten per patiënt bedragen €453. 
 
Kosteneffectiviteit 
De registratiehouder rapporteert incrementele kosteneffectiviteitsratios (ICERs) van 
€155 per LYG en van €196 per QALY ten opzichte van trastuzumab. 
 
De univariate gevoeligheidsanalyses laten zien dat het model vooral gevoelig is voor 
variatie van de transitiekansen van de gezondheidstoestand ‘Volgende 
behandellijnen mBC’ naar ‘overlijden’ en van ‘1L mBC’ naar ‘Volgende 
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behandellijnen mBC’ voor de patiënten die een vroege recidief krijgen (<18 
maanden).  
 
De resultaten van de probabilistische sensitiviteitsanalyse zoals gerapporteerd door 
de registratiehouder laten zien dat de kans dat trastuzumab-emtansine 
kosteneffectief is ten opzichte van trastuzumab bij een referentiewaarde van 
€20.000 per QALY 99% is. De gemiddelde ICER van de 1.000 simulaties die de 
registratiehouder deed was €154 per QALY. 
 
Eindconclusie 
Zorginstituut Nederland concludeert na advisering door de WAR dat de 
kosteneffectiviteitsanalyse van trastuzumab-emtansine bij de behandeling van 
vroege HER2-positieve borstkanker van voldoende methodologische kwaliteit is.  
 
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 hieronder genoemd, de overige kritiekpunten staan vermeld in 
het rapport. 
 
De kosteneffectiviteitsanalyse is volgens Zorginstituut Nederland niet transparant op 
het volgende aspect: 
• Volgens het Zorginstituut is het nog steeds niet duidelijk waarom bepaalde 

behandelcombinaties wel of niet ingezet kunnen worden bij de verschillende 
behandelarmen in de ‘early disease recurrence’ toestand. Het Zorginstituut had 
graag een nadere toelichting gezien op de verschillen tussen de 
behandelarmen. 

 
Er is sprake van onnauwkeurigheid (imprecisie) bij de volgende aspecten in het 
model: 
• De extrapolatie van de iDFS is volgens het Zorginstituut een onzekere factor in 

de kosteneffectiviteitsanalyse omdat er nog geen lange termijn data 
beschikbaar zijn. De ICER met de huidige Log-Normal extrapolatie van de 
trastuzumab-emtansine arm resulteert in een ICER van €196 per QALY, terwijl 
de scenarioanalyses laten zien dat de Exponential extrapolatie van de 
trastuzumab-emtansine arm, die de beste statistische fit liet zien, resulteert in 
een substantieel hogere ICER van €4.252 per QALY.  

 
Het Zorginstituut concludeert dat de ICER van trastuzumab-emtansine ten opzichte 
van de vergelijkende behandeling trastuzumab tussen €196 tot €4.252 per QALY 
ligt. Deze waarden zijn gebaseerd op de verschillende extrapolaties van de iDFS van 
de trastuzumab-emtansine behandelarm (Log-Normal en Exponential). Het effect 
van de gekozen extrapolatie op de conclusie is echter beperkt omdat de ICER voor 
beide extrapolaties ruim onder de referentiewaarde van €20.000 per QALY blijft. Bij 
een referentiewaarde van €20.000 per QALY is trastuzumab-emtansine 
kosteneffectief ten opzichte van trastuzumab. 
 
De inhoudelijke bespreking is afgerond in de Wetenschappelijke Adviesraad 
(WAR) vergadering van 27 juli 2020. 
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Afkortingen 
 
 

AIC Akaike’s Information Criterion 

AUC Area under the curve 

BIC Bayesian Information Criterion 

CEAC Cost-effectiveness acceptability curve 

EVPI Expected value of perfect information 

HER2 Humane Epidermale groeifactor Receptoren Type 2 

HT Trastuzumab/Herceptin®+Taxaan 

ICER Incremental cost-effectiveness ratio/incrementele kosteneffectiviteitsratio 

iDFS Invasive disease–free survival/invasieve ziektevrije overleving 

IV Intraveneus 

KAD Kadcyla® 

KM Kaplan-Meier 

LYG Life-year gained/gewonnen levensjaar 

mBC Gemetastaseerde borstkanker 

PHT Pertuzumab+Trastuzumab/Herceptin®+Taxaan 

PSA Probabilistic Sensitivity Analysis/probabilistische gevoeligheidsanalyse  

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

SC Subcutaan 

VOI Value of information 

WAR Wetenschappelijke Adviesraad 

ZIN Zorginstituut Nederland 

1L Eerstelijnsbehandeling 

2L Tweedelijnsbehandeling 
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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 
trastuzumab-emtansine (Kadcyla)®) voor de adjuvante behandeling van volwassen 
patiënten met vroege HER2-positieve borstkanker, die invasieve restziekte hebben 
in de borst en/of de lymfeklieren na een op taxaan gebaseerde en HER2-gerichte 
neoadjuvante behandeling. 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 het 
Zorginstituut 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 trastuzumab-emtansine (Kadcyla®). Trastuzumab-
emtansine is geregistreerd voor de volgende indicaties:1 

 
Vroege borstkanker:  
Voor de adjuvante behandeling van volwassen patiënten met vroege HER2-positieve 
borstkanker, die invasieve restziekte hebben in de borst en/of de lymfeklieren na 
een op taxaan gebaseerde en HER2-gerichte neo-adjuvante behandeling. 
 
Gemetastaseerde borstkanker: 
Voor de behandeling van volwassen patiënten met HER2-positieve, niet-
reseceerbare lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker die eerder 
trastuzumab en een taxaan, afzonderlijk of in combinatie, hebben ontvangen. 
Patiënten dienen eerdere therapie te hebben ontvangen voor lokaal gevorderde of 
gemetastaseerde ziekte, of een recidief te hebben ontwikkeld tijdens of binnen zes 
maanden na het voltooien van adjuvante therapie. 
 
De huidige beoordeling heeft alleen betrekking op de eerstgenoemde indicatie voor 
vroege borstkanker. Trastuzumab-emtansine is voor de laatstgenoemde indicatie 
(gemetastaseerde borstkanker) reeds opgenomen in het basispakket, en wordt voor 
deze indicatie vergoed in Nederland.  

1.2 Aandoening en verloop van de ziekte 
Borstkanker is een ernstige ziekte die veelal een dodelijke afloop kent indien het 
onbehandeld blijft. Borstkanker ontwikkelt zich in de melkbuisjes (ductuli) of de 
melklieren (lobuli) van de borst. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen een 
carcinoma in situ, waarbij het carcinoom beperkt blijft tot de ductuli of lobuli, en het 
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invasieve carcinoom, waarbij de tumor het omliggende weefsel aantast. Tumorcellen 
kunnen vervolgens lymfevaten en bloedvaten penetreren, waardoor metastasering 
kan plaatsvinden.2 Borstkanker wordt ‘vroeg’ genoemd indien er nog geen 
metastasering op afstand plaats heeft gevonden (stadium I-III) en de 
behandelintentie curatief is.3 

 
De belangrijkste verdachte symptomen bij borstkanker zijn een lokaal palpabele 
afwijking, veelal door de patiënt zelf ontdekt, lokale pijn of gevoeligheid in een 
borst, intrekkingen van de huid of tepel, verandering van de contouren van de borst 
of bruine of bloederige tepeluitvloed.1 Veel carcinomen worden echter bij screening 
in het kader van het bevolkingsonderzoek borstkanker ontdekt voordat er 
symptomen zijn opgetreden. 
 
Bij vroege borstkanker is een belangrijk behandeldoel om een recidief of metastasen 
te voorkomen.3 Om te bepalen of patiënten een verhoogd risico hebben, wordt 
gekeken naar tal van prognostische factoren, zoals de tumorstadiëring en 
overexpressie van de humane epidermale groeifactor-2 (HER2)-status.4 Op basis 
van deze kenmerken wordt de vervolgbehandeling gekozen. 

1.3 Epidemiologie 
Het mammacarcinoom is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen in 
Nederland. Over 2017 bedroeg de totale incidentie van invasieve borstkanker 
ongeveer 15.000 nieuwe patiënten per jaar. In 2019 kwam de 5-jaars prevalentie 
van invasieve borstkanker neer op 66.957 patiënten.5 

 
Bij iets meer dan 70% van alle nieuw gediagnosticeerde patiënten heeft de tumor 
wel het omliggende weefsel aangetast, maar is deze nog niet uitgezaaid. De 5-jaars 
overleving voor invasieve borstkanker varieert tussen de 99% voor stadium I en 
76% voor stadium III. Ongeveer 15% van de borsttumoren brengt HER2 tot 
overexpressie.5 

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

2.1 Patiëntenpopulatie 
In de farmaco-economische analyse zijn de patiëntkenmerken gebaseerd op de 
KATHERINE studie.6 In deze gerandomiseerde open-label fase III studie is 
trastuzumab-emtansine vergeleken met trastuzumab voor de adjuvante 
behandeling van volwassen patiënten met vroege HER2-positieve borstkanker, die 
invasieve restziekte hebben in de borst en/of de lymfeklieren na een op taxaan 
gebaseerde en HER2-gerichte neoadjuvante behandeling. De belangrijkste 
kenmerken van de patiënten in de KATHERINE studie zijn weergegeven in Tabel 1. 
 
Tabel 1: KATHERINE belangrijkste kenmerken van patiënten (n=1.486) bij 
behandeling met trastuzumab-emtansine en trastuzumab 

 Trastuzumab-
emtansine (n=743) 

Trastuzumab 
(n=743) 

Geslacht   

Vrouw 741 (99,7%) 740 (99,6%) 

Man 2 (0,3%) 3 (0,4%) 

Leeftijd   

Mediane leeftijd in jaren (range) 49 (23-80) 49 (24-79) 

Ethniciteit 

Blank 531 (71,5%) 551 (74,2%) 

Aziatisch 64 (8,6%) 65 (8,7%) 

Zwart 19 (2,6%) 21 (2,8%) 

American Indian of Alaska Native 50 (6,7%) 36 (4,8%) 

Meerdere of onbekend 79 (10,6%) 70 (9,4%) 

Klinisch stadium bij presentatie 

Inoperabel1 190 (25,6%)  185 (24,9%) 

Operabel2 553 (74,4%)  558 (75,1%) 

Hormoonreceptor status  

ER− en PR−, of status onbekend 203 (27,3%) 209 (28,1%) 

ER+, PR+, of beide 540 (72,7%) 534 (71,9%) 

Voorgaand gebruik van anthracycline 564 (75,9%) 579 (77,9%) 

Neoadjuvante HER2-gerichte behandeling 

Trastuzumab (Herceptin®) 596 (80,2%) 600 (80,8%) 

Trastuzumab (Herceptin®) plus 
pertuzumab (Perjeta®) 

139 (18,7%) 133 (17,9%) 

Trastuzumab (Herceptin®) plus andere 
HER2-gerichte behandeling3 

8 (1,1%) 10 (1,3%) 

1 Inoperabele borstkanker was gedefinieerd als stadium T4, lymfeknopen Nx, en 
metastasering M0 of tumorstadium Tx, lymfeknopen N2 of N3, en metastasering M0.  
2 Operabele borstkanker was gedefinieerd als stadium T1-T3, lymfeknopen N0 of N1, en 
metastasering M0.  
3 Overige HER2-gerichte behandelingen waren neratinib, dacomitinib, afatinib, en lapatinib. 

 
Er is een vergelijking gemaakt tussen de kenmerken van de patiënten in de 
KATHERINE studie en de Nederlandse patiënten die in aanmerking komen voor 
behandeling met trastuzumab-emtansine. De leeftijd is vergeleken aan de hand van 
de TRAIN-2 studie, een studie met 438 Nederlandse patiënten die is opgezet om de 
neoadjuvante systemische behandeling voor HER2-positieve vroege borstkanker te 
optimaliseren.7 De gemiddelde baseline leeftijd van deze patiënten lag tussen de 48 
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en 49 jaar, wat vergelijkbaar is met de mediane leeftijd van 49 jaar in de 
KATHERINE studie. De registratiehouder heeft ongepubliceerde gegevens van de 
TRAIN-2 studie opgevraagd, waaruit bleek dat de patiënten gemiddeld 72,0 kg 
wogen.7 Dit is vergelijkbaar met het gemiddelde gewicht van 71,42 kg in de 
KATHERINE studie.  
 
Uit de TRAIN-2 studie bleek dat de Nederlandse patiënten langer zijn dan de 
patiënten in de KATHERINE studie (168 cm versus 163 cm). Aangezien 
trastuzumab-emtansine en trastuzumab niet gedoseerd worden op basis van 
lichaamsoppervlakte kan verwacht worden dat dit geen effect zal hebben op de 
(kosten)effectiviteit. 
 
De Nederlandse behandelrichtlijn adviseert om HER2-positieve borstkanker 
neoadjuvant te behandelen met chemotherapie (inclusief een taxaan) tezamen met 
trastuzumab en pertuzumab.3 In de KATHERINE studie is 18,3% van de patiënten 
neoadjuvant behandeld met pertuzumab.6 Op basis van de Nederlandse richtlijnen is 
te verwachten dat dit percentage hoger is in Nederland. De subgroepanalyses van 
de KATHERINE studie laten echter een homogeen effect zien, waardoor het 
waarschijnlijk is dat de studiepopulatie voldoende vergelijkbaar is met de 
Nederlandse patiëntenpopulatie.   

2.2 Interventie 
Trastuzumab-emtansine is een antilichaam-geneesmiddelconjugaat gericht tegen 
HER2. Het bestaat uit het antilichaam trastuzumab dat stabiel covalent gebonden 
aan de cytotoxische microtubulineremmer DM1. Trastuzumab-emtansine is 
beschikbaar in flacons van 100 mg en 160 mg (poeder voor concentraat voor 
oplossing voor infusie). De dosering bedraagt 3,6 mg per kg lichaamsgewicht. 
Trastuzumab-emtansine wordt in cycli van 21 dagen toegediend (één keer per 3 
weken).1 De vaste behandelduur bedraagt 14 cycli (behalve bij terugkeer van de 
ziekte of ernstige toxiciteit). 

2.3 Vergelijkende behandeling 
Adjuvante therapie bestaat bij vroege HER2-positieve patiënten uit: 
- Chemotherapie (met taxaan) gevolgd door trastuzumab (toevoeging van 
pertuzumab in de adjuvante setting is niet aanbevolen volgens de Nederlandse 
richtlijn) 
- Indien geïndiceerd radiotherapie 
- Indien hormoonreceptor-positief: endocriene therapie 
 
De richtlijn maakt geen onderscheid in adjuvante behandeling van HER2-positieve 
patiënten bij wie na neoadjuvante behandeling wel of geen invasieve restziekte is 
aangetoond in het gereseceerde borst- en/of lymfeklierweefsel. Alle patiënten 
worden standaard adjuvant doorbehandeld met trastuzumab. 
 
Conform de registreerde indicatie kan trastuzumab-emtansine adjuvant worden 
ingezet bij patiënten die invasieve restziekte hadden in het volledig gereseceerde 
borst- en/of lymfeklierweefsel na voorafgaande neoadjuvante behandeling. 
Patiënten die nu restziekte hebben krijgen trastuzumab. De behandeling waarmee 
vergeleken moet worden is daarom trastuzumab. 
 
Conclusie: Het Zorginstituut kan zich vinden in de vergelijkende behandeling. 
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2.4 Klinische uitkomsten 
Het primaire eindpunt in de KATHERINE studie was de invasieve ziektevrije 
overleving (invasive disease–free survival; iDFS).6 Het belangrijkste secundaire 
eindpunt met betrekking tot de farmaco-economische analyse is de algehele 
overleving (overall survival, OS). Tabel 2 geeft een samenvatting van de relevante 
uitkomstmaten die gebruikt zijn voor het bepalen van de effectiviteit van de 
behandelingen in het model. 
 
Tabel 2: Effectiviteit van trastuzumab-emtansine t.o.v. trastuzumab op basis van 
de KATHERINE studie 
 Trastuzumab-

emtansine (n=743) 
Trastuzumab 
(n=743) 

HR  

iDFS, aantal events (%) 91 (12,2) 165 (22,2) 0,50 (0,39-0,64) 

OS, aantal events (%) 42 (5,7) 56 (7,5) 0,70 (0,47-1,05) 

CI: betrouwbaarheidsinterval, HR: hazard ratio, NR: niet bereikt, OS: algehele overleving, 
iDFS: invasieve ziektevrije overleving. 

2.5 Economisch model 

2.5.1 Modelstructuur en gezondheidstoestanden 
De registratiehouder heeft een Markov model opgesteld met zes 
gezondheidstoestanden:  

- iDFS (met onderscheid on/off treatment)  
- Niet-gemetastaseerd recidief (locoregionaal recidief, contralaterale 

borstkanker) 
- Remissie van een niet-gemetastaseerd recidief 
- Eerstelijns gemetastaseerde borstkanker (1L mBC) 
- Volgende behandellijnen mBC (2L mBC en later) 
- Overlijden 

In Figuur 1 is de modelstructuur weergegeven.  
 

 
Figuur 1: Modelstructuur van het Markov model voor trastuzumab-emtansine 
(Kadcyla®) versus trastuzumab voor de adjuvante behandeling van volwassen 
patiënten met vroege HER2-positieve borstkanker 
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iDFS 
Alle patiënten starten in de iDFS toestand (on treatment). Na afloop van de 
adjuvante therapie zijn de patiënten off-treatment. Dit onderscheid is gemaakt 
vanwege de verschillen in kwaliteit van leven. Vanuit deze toestand kunnen 
patiënten overlijden of een (niet-)gemetastaseerd recidief krijgen.  
 
Niet-gemetastaseerd recidief 
De toestand niet-gemetastaseerd recidief is een tunnelstate waarin patiënten zich 
één jaar bevinden. Patiënten kunnen wel overlijden in deze toestand. De 
registratiehouder heeft voor deze tunnelstate gekozen omdat wordt aangenomen 
dat patiënten in deze toestand nog een volgende adjuvante behandeling krijgen van 
één jaar. Volgens het Zorginstituut is het niet duidelijk wat hiermee bedoeld wordt. 
Hierna stromen patiënten automatisch door naar remissie. 
  
Remissie 
In de remissie toestand krijgen patiënten geen behandeling. In deze toestand 
hebben patiënten geen verdere aanwijzing voor de ziekte, vergelijkbaar met de iDFS 
toestand off-treatment. De kans op overlijden is gelijk aan die van de niet-
gemetastaseerd recidief toestand. Het risico op mBC is hoger dan voor de patiënten 
in de iDFS toestand. Het is aangenomen dat patiënten in deze toestand niet meer at 
risk zijn voor locoregionale of contralaterale recidieven. 
 
1L mBC 
In de 1L mBC toestand is het risico op verdere ziekteprogressie afhankelijk van de 
behandeling die patiënten krijgen in deze setting.  
 
Volgende behandellijnen mBC 
In deze toestand is de kans op overlijden afhankelijk van de behandeling die 
patiënten krijgen in deze setting.  

2.5.2 Cyclusduur, cohortgrootte en modelinstroom 
In het model is een cyclusduur van één maand toegepast. Daarnaast is gebruik 
gemaakt van een halve-cyclus correctie. 

2.5.3 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. De analyse is vanuit het maatschappelijk perspectief 
uitgevoerd. 

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

2.6 Tijdshorizon 
De analyseperiode van een studie moet zodanig zijn dat een geldige en betrouwbare 
uitspraak kan worden gedaan over de kosten en effecten van de te vergelijken 
behandelingen. De tijdshorizon in het model is 51 jaar. De registratiehouder geeft 
aan dat dit beschouwd kan worden als een levenslange tijdshorizon aangezien de 
gemiddelde leeftijd van de patiënten 49 jaar is (100 jaar totaal). In de 
scenarioanalyses is de invloed van een langere tijdshorizon op de kosteneffectiviteit 
onderzocht. 
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2.7 Analyse techniek 
In de economische evaluatie is gebruik gemaakt van een kostenutiliteitsanalyse 
(KUA) om de kosteneffectiviteit van behandeling met trastuzumab-emtansine ten 
opzichte van trastuzumab aan te kunnen tonen. 

2.8 Inputgegevens 

2.8.1 Modeltransities en extrapolatie 
Het model is gebaseerd op zowel transitiekansen als op behandelingsspecifieke 
hazard rates zoals geobserveerd in de KATHERINE studie.6 In onderstaande Tabel 3 
worden de transitiekansen samengevat, deze worden hierna verder toegelicht. 
 

Tabel 3: Overzicht modeltransities 

Gezondheidstoestand    

Van Naar  Waarde Bron 

iDFS Niet-

gemtastaseerd 

recidief 

 AUC KATHERINE6 

iDFS 1L mBC  AUC KATHERINE6 

iDFS Overlijden  AUC/achtergrondsterfte KATHERINE6/Nederlandse 

life tables 

Vroeg recidief (progressie <18 maanden na aanvang adjuvante behandeling) 

1L mBC Volgende 

behandellijnen 

mBC 

 0,07213 EMILIA8 (subgroep snelle 

progressie) 

1L mBC Overlijden  0,00400/achtergrondsterfte EMILIA8 (subgroep snelle 

progressie)/Nederlandse 

life tables 

Volgende 

behandellijnen 

mBC 

Overlijden  0,05396 EMILIA8 (subgroep snelle 

progressie) 

Recidief (progressie >18 maanden na aanvang adjuvante behandeling) 

Niet-

gemtastaseerd 

recidief 

Remissie   Automatisch na 12 

maanden (tunnelstate) 

- 

Niet-

gemtastaseerd 

recidief 

Overlijden  achtergrondsterfte Nederlandse life tables 

Remissie 1L mBC  0,00760 Hamilton et al.9 

Remissie Death  achtergrondsterfte Nederlandse life tables 

1L mBC Volgende 

behandellijnen 

mBC 

PHT 0,03172 CLEOPATRA10 

HT 0,04696 CLEOPATRA10 

Chemo 0,06936 M77001 data11 

1L mBC Overlijden PHT or 

HT 

0.00369/ 

achtergrondsterfte 

CLEOPATRA10/Nederlandse 

life tables 

Chemo 0.02313/ 

achtergrondsterfte 

M77001 

data11/Nederlandse life 

tables 

Volgende 

behandellijnen 

mBC 

Overlijden KAD 0,02142 EMILIA8 (OS KAD arm) 

HT 0,03148 CLEOPATRA10 

Chemo 0,05976 M77001 data11 

AUC: area under the curve, iDFS: invasieve ziektevrije overleving, 1L mBC: eerstelijns gemtastaseerde 

borstkanker, HT: trastuzumab (Herceptin®) + taxaan: PHT: pertuzumab + trastuzumab (Herceptin®) + 
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taxaan , KAD: trastuzumab-emtansine (Kadcyla®) 

 
iDFS 
Om een realistische schatting te maken over de tijdshorizon van het model zijn de 
in de KATHERINE studie geobserveerde effecten met betrekking tot de iDFS van 
trastuzumab-emtansine en trastuzumab geëxtrapoleerd door middel van het fitten 
van parametrische functies op de survival data. 
 
In grote lijnen bestond de aanpak uit de volgende stappen. De proportional hazard 
assumptie werd getoetst om te besluiten of er aparte modellen voor de 
survivalcurves van beide behandelarmen gebruikt moesten worden. Vervolgens is er 
een initiële selectie gemaakt van geëxtrapoleerde survival curves aan de hand van 
de statistische fit volgens de Akaike’s Information Criterion (AIC) en de Bayesian 
Information Criterion (BIC) en beste fit op basis van interne validatie. Na visuele 
inspectie, het vergelijken van de statistische fit met de externe bronnen (indien 
mogelijk), en validatie door een klinisch expert (oncoloog) zijn de meest geschikte 
modellen geselecteerd. 
 
De log cumulatieve hazard plot voor de iDFS voor beide behandelarmen 
(trastuzumab-emtansine en trastuzumab) lopen niet parallel en kruisen elkaar. De 
proportional hazards assumptie houdt geen stand, waardoor individuele 
parametrische modellen kunnen worden overwogen. Voor beide behandelarmen zijn 
de volgende distributies gefit: Exponential, Weibull, Log-logistic, Log-normal, 
Generalized Gamma en Gompertz (Tabel 4, Figuur 2).  
 
Tabel 4: iDFS distributies 

Distributie AIC BIC 

trastuzumab-
emtansine arm 

trastuzumab 
arm 

trastuzumab-
emtansine arm 

trastuzumab 
arm 

EXPONENTIAL 718.91 1105.56 723.52  1110.17 

WEIBULL 720.52 1107.55 729.74 1116.77 

LLOGISTIC 720.35 1104.06 729.57 1113.28 

LNORMAL 725.23 1098.36 734.45 1107.58  

GAMMA 722.49 1099.83 736.33 1113.67 

GOMPERTZ 720.82 1107.56 730.04 1116.78 
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Trastuzumab-emtansine (Kadcyla®) 

 
Trastuzumab 
Figuur 2: Fit van parametrische functies  voor de iDFS curves 
 
Voor de trastuzumab-emtansine arm had de Exponential distributie de beste fit, en 
voor de trastuzumab-arm de Log-normal distributie. Op basis van visuele inspectie 
heeft de registratiehouder gekozen voor de Log-Normal distributie voor de iDFS van 
beide behandelarmen (Figuur 3). De registratiehouder benadrukt dat de Log-normal 
distributie het natuurlijke beloop van ziekte beter reflecteert omdat, in tegenstelling 
tot de Exponential distributie, de HR niet contant blijft over de tijd. Volgens de 
registratiehouder is deze keuze gevalideerd door de geraadpleegde klinisch expert. 
De registratiehouder heeft er voor gekozen om beide armen met dezelfde 
parametrische distributie te extrapoleren. Deze keuze is gebaseerd op het verloop 
van de ziekte en het werkingsmechanisme van de behandelingen, deze zijn namelijk 
vergelijkbaar in beide armen. Door dezelfde parametrische distributie voor beide 
armen te kiezen, zijn de verschillen in (invasief ziektevrije) overleving toe te wijzen 
aan het verschil in de effectiviteit van de behandeling en niet aan de keuze van de 
parametrische distributie met een ieder een karakteristiek verloop over de tijd. 
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Figuur 3: Geobserveerde iDFS met Log-normal extrapolaties   
 
De registratiehouder heeft de extrapolaties verder aangepast om verschillende 
redenen: 

- De extrapolatie houdt geen rekening met de leeftijdsafhankelijke toenemende 
risico op overlijden: 

De extrapolaties zijn zodanig aangepast dat het risico op overlijden nooit kleiner kan 
zijn dan het risico op overlijden van de algemene Nederlandse bevolking. Deze 
aanpassing speelt vanaf ongeveer het 8e jaar in het model, wat resulteert in een ‘S’-
vormige curve.  
 

- Er wordt geen rekening gehouden met een afnemend risico op recidief na de 
geobserveerde periode: 

Volgens de registratiehouder leidt het extrapoleren van de huidig geobserveerde 
iDFS data tot een overschatting van de recurrence rate op de lange termijn.  
Verschillende studies over borstkanker tonen aan dat het risico op ziekteterugkeer 
afneemt in de tijd. De HERA (trastuzumab pivotal studie) studie laat zien dat de 
geëxtrapoleerde DFS curve na de data-cut van 3 jaar wordt onderschat wanneer het 
vergeleken wordt met de follow-up data na 11 jaar.12 Op basis van aanbevelingen 
van NICE wordt de ‘cure’ aanpassing geïntroduceerd vanaf het derde jaar en bereikt 
de ‘cure’ proportie een maximum van 95% in het tiende jaar. In de reference-case 
wordt aangenomen dat patiënten na 10 jaar bijna geen kans op recidief meer 
hebben en dat het risico op overlijden gelijk is aan die van de algemene bevolking. 
Deze assumptie is gevarieerd in de scenarioanalyses. Figuur 4 laat een vergelijking 
zien tussen de jaarlijkse recurrence rates van de HERA studie, de BCRIG006 studie 
(adjuvante chemotherapie met versus zonder trastuzumab voor vroeger HER2+ 
bortstkanker), en het model op basis van KATHERINE.12,13 In de figuren is een 
vergelijkbare trend te zien.  
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Figuur 4: Gemiddelde jaarlijkse kans op recidief: vergelijking model, HERA studie, en 
BCIRG-006 studie 
 

- Er wordt geen rekening gehouden met het afnemende behandeleffect over de 
tijd: 

Omdat er geen bewijs is dat beide behandelingen een permanent effect hebben op 
het immuunsysteem is het volgens de registratiehouder onwaarschijnlijk dat het 
behandeleffect gedurende de hele tijdshorizon (51 jaar) aanhoudt. Toepassing van 
het afnemende behandeleffect in het model start met 100% behandeleffect van 
trastuzumab-emtansine. Vanaf 7 jaar na behandeling tot 10 jaar behandeling neemt 
het behandeleffect lineair af. De fractie van het behandeleffect dat is afgenomen 
wordt vervangen door het behandeleffect van de vergelijkende arm (trastuzumab). 
Na 10 jaar is er geen behandeleffect meer van trastuzumab-emtansine. Deze 
assumptie is gevarieerd in de scenarioanalyses. Voor de trastuzumab arm is geen 
afnemend behandel effect aangenomen (conservatieve aanname). 
 
De aanpassingen zijn samengevat in onderstaande figuur 5. 

 
Figuur 5: samenvatting van de iDFS extrapolatie aanpassingen over de tijdshorizon 
van het model 
 
Figuur 6 weergeeft de geobserveerde iDFS en de geëxtrapoleerde iDFS na 
bovengenoemde aanpassingen. Deze curves worden toegepast in het model. 
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Figuur 6: Geobserveerde iDFS en de geëxtrapoleerde iDFS na bovengenoemde 
aanpassingen 
 
Vroeg recidief 
In het model is aangenomen dat patiënten die gemetastaseerde ziekte krijgen 
tijdens de adjuvante behandeling of vlak na de adjuvante behandeling een slechtere 
prognose hebben dan patiënten die gemetastaseerde ziekte krijgen na 18 maanden. 
Dit is geobserveerd in de HERA studie, waarin trastuzumab is onderzocht als 
adjuvante behandeling voor HER2+ borstkanker.12 In het model is aangenomen dat 
elk recidief binnen 18 maanden na start van adjuvante therapie wordt beschouwd 
als een gemetastaseerd recidief of wordt behandeld als een gemetastaseerd recidief. 
Voor de transitie van 1L mBC naar verdere behandellijnen en overlijden in het 
model is gebruik gemaakt van de subgroep patiënten uit de EMILIA studie (klinische 
studie van trastuzumab-emtansine voor HER2+ gemetastaseerde borstkanker) die 
binnen 18 maanden een recidief hadden (zie Tabel 3).8  

 
Niet-gemetastaseerd recidief en remissie 
Alle patiënten met een niet-gemetastaseerd recidief na 18 maanden na aanvang van 
de adjuvante behandeling komen terecht in de niet-gemetastaseerd recidief 
toestand. Omdat behandeling bij een niet-gemetastaseerd recidief in beginsel 
curatief van aard is, stromen deze patiënten na een jaar systemische behandeling 
automatisch naar de remissie toestand (tunnelstate). Deze behandeling bestaat uit 
docetaxel + trastuzumab of paclitaxel + trastuzumab en is identiek in beide armen 
van farmaco-economische analyse. Deze geneesmiddelkosten worden iedere maand 
voor een maximum van 12 maanden toegekend aan de patiënten in de niet-
gemetastaseerd recidief toestand. Het toekennen van dezelfde maandelijkse kosten 
gedurende 12 maanden is wellicht een lichte overschatting van de totale kosten 
aangezien er ook sprake kan zijn van een kortere behandelduur dan 12 maanden. 
Na 12 maanden stromen de patiënten die niet zijn overleden naar de remissie 
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gezondheidstoestand. De totale proportie patiënten in de niet-gemetastaseerd 
recidief toestand is de som van de proportie patiënten in maand 1 tot en met maand 
12. In het model is aangenomen dat elk recidief dat volgt op het eerste niet-
gemetastaseerde recidief wordt beschouwd als een gemetastaseerd recidief (of 
wordt behandeld als een gemetastaseerd recidief). De kans op een tweede 
maligniteit is gebaseerd op een studie van Hamilton et al.9, een studie met bijna 
13.0000 vroege borstkanker patiënten. De gemiddelde tijd tot progressie bedroeg 
7,6 jaar, dit is geconverteerd naar een maandelijkse transitiekans van 0,0076 
(Tabel 3).  
 
Overleving na gemetastaseerd recidief 
De risico’s op ziekteprogressie en op overlijden in de gemetastaseerde setting zijn 
gebaseerd op de behandeling die patiënten momenteel kunnen krijgen in Nederland. 
Daarbij is de Nederlandse marktverdeling als uitgangspunt genomen (op basis van 
klinische expertise). Er zijn drie eerstelijnsbehandelingen beschikbaar in de 
gemetastaseerde setting: 

 Pertuzumab plus trastuzumab plus taxaan (PHT) (93%) 
 Trastuzumab plus taxaan (HT) (5%) 
 Chemotherapie (monotherapie) (2%) 

Er zijn drie vervolgbehandelingen beschikbaar in de gemetastaseerde setting: 
 Trastuzumab-emtansine  (85%) 
 trastuzumab plus taxaan (HT) (10%) 
 Chemotherapie (monotherapie) (5%) 

De risico’s op 1L mBC naar verdere lijnen voor PHT en HT zijn gebaseerd op de 
CLEOPATRA studie, en de risico’s voor chemotherapie op de M77001 studie (Tabel 
3).10,11 Om de complexiteit van het model te beperken heeft de registratiehouder zijn 
de KM curves van deze data geëxtrapoleerd met een exponentiele distributie (Tabel 
5). Hoewel de fit van deze distributie niet de beste was resulteert de exponentiele 
distributie een constante hazard rate over de tijd met een korte ‘staart’, wat 
beschouwd kan worden als een conservatieve extrapolatie.  
 
Tabel 5: vergelijking van de KM curves met de geëxtrapoleerde curves voor de 
gemetastaseerde setting 
Months (median) KM estimates Exponential extrapolation Data source 
PFS – pertuzumab  28.0 28.4 CLEOPATRA 
PFS – trastuzumab  20.8 21.1 CLEOPATRA 
PFS – chemotherapy  14.9 15.6 M77001 
PPS – pertuzumab  29.9 30.7 CLEOPATRA 
PPS – trastuzumab  19.4 18.6 CLEOPATRA 
PPS – chemotherapy 13.9 15.3 M77001 

2.8.2 Utiliteiten 
Voor het bepalen van de utiliteiten van de iDFS, niet-gemetastaseerd recidief, en 
remissie gezondheidstoestanden heeft de registratiehouder KATHERINE studie als 
uitgangspunt genomen.6 In deze studie is gebruik gemaakt van de EQ-5D-3L 
vragenlijst, welke op de volgende momenten is afgenomen: de eerste dag van 
behandelcycli 5 en 11, aan het einde van de behandeling, en elke 6 maanden 
gedurende follow-up tot 24 maanden. Voor het berekenen van de utiliteiten is 
gebruik gemaakt van het Nederlandse tarief voor de EQ-5D-3L.14 Daarnaast zijn de 
utiliteiten gecorrigeerd voor leeftijd.15 De utiliteiten op basis van de KATHERINE 
studie zijn voor de behandelarmen afzonderlijk berekend (treatment dependent) 
(Tabel 6). De utiliteiten voor de on-treatment iDFS toestand voor beide 
behandelarmen zijn gebaseerd op 75% van de studiepopulatie, en de utiliteiten voor 
de off-treatment toestand voor beide behandelarmen op 80%. In een scenario-
analyse zijn gepoolde utiliteiten van beide behandelarmen gebruikt (treatment 
independent).  
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Voor de niet-gemetastaseerd recidief toestand heeft de registratiehouder 
aangenomen dat de utiliteit gelijk is aan die van de iDFS on-treatment. De 
registratiehouder geeft aan dat dit gevalideerd is door een klinisch expert. Voor de 
remissie toestand is de utiliteit gelijk aan die van iDFS off-treatment. De klinisch 
expert heeft aangegeven dat de utiliteit voor de remissie toestand mogelijk lager is, 
omdat deze patiënten meer bijwerkingen ervaren door langere behandeling. 
 
Er is een systematische review uitgevoerd om additionele bronnen te zoeken voor 
de gemetastaseerde toestanden, aangezien deze niet uit de KATHERINE studie 
kunnen worden gehaald. De utiliteiten voor de 1L mBC en volgende behandellijnen 
zijn gebaseerd op een studie van Lloyd et al.16 Deze utiliteiten zijn gebaseerd op een 
mixed model, wat het mogelijk maakt om onderscheid te maken tussen patiënten 
met en zonder progressie in de gemetastaseerde setting. Bovendien komt de 
gemiddelde leeftijd van de studiepopulatie overeen met die van de KATHERINE 
studie. Voor beide behandelarmen zijn dezelfde utiliteiten aangenomen.  
 
In de scenarioanalyses zijn alternatieve utiliteiten gekozen om de invloed daarvan 
op de kosteneffectiviteit te bepalen (Tabel 7). Deze zijn afkomstig uit Lidgren et 
al.17 (Zweedse studie), Hedden et al.18 (Canadese studie), en Paracha et al.19 Deze 
studies lieten een grote variatie aan utiliteiten zien in de gemetastaseerde setting 
(range 0,29-0,86), wat gerelateerd kan zijn aan de duur van de metastaseerde 
ziekte. De utiliteiten nemen namelijk af bij een langere duur van gemetastaseerde 
ziekte. In het model kan echter niet worden bijgehouden hoe lang patiënten al 
gemetastaseerde ziekte hebben.  
 

Tabel 6: Overzicht van de in het model gebruikte utiliteiten 

Gezondheidstoestand Utiliteit 

trastuzumab-

emtansine 

SE Utiliteit 

trastuzumab 

SE Bron  

iDFS on treatment 0,789 0,006 0,790 0.006 KATHERINE6 

iDFS off treatment 0,799 0,004 0,803 0.004 KATHERINE6 

Niet-gemtastaseerde 

recidief 

0,789 0,006 0,790 0.006 Gelijk aan iDFS 

on treatment 

Remissie 0,799 0,004 0,803 0.004 Gelijk aan iDFS 

off treatment 

1L mBC 0,7649  gelijk  Lloyd et al.16 

Volgende behandellijnen 

mBC 

0,5081  gelijk  Lloyd et al.16 

iDFS: invasieve ziektevrije overleving, 1L mBC: eerstelijns gemetastaseerde borstkanker, SE: standard 

error 

 
Tabel 7: Overzicht van de utiliteiten in de scenarioanalyses 

Studie Utiliteit SE 

Hedden et al.17 

   Post-surgical with adjuvant treatment 0,97 0,026 

   Relapse-free survival 0,99 0,010 

   Local relapse 0,75 0,194 

   Non-progressive metastatic disease 0,65 0,153 

   Progressive metastatic disease 0,29 0,128 

Lidgren et al.18 

   1st yr. after prim. BC 0,696 0,058 

   2nd yr. after prim. BC 0,799 0,034 

   Local recurrence 0,799 0,076 

   Metastatic disease 0,685 0,059 
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Paracha et al.19 

   mBC - stable disease with no toxicity 0,806 0,007 

   mBC progression 0,536 0,076 

 
In het model worden disutiliteiten als gevolg van bijwerkingen toegepast. Gegevens 
hierover komen uit de KATHERINE studie.6 Alleen de bijwerkingen van minimaal 
graad 3 die bij minimaal 1% van de patiënten in de trastuzumab-emtansine arm 
voorkwamen zijn meegenomen in het model (zie Tabel 8 voor een overzicht). Er zijn 
geen disutiliteiten gerekend voor de trastuzumab arm. De waardes voor de 
disutiliteiten zijn als volgt berekend. Ten eerste is de gemiddelde utiliteit per visite 
berekend voor de trastuzumab-emtansine arm voor de patiënten die één of meer 
bijwerkingen hebben gekregen. De laagste gemiddelde waarde is geselecteerd om 
de disutiliteit in vergelijking met de iDFS on treatment utiliteit te berekenen. Voor 
thrombocytopenie werd een positieve utiliteit berekend, deze is in het model 
ingesteld op nul.  
 
Tabel 8: Overzicht van de in het model gebruikte disutiliteiten voor de trastzumab-
emtansine arm 

AE (grade ≥3, occurred ≥1% of 
patients) 

 Disutility per month used in reference 
case 

Anaemia  -0.003 

Fatigue  -0.102 

Hypertension  -0.121 

Hypokalaemia  -0.181 

Neutropenia  -0.0007 

Thrombocytopenia  0 

Peripheral sensory neuropathy  -0.032 

Total  -0.00252 

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 registratiehouders hebben kosten binnen de gezondheidszorg, patiënt en 
familiekosten, en kosten in andere sectoren meegenomen in het model. Indirecte 
medische kosten ten gevolge van gewonnen levensjaren zijn niet meegenomen in 
de base-case, maar wel in een scenarioanalyse. De kosten zijn uitgedrukt in euro’s 
en zijn geïndexeerd 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 
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. 
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De directe gezondheidszorgkosten die in het model zijn opgenomen bestaan uit 
geneesmiddelenkosten, toedieningskosten, kosten van vervolgbehandelingen, en 
kosten die gerelateerd zijn aan het monitoren van de ziekte (gekoppeld aan de 
gezondheidstoestand). Bovendien zijn er kosten rondom het levenseinde en kosten 
van bijwerkingen meegenomen. 
 
Trastuzumab-emtansine 
Trastuzumab-emtansine is beschikbaar in flacons van 100 mg en 160 mg, welke 
respectievelijk €1.760 en €2.816 kosten (Z-index, mei 2020) (exclusief btw). De 
flacons worden gebruikt voor toediening per infusie. De kosten per mg bedragen 
€17,60. De dosering is afhankelijk van het lichaamsgewicht, namelijk 3,6 mg per kg 
lichaamsgewicht.1 In overeenstemming met de KATHERINE studie wegen de 
patiënten die in aanmerking komen voor behandeling gemiddeld 71,4 kg.6 
Trastuzumab-emtansine wordt in cycli van 21 dagen toegediend (één keer per 3 
weken).1 De vaste behandelduur bedraagt 14 cycli (behalve bij terugkeer van de 
ziekte of ernstige toxiciteit). 
 
Trastuzumab 
Trastuzumab kan per infusie of subcutaan toegediend worden. Uit data van Axon 
Healthcare blijkt dat ongeveer 9% van de trastuzumab gebruikers subcutaan wordt 
behandeld, en 91% per infusie.11 Trastuzumab (voor infusie) is beschikbaar in 
flacons van 150mg en 420 mg, welke respectievelijk €476,88 en €1.375,51 kosten 
(Z-index, mei 2020) (exclusief btw). Er zijn meerdere merken beschikbaar 
(biosimilars) met dezelfde AIP. In het model wordt aangenomen data alle patiënten 
die intraveneus worden behandeld biosimilars kijgen. Trastuzumab voor subcutane 
injectie is beschikbaar in injectieflacons van 600 mg à €1.549,03. De dosering is 
afhankelijk van het lichaamsgewicht, namelijk 6 mg per kg lichaamsgewicht.1 In 
overeenstemming met de KATHERINE studie gaat het Zorginstituut ervan uit dat de 
patiënten die in aanmerking komen voor behandeling gemiddeld 71,4 kg wegen.6 
Trastuzumab wordt in cycli van 21 dagen toegediend (één keer per 3 weken). De 
vaste behandelduur met trastuzumab bestaat uit één jaar, wat verdeeld is over 
neoadjuvant én adjuvante therapie (behalve bij terugkeer van de ziekte of ernstige 
toxiciteit). 
 
In het model wordt automatisch de voordeligste combinatie van flacons 
geselecteerd, waarbij wordt aangenomen dat er minimaal 2% van de nieuwe flacon 
nodig is voordat het geopend wordt. Tabel 9 beschrijft de behandelkosten per 
modelcyclus. 
 
Tabel 9: Overzicht geneesmiddelenkosten 

Drug Cost per cycle (€) 

Kadcyla (maintenance dose) 4,576,00 

Herceptin IV (loading dose) 
Herceptin IV (maintenance dose) 

1,907,52 
1,430,64 

Herceptin SC 1,549,03 

trastuzumab biosimilar (loading dose) 
trastuzumab biosimilar (maintenance dose) 

1,907,52 
1,430,64 

 

Zowel trastuzumab-emtansine als trastuzumab worden intramuraal toegediend. In 
het model is aangenomen dat elke toediening plaatsvindt op de dagbehandeling in 
het ziekenhuis. Er is uitgegaan van een gewogen gemiddelde van de kosten van een 
dagbehandeling in academische ziekenhuizen en perifere ziekenhuizen (€232,15). 
Deze kosten zijn ook toegepast voor vervolgbehandelingen die intramuraal 
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toegediend worden.  
 
Tabel 10 beschrijft de kosten van de vervolgbehandelingen Tabel 11 de 
behandelduur. De behandelduur is gebaseerd op de KATHERINE studie, behalve 
voor de niet gemetastaseerd recidief toestand. 
 
Tabel 10: Kosten vervolgbehandelingen 

Drug Cost per treatment cycle (€) 

Herceptin IV (loading dose) 
Herceptin IV (maintenance dose) 

1.907,52 
1.430,64 

trastuzumab biosimilar (loading dose) 
trastuzumab biosimilar (maintenance dose) 

1.907,52 
1.430,64 

Perjeta (loading dose) 
Perjeta (maintenance dose) 

4,720,00 
2,360,00 

docetaxel 855,00 

paclitaxel 311,45 

Kadcyla 4,576,00 

Lapatinib 1.722,44 

Capecitabine 168,95 

Herceptin SC 1.549,03 

Carboplatin 200,58 

 
Tabel 11: behandelduur vervolgbehandelingen 

Drug Treatment duration (in cycles) 

Non-metastatic recurrence  

Paclitaxel + trastuzumab 12.0 

Docetaxel + trastuzumab 4.0 

Docetaxel + carboplatin + trastuzumab 6.0 

1st line metastatic health state – early disease recurrence (within 18 months) 
following adjuvant Kadcyla 

Perjeta + trastuzumab + docetaxel 37.4 

Herceptin IV + docetaxel 23.7 

Herceptin SC + docetaxel 23.7 

trastuzumab bx+ docetaxel 23.7 

Docetaxel 6.0 

1st line metastatic health state – early disease recurrence (within 18 months) 
following adjuvant Herceptin 

Herceptin IV + docetaxel 23.7 

Herceptin SC + docetaxel 23.7 

Trastuzumab bx+ docetaxel 23.7 

Kadcyla 19.3 

1st line metastatic health state  

Perjeta + trastuzumab + docetaxel 37.4 

Herceptin IV + docetaxel 23.7 

Herceptin SC + docetaxel 23.7 

trastuzumab bx+ docetaxel 23.7 

Docetaxel 6.0 

2nd line (and above) metastatic health state – early disease recurrence (within 18 
months) 

Kadcyla 19.3 

Herceptin IV + capecitabine 9.4 

Herceptin SC + capecitabine 9.4 

Trastuzumab bx+ capecitabine 9.4 
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Capecitabine 6.0 

2nd line (and above) metastatic health state  

Kadcyla 20.7 

Herceptin IV + capecitabine 9.4 

Herceptin SC + capecitabine 9.4 

Trastuzumab bx+ capecitabine 9.4 

Lapatinib + capecitabine 12.3 

Capecitabine 6.0 

 
Er worden monitoringskosten gerekend voor de specifieke gezondheidstoestanden, 
welke zijn weergegeven in Tabel 12. Voor de kosten per unit is gebruik gemaakt van 
declaratiecodes van de NZa. Indien er meerdere declaratiecodes van toepassing 
waren op dezelfde kostencategorie is uitgegaan van het gemiddelde. Voor het 
zorggebruik is de behandelrichtlijn voor borstkanker als uitgangspunt genomen. In 
de sectie ‘nazorg en nacontrole’ staat beschreven dat patiënten jaarlijks een poli 
afspraak en een mammogram moeten krijgen (ongeacht het ziektestadium). In 
Europese richtlijnen staat echter dat patiënten een evaluatie plaats moet vinden na 
2 tot 4 behandelcycli in de gemetastaseerde setting.20 In het model wordt het 
gemiddelde genomen wat resulteert in drie controles in de gemetastaseerde setting.  
 
Tabel 12: Jaarlijks zorggebruik per gezondheidstoestand 

Health state Oncologist 
assessment 

Imaging 

Cost per unit (€) 554,20 160,61 

iDFS - Year 1 & 2 1 1 

iDFS - Year 3 - 5 1 1 

iDFS - Subsequent years 1 1 

Remission 1 1 

Non-metastatic recurrence 1 1 

Metastatic 1st line (early recurrence) - KAD 3 3 

Metastatic 1st line (early recurrence) - H 3 3 

Metastatic 2nd line and above (early disease 
recurrence) 

3 3 

Metastatic 1st line (non-early recurrence) 3 3 

Metastatic 2nd line (non-early recurrence) 3 3 

 
Er zijn bijwerkingen die gepaard gaan met de behandeling (zie paragraaf 2.8.2). 
Aan deze bijwerkingen worden kosten verbonden, welke gerapporteerd zijn in Tabel 
13. Deze kosten zijn verrekend in de eerste modelcylcus. 
 
Tabel 13: Kosten van bijwerkingen 

AE Low 
estimate 
(€) 

Most likely 
estimate (€) 

High 
estimate 
(€) 

Source 

Anaemia 1.476,19 1.845,24 2.214,29 Bouwmans et 
al.21 

Fatigue 108,62 135,78 162,93 Abiraterone 
beoordeling22 

Hypertension 67,33 84,17 101,00 Abiraterone 
beoordeling22 

Hypokalaemia 109,87 137,34 164,81 Abiraterone 
beoordeling22 
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Neutropenia 1.052,68 1.315,85 1.579,02 Bouwmans et 
al.21  

Thrombocytopenia 2.774,90 3.468,63 4.162,35 Bouwmans et 
al.21  

Peripheral sensory 
neuropathy 

340,49 425,61 510,74 Moller et al.23 

 
Ten slotte zijn er levenseinde kosten berekend, waarbij onderscheid is gemaakt 
tussen een natuurlijke dood (overlijden vanuit de iDFS en remissie toestanden) en 
overlijden aan de ziekte. Voor een natuurlijke dood wordt €1.798,53 gerekend 
(gebaseerd op Polder et al.24) en voor overlijden aan de ziekte €4.876,83 
(gebaseerd op Frederix et al.25).  
 
In een scenarioanalyse zijn de indirecte medische kosten door gewonnen 
levensjaren opgenomen in het model. Hiervoor is gebruikt gemaakt van de Practical 
Application to Include Disease costs (PAID) tool. De kosten die gerelateerd zijn aan 
borstkanker zijn niet meegenomen. 
 
Patiënt en familiekosten 
Patiënt en familiekosten zijn kosten die optreden buiten de formele gezondheidszorg 
maar die de patiënt en/of de familie zelf maken en die een directe relatie hebben 
met de ziekte of behandeling. De registratiehouders hebben reiskosten en 
mantelzorgkosten berekend. 
 
Er worden reiskosten gerekend voor de behandelingen die intramuraal worden 
toegediend. Hierbij is gebruik gemaakt van kostenhandleiding. De reisfrequentie is 
berekend aan de hand van het aantal toedieningen per behandeling (Tabel 14). 
 
Tabel 14: Reiskosten in het model 

Parameters travel costs  Source 

Kilometers per visit 7,00 Dutch manual for cost research 

Cost per kilometer (€) 0,20 Dutch manual for cost research  

Parking cost (€) 3,20 Dutch manual for cost research 

Travel frequency per health state per model cycle 

in iDFS on treatment 1.45 Based on the treatment frequency 

in iDFS off treatment 0.08 Based on annual check-up 

in non-metastatic rec. 1.45 Based on the treatment frequency 

in remission 0.08 Based on annual check-up 

in 1st line metastatic (within 18 months) 1.45 Based on the treatment frequency 

in 2nd line metastatic (within 18 months) 1.45 Based on the treatment frequency 

in 1st line metastatic (after 18 months) 1.45 Based on the treatment frequency 

in 2nd line metastatic (after 18 months) 1.45 Based on the treatment frequency 

 
Er zijn ook mantelzorgkosten berekend. De registratiehouder geeft aan dat er geen 
geschikte gepubliceerde gegevens over mantelzorg bij borstkanker zijn gevonden in 
de literatuur. Het is daarom aangenomen dat de mantelzorg bij borstkanker 
vergelijkbaar is met de mantelzorg voor long- en darmkanker (van Houtven et 
al.26). De mantelzorg en bijbehorende kosten zijn beschreven in Tabel 15. 
 
Tabel 15: Mantelzorgkosten in het model 

Parameters informal care costs  Source 

Informal care cost per hour (€) 14,95 Dutch manual for cost research  

Hours spent on informal care per model cycle  

     in iDFS on treatment 34.79 Van Houtven et al.26 



DEFINITIEF | Farmaco-economisch rapport voor trastuzumab-emtansine (Kadcyla®) bij de adjuvante behandeling 

van volwassen patiënten met vroege HER2-positieve borstkanker, die invasieve restziekte hebben na een op taxaan 

gebaseerde en HER2-gerichte neoadjuvante behandeli | 28 juli 2020 

 

2020023443 Pagina 28 van 52 

     in iDFS off treatment 0.00 

     in non-metastatic rec. 34.79 

     in remission 0.00 

     in 1st line metastatic (within 18 months) 52.18 

     in 2nd line metastatic (within 18 months) 52.18 

     in 1st line metastatic (after 18 months) 52.18 

     in 2nd line metastatic (after 18 months) 52.18 

 
Kosten in andere sectoren 
Kosten in andere sectoren hebben betrekking op kosten buiten de gezondheidszorg. 
Dit zijn met name productiviteitskosten door het verlies van productiviteit door 
ziekte. 
 
In de base-case analyse zijn productiviteitskosten meegenomen, welke gebaseerd 
zijn op de leeftijdsdistributie van de patiënten in de KATHERINE studie (49 jaar, 
range 23-80). Er is een normaalverdeling rondom de gemiddelde leeftijd 
geconstrueerd. Bij aanvang van het model zit 89,67% onder de pensioensleeftijd 
van 67 jaar. In de laatste modelcyclus zit minder dan 1% onder deze leeftijd. 
Productiviteitsverliezen zijn alleen verrekend voor de werkende populatie. In het 
model is de proportie werkende mensen gebaseerd op een studie van de Boer et al 
(Tabel 16).27 Deze studie beschrijft de arbeidsparticipatie van kankerpatiënten in 
Nederland.  
 
Tabel 16: Arbeidsparticipatie per gezondheidstoestand 

Health states Workability score (%) Source 

in iDFS on treatment 35.9 De Boer et al.27 

in iDFS off treatment 59.0 

in non-metastatic rec. 35.9 

in remission 59.0 

in 1st line metastatic (within 18 months) 35.9 

in 2nd line metastatic (within 18 months) 35.9 

in 1st line metastatic (after 18 months) 35.9 

in 2nd line metastatic (after 18 months) 35.9 

 
Bij het berekenen van de productiviteitskosten is conform de kostenhandleiding 
gebruik gemaakt van de frictiekosten methode. De frictieperiode bedraagt 85 
dagen. De kosten per verloren werkdag (€134,41) zijn afgeleid van het uurloon van 
€34,07.  
 
De registratiehouder heeft een literatuuronderzoek uitgevoerd om het aantal 
verloren werkdagen per gezondheidstoestand te identificeren. Er is uitgegaan van 
de studie van Frederix et al.28 over borst kankerpatiënten in Nederland (Tabel 17). 
 
Tabel 17: Verloren productiviteit per cyclus 

Health states Working days lost Source 

in iDFS  4.57 Frederix et al.28 

in non-metastatic rec. 12.18 

in remission 4.57 

in 1st line metastatic (within 18 months) 12.18 

in 2nd line metastatic (within 18 months) 12.18 

in 1st line metastatic (after 18 months) 12.18 

in 2nd line metastatic (after 18 months) 12.18 

  
Bij ieder overlijden wordt de complete frictieperiode van 85 dagen toegepast 
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(gecorrigeerd voor de proportie werkende mensen) om de kosten van vroegtijdig 
overlijden te definiëren.  

2.8.4 Modelaannames 
In Tabel 18 worden de aannames weergegeven zoals gerapporteerd door de 
registratiehouder. 
 
Tabel 18: Modelaannames 

1 Trastuzumab is given 14 cycles in de adjuvant setting 

2 In the model patients receive the planned dose based on the average demographic 
data of the KATHERINE study 

3 In the model, the distribution of trastuzumab is as follows: 0% branded Herceptin IV, 
9% branded Herceptin SC and 91% biosimilar trastuzumab IV 

4 In the model vials are not shared 

5 Vial justification is included for 2% 

6 The KATHERINE study data has been extrapolated with a log-normal function 

7 At year 3 (36 months) the cure adjustment was introduced and reached a maximum 
cure proportion of 95% at 10 years 

8 At year 7 the treatment effect of trastuzumab-emtansine started linearly waning to 0% 
at 10 years 

9 The transition probabilities in the model for the iDFS health state are based on the 
KATHERINE study 

10 Disease recurrence observed within 18 months after initiation of adjuvant therapy is a 
metastatic recurrence 

11 The transition probabilities in the model, to transition within the early recurrence mBC 
are based on the EMILIA study  

12 In the model, patients in the remission health state are off treatment and have no 
further sign of the disease (similar to the iDFS off treatment health state). In this 
health state, patients are at risk of death (identical to what is modelled in the iDFS 
health state) and at risk of further metastatic recurrence (with a higher risk than in the 
iDFS health state). The risk of further disease recurrence is derived from Hamilton et 
al. It is presumed that patients are not anymore at risk of contralateral or loco regional 
recurrence (if a patients would develop a third non-metastatic recurrence, the 
treatment patterns would be similar to a metastatic disease) 

13 The treatment-mix distribution within the 1st line mBC setting is as follows: 93% PHT, 
5% HT and 2% chemotherapy 

14 The transition probabilities in the model, to transition within the mBC for HT are based 
on the CLEOPATRA study, for trastuzumab-emtansine are based on the EMILIA study, 
while for chemotherapy the transition probabilities are based on the M77001 study 

15 The non-metastatic recurrence utility value is the same as the on treatment utility 
value 

16 The remission utility value is the same as the off treatment utility value 

17 The utility values for the 1st line mBC and 2nd line (and above) mBC are derived from 
Lloyd et al. due to the lack of existing data from the Netherlands 

 
Discussie methoden 
  
Effectiviteit en extrapolatie van de effectiviteit 
• De extrapolatie van de iDFS is volgens het Zorginstituut een onzekere factor in 

de kosteneffectiviteitsanalyse omdat er nog geen lange termijn data 
beschikbaar zijn. De ICER met de huidige Log-Normal extrapolatie van de 
trastuzumab-emtansine arm resulteert in een ICER van €196 per QALY, terwijl 
de scenarioanalyses laten zien dat de Exponential extrapolatie van de 
trastuzumab-emtansine arm, die de beste statistische fit liet zien, resulteert in 
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een substantieel hogere ICER van €4.252 per QALY. 
Vervolgbehandelingen 
• Volgens het Zorginstituut is het nog steeds niet duidelijk waarom bepaalde 

behandelcombinaties wel of niet ingezet kunnen worden bij de verschillende 
behandelarmen in de ‘early disease recurrence’ toestand.  

2.9 Validatie 

2.9.1 Validatie van het conceptuele model 
De registratiehouder rapporteert dat het model is bediscussieerd tijdens expert 
meetings met een Nederlandse klinisch expert (oncoloog). Het conceptuele model is 
gebaseerd op het model dat is gebruikt bij vergoedingsaanvragen van pertuzumab 
boor (neo)adjuvante borstkanker, welke ingediend en geaccepteerd is door 
verschillende HTA organisaties (waaronder NICE).  

2.9.2 Validatie van de input data 
De input data waarop extrapolatie is toegepast (iDFS) zijn statistisch getoetst, zie 
paragraaf 2.8.1. De proportional hazard assumptie is getoetst en de statistische fit 
is berekend door middel van de AIC/BIC. Bovendien zijn de extrapolaties 
gevalideerd door een klinisch experts. De invloed van alternatieve curves op de 
kosteneffectiviteit is getest in de scenarioanalyses. 

2.9.3 Technische validatie 
Het model is in mei 2019 technisch gevalideerd door het bedrijf IQVIA.  

2.9.4 Output validatie 
Het aangeleverde dossier bevat geen informatie over validatie van de output van 
het model door (klinisch) experts.  

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 gevoeligheidsanalyses 
De univariate gevoeligheidsanalyses zijn beschreven in Tabel 19. 
 
Tabel 19: Univariate gevoeligheidsanalyses 

Scenario Input parameters  

 low high   

Base case    

Administration cost - Subs cycle - H 208,94 255,37   

Administration cost - Subs cycle - K 208,94 255,37   

AE management cost per patient - H 0,00 4,12   

AE management cost per patient - K 0,00 456,21   

Early recurrence - 1st line metastatic to 2nd line 
(and above) metastatic 

0,0613 0,0829   

Early recurrence  - 2nd line (and above) 
metastatic setting to death 

0,0459 0,0621   

Health state cost: iDFS costs subsequent years 53,61 65,53   

Health state cost: non-metastatic recurrence cost 3912,24 4781,62   

Health state cost: metastatic 1st line (early 5149,67 6294,04   
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recurrence) - K 

Health state cost: metastatic 1st line (early 
recurrence) - H 

5149,67 6294,04   

Health state cost: metastatic 2nd line and above 
(early disease recurrence) 

5563,41 6799,73   

Health state cost: metastatic 1st line (non-early 
recurrence) 

5149,67 6294,04   

Health state cost: metastatic 2nd line (non-early 
recurrence) 

5640,93 6894,47   

POST Early recurrence - 1st line metastatic to 
2nd line (and above) metastatic 

0,0283 0,0382   

POST Early recurrence  - 1st line metastatic 
setting to death 

0,0018 0,0025   

POST Early recurrence  - 2nd line (and above) 
metastatic setting to death 

0,0207 0,0280   

Probability of subsequent metastatic recurrence 
from remission state 

0,0065 0,0087   

Proportion of patients able to work 1 2   

Time spent on informal care 1 2   

Working days lost 1 2   

 
Er is een additionele analyse uitgevoerd om het 95% betrouwbaarheidsinterval van 
de intersect en scale waardes van iDFS van beide behandelarmen te achterhalen bij 
de Log-Normal (base-case) en Exponential distributie (beste statistische fit). Het 
betrouwbaarheidsinterval van de intersect en de scale zijn berekend op basis van de 
Kaplan-Meier curves van iDFS uit de KATHERINE studie. Deze analyse resulteert in 
een lage en hoge waarde van de intersect en scale (onderste en bovenste waarde 
van het 95% betrouwbaarheidsinterval). Deze lage en hoge waardes maken het 
mogelijk om een lage en hoge Lambda (λ) en Gamma (γ) waarde te berekenen 
welke van toepassing is bij de betreffende distributie (bij de Exponential distributie 
is uitsluitend de intersect en Lambda (λ) waarde van toepassing). 
 
Tabel 20: Overzicht van 95% betrouwbaarheidsintervallen van de Log-Normal 
distributie resulterend in lage en hoge Lambda (λ) en Gamma (γ) waarden 

 Trastuzumab-emtansine Trastuzumab 

Log-Normal Intercept Lambda (λ) Intercept Lambda (λ) 

Deterministic 6.0331 6.0331 4.9463 4.9463 

Lower value of 95% CI 5.5263 5.5263 4.6737 4.6737 

Higher value of 95% of 
CI 

6.5399 6.5399 5.2188 5.2188 

 Scale Gamma (γ) Scale Gamma (γ) 

Deterministic 2.0376 2.0376 1.7634 1.7634 

Lower value of 95% CI 1.7174 1.7174 1.5551 1.5551 

Higher value of 95% of 
CI 

2.4174 2.4174 1.9995 1.9995 

Exponential Intercept Lambda (λ) Intercept Lambda (λ) 

Deterministic 5.6996 0.0033 5.0014 0.0067 

Lower value of 95% CI 5.4941 0.0041 4.8489 0.0078 

Higher value of 95% of 
CI 

5.9050 0.0027 5.1540 0.0058 

 

2.10.2 Probabilistische gevoeligheidsanalyses (PSA) 
Bijlage 1 geeft de parameters weer die opgenomen zijn in de probabilistische 
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gevoeligheidsanalyse en de bijbehorende kansverdelingen. Er is een additionele PSA 
uitgevoerd waarin de trastuzumab-emtansine arm is geëxtrapoleerd met een 
Exponential distributie, en de trastuzumab arm met een Log-Normal distributie. 
(Bijlage 1).  

2.10.3 Scenarioanalyses 
De scenarioanalyses die zijn uitgevoerd zijn schematisch weergegeven in Tabel 21. 
 
Tabel 21: Scenarioanalyses 

Trastuzumab-emtansine: iDFS extrapolations 

Exponential 

Weibull 

Log-normal 

Generalized Gamma 

Log-logistic 

Gompertz 

KM with Exponential tail 

KM with Weibull tail 

KM with Log-normal tail 

KM with  Gen. Gamma tail 

KM with Log-logistic tail 

KM with Gompertz tail 

Trastuzumab: iDFS extrapolations 

Exponential 

Weibull 

Log-normal 

Generalized Gamma 

Log-logistic 

Gompertz 

KM with Exponential tail 

KM with Weibull tail 

KM with Log-normal tail 

KM with  Gen. Gamma tail 

KM with Log-logistic tail 

KM with Gompertz tail 

Utilities in eBC 

EQ-5D from KATHERINE (per treatment arm) 

EQ-5D from KATHERINE (pooled) 

Heden et al.  

Lidgren et al. 

Heden et al.  

Lidgren et al. 

Lloyd et al. 

Paracha et al. 

Informal care costs 

Excluded 

Included 

Travel costs 

Excluded 

Included 

Productivity loss 

Excluded 

Human capital approach 
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Friction method 

Dosing scenarios 

Planned dose without vial sharing 

Planned dose with vial sharing 

Actual dose without vial sharing 

Actual dose with vial sharing 

Treatment duration 

Observed treatment duration 

Until disease recurrence (per label) 

Time horizon 

10 years 

20 years 

30 years 

40 years 

Future unrelated medical costs (PAID) 

Included 

Discount rate - effects 

0% 

1% 

2% 

3% 

4% 

5% 

Discount rate - costs 

0% 

1% 

2% 

3% 

4% 

5% 

Early recurrence definition capped 

12 months 

Amount of vial needed to justify need 

10% 

Duration of Treatment Effect 

Decreasing at month 48 

Null at month 132 

Decreasing at month 48 and null at month 132 

Cure Proportion 

Maximum 90% 

Increasing at month 60 

 € -66  

 € -702  

Cycles of trastuzumab 

Costs of 11 cycles and effects of 14 cycles 

2.10.4 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 trastuzumab-emtansine. 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 
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vervolgens in de kosten voor de gehele patiëntenpopulatie. Deze kosten van 
onzekerheid kunnen worden uitgedrukt als de Expected Value of Perfect Information 
(EVPI). Deze waarde is een combinatie van verloren QALYs en/of extra kosten, 
beide in geld uitgedrukt. 
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3  Resultaten farmaco-economische evaluatie 

3.1 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 0,1 en 0,4 ligt, acht 
het Zorginstituut een referentiewaarde van €20.000 per QALY relevant bij deze 
aandoening.  
 
Tabel 22: Berekening ziektelast van vroege HER2-positieve borstkanker 

Resterende QALYs met standaard behandeling 19,70 

QALYs zonder ziekte (gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht) 29,72 

Absoluut QALY verlies (fair innings) 10,01 

Proportional shortfall 0,34 

3.2 Incrementele en totale effecten 
Behandeling met trastuzumab-emtansine resulteert in een winst in kwaliteit van 
leven ten opzichte van trastuzumab (zie Tabel 23). 
 

Tabel 23: Incrementele effecten van behandeling met trastuzumab-emtansine 
versus trastuzumab, discontering 1,5% 

 trastuzumab-
emtansine 

trastuzumab incrementeel 

Gewonnen levensjaren (LYG) 23,3 20,4 2,9 

QALYs 17,9 15,6 2,3 

3.3 Incrementele en totale kosten 
De behandeling met trastuzumab-emtansine resulteert in €453 extra kosten 
(verdisconteerd). Zie Tabel 24 voor een overzicht van de totale en incrementele 
kosten. 
 

Tabel 24: Totale en incrementele kosten van toevoeging van inzet van trastuzumab-emtansine 

versus trastuzumab, discontering 4% 

 Kosten trastuzumab-emtansine trastuzumab Verschil 

iDFS health state 

Drug costs  €57.822   €18.769   €39.054  

Drug administration  €2.933   €2.948   €-15 

AE management  €228   €2   €226 

Supportive care  €11.182   €9.299   €1.883  

Productivity loss  €33.636   €28.385   €5.251 

Travel  €168   €151   €17 

Informal care  €4.618   €4.557   €61  

Total iDFS cost  €110.588   €64.110   €46.477 

Non-metastatic recurrence health state 

Supportive care  €684   €2.891   €-2.207  

Productivity loss  €75   €322   €-247  
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Travel  €1   €6   €-4  

Informal care  €82   €346   €-264  

Total non-meta. rec. cost  €842   €3.565   €-2.722 

Remission health state 

Supportive care  €66   €282   €-215 

Productivity loss  €261   €1.126   €-866  

Travel  €1   €2   €-2  

Informal care  €0   €0   €0  

Total remission cost  €328   €1.410   €-1.083 

1st line mBC health state 

Supportive care  €22.157   €37.018   €-14.861  

Productivity loss  €1.789   €2.980   €-1.192  

Travel  €34   €57   €-23  

Informal care  €3.021   €5.047   €-2.026  

Total 1st line mBC cost  €27.001   €45.102   €-18.102 

2nd line and above mBC health state 

Supportive care  €29.390   €49.165   €-19.775  

Productivity loss  €2.019   €3.390   €-1.371  

Travel  €41   €69   €-28  

Informal care  €3.668   €6.140   €-2.472  

Total 2nd line and above mBC cost  €35.119   €8.764   €-23.645  

End of life 

Total EoL cost  €1.130  €1.603   €-473  

Totale kosten  €175.007  €174.554   €453  

3.4 Incrementele kosteneffectiviteitsratio ’s 
 
De registratiehouder rapporteert de volgende incrementele kosteneffectiviteits-
ratio’s (ICERs): €155 per LYG en €196 per QALY ten opzichte van trastuzumab (zie 
Tabel 25). 
 

Tabel 25: Incrementele kosteneffectiviteit van trastuzumab-emtansine versus 
trastuzumab 

Incrementele kosten per gewonnen levensjaar (LYG) €155 per LYG 

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

€196 per QALY 

3.5 Gevoeligheidsanalyses 

3.5.1 Univariate gevoeligheidsanalyses 
Tabel 26 geeft de resultaten van de univariate gevoeligheidsanalyse weer zoals 
gerapporteerd door de registratiehouder. Hierin zijn de 20 parameters met de 
meeste invloed op de ICER weergegeven. Figuur 7 weergeeft het tornadodiagram 
met de parameters die de meeste invloed op de ICER hebben. Parameters die 
zorgen veel variatie in de ICER zijn de transitiekansen van de gezondheidstoestand 
‘Volgende behandellijnen mBC’ naar ‘overlijden’ en ‘1L mBC’ naar ‘Volgende 
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behandellijnen mBC’ voor de patiënten die een vroege recidief krijgen (<18 
maanden). Een andere parameter die relatief veel invloed heeft op de resultaten zijn 
de kosten die gekoppeld zijn aan de ‘Volgende behandellijnen mBC’ toestand voor 
de patiënten die een laat recidief krijgen (>18 maanden). Figuren 8 en 9 weergeven 
de tornadodiagrammen met de onzekerheid rondom de extrapolatie van de iDFS 
(Log-Normal en Exponential extrapolatie).   
 
Tabel 26: Resultaten van de univariate gevoeligheidsanalyses 

Scenario Input parameters ICER 
(€/QALY) 

 low high low high 

Base case   196 

Administration cost - Subs cycle - H 208,94 255,37 302 89 

Administration cost - Subs cycle - K 208,94 255,37 79 312 

AE management cost per patient - H 0,00 4,12 197 195 

AE management cost per patient - K 0,00 456,21 97 294 

Early recurrence - 1st line metastatic to 2nd line 
(and above) metastatic 

0,0613 0,0829 -115 430 

Early recurrence  - 2nd line (and above) 
metastatic setting to death 

0,0459 0,0621 -308 573 

Health state cost: iDFS costs subsequent years 53,61 65,53 126 265 

Health state cost: non-metastatic recurrence cost 3912,24 4781,62 291 100 

Health state cost: metastatic 1st line (early 
recurrence) - K 

5149,67 6294,04 13 378 

Health state cost: metastatic 1st line (early 
recurrence) - H 

5149,67 6294,04 565 -173 

Health state cost: metastatic 2nd line and above 
(early disease recurrence) 

5563,41 6799,73 449 -58 

Health state cost: metastatic 1st line (non-early 
recurrence) 

5149,67 6294,04 651 -260 

Health state cost: metastatic 2nd line (non-early 
recurrence) 

5640,93 6894,47 796 -405 

POST Early recurrence - 1st line metastatic to 
2nd line (and above) metastatic 

0,0283 0,0382 -442 681 

POST Early recurrence  - 1st line metastatic 
setting to death 

0,0018 0,0025 92 297 

POST Early recurrence  - 2nd line (and above) 
metastatic setting to death 

0,0207 0,0280 -890 1016 

Probability of subsequent metastatic recurrence 
from remission state 

0,0065 0,0087 476 -25 

Proportion of patients able to work 1 2 59 332 

Time spent on informal care 1 2 602 -210 

Working days lost 1 2 64 328 
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Figuur 7: Tornado diagram van de univariate gevoeligheidsanalyse, zoals 
gerapporteerd door de registratiehouder 
 
 

 
Figuur 8: Tornadodiagram  van univariate sensitiviteitsanalyse van de lage en hoge 
Lambda (λ) en Gamma (γ) Log-Normal 
 
 

 
Figuur 9: Tornadodiagram  van univariate sensitiviteitsanalyse van de lage en hoge 
Lambda (λ) Exponential 

3.5.2 Probabilistische gevoeligheidsanalyses (PSA) 
Figuur 10 en 11 geven de resultaten van de PSA ten opzichte van trastuzumab 
weer. Bij een referentiewaarde van €20.000 per QALY is de kans dat trastuzumab-
emtansine kosteneffectief is 99% (dominant in 48% van de simulaties). De 
gemiddelde ICER van de 1.000 simulaties bedraagt €154 per QALY. 
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Figuur 10: Incrementele kosten en effecten van trastuzumab-emtansine ten opzichte 
van trastuzumab: PSA met 1.000 simulaties 

 
Figuur 11: “Cost effectiveness acceptability curve” (CEAC) van de vergelijking tussen 
trastuzumab-emtansine en trastuzumab (gebaseerd op PSA met 1.000 simulaties). 

3.5.3 Scenarioanalyses 
In Tabel 27 staat een overzicht van de resultaten van de scenarioanalyses zoals 
gerapporteerd door de registratiehouder. 
 
Tabel 27: Resultaten van de scenarioanalyses 

Scenario ICER (€/LYG) ICER (€/QALY) 

Base case  € 155   € 196  

Trastuzumab-emtansine: iDFS extrapolations   

Exponential  € 3.359   € 4.252  

Weibull  € 4.861   € 6.166  

Log-normal  € 155   € 196  

Generalized Gamma  € 4.430   € 5.616  

Log-logistic  € 3.626   € 4.593  

Gompertz  € 4.923   € 6.244  

KM with Exponential tail  € 1.407   € 1.776  

KM with Weibull tail  € 2.020   € 2.552  

KM with Log-normal tail  € -202   € -254  

KM with  Gen. Gamma tail  € 1.787   € 2.257  

KM with Log-logistic tail  € 1.303   € 1.645  

KM with Gompertz tail  € 2.215   € 2.799  

Trastuzumab: iDFS extrapolations   
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Exponential  € -2.983   € -3.742  

Weibull  € -3.105   € -3.894  

Log-normal  € 155   € 196  

Generalized Gamma  € 1.420   € 1.793  

Log-logistic  € -2.171   € -2.728  

Gompertz  € -2.983   € -3.742  

KM with Exponential tail  € 1.466   € 1.851  

KM with Weibull tail  € 1.393   € 1.758  

KM with Log-normal tail  € 3.997   € 5.062  

KM with  Gen. Gamma tail  € 4.758   € 6.032  

KM with Log-logistic tail  € 2.448   € 3.096  

KM with Gompertz tail  € 1.466   € 1.851  

Utilities in eBC   

EQ-5D from KATHERINE (per treatment arm)  € 155   € 196  

EQ-5D from KATHERINE (pooled)  € 155   € 194  

Heden et al.   € 155   € 192  

Lidgren et al.  € 155   € 194  

Heden et al.   € 155   € 188  

Lidgren et al.  € 155   € 199  

Lloyd et al.  € 155   € 196  

Paracha et al.  € 155   € 197  

Informal care costs   

Excluded  € 1.766   € 2.226  

Included  € 155   € 196  

Travel costs   

Excluded  € 169   € 213  

Included  € 155   € 196  

Productivity loss   

Excluded  € -385   € -485  

Human capital approach  € 2.705   € 3.410  

Friction method  € 155   € 196  

Dosing scenarios   

Planned dose without vial sharing  € 155   € 196  

Planned dose with vial sharing  € 409   € 516  

Actual dose without vial sharing  € 172   € 217  

Actual dose with vial sharing  € -117   € -147  

Treatment duration   

Observed treatment duration  € 155   € 196  

Until disease recurrence (per label)  € 1.802   € 2.272  

Time horizon   

10 years  € 16.946   € 18.406  

20 years  € 1.106   € 1.283  

30 years  € 266   € 323  

40 years  € 164   € 204  

50 years  € 155  € 196 

60 years  € 155  € 196 

Future unrelated medical costs (PAID)   

Included  € 4.089   € 5.154  

Discount rate - effects   

0%  € 112   € 144  

1%  € 140   € 177  

2%  € 172   € 216  
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3%  € 209   € 259  

4%  € 250   € 308  

5%  € 297   € 362  

Discount rate - costs   

0%  € -3.866   € -4.873  

1%  € -2.663   € -3.358  

2%  € -1.608   € -2.027  

3%  € -675   € -850  

4%  € 155   € 196  

5%  € 898   € 1.131  

Early recurrence definition capped   

12 months  € -1.086   € -1.365  

Amount of vial needed to justify need   

10%  € -2.330   € -2.938  

Duration of Treatment Effect   

Decreasing at month 48   € 2.046  

Null at month 132   € 50  

Decreasing at month 48 and null at month 132   € 1.672  

Cure Proportion   

Maximum 90%   € 360  

Increasing at month 60   € -999  

Maximum reached at month 144  € -66  

Maximum 90%, increasing from month 60 until month 144  € -702  

Cycles of trastuzumab   

Costs of 11 cycles and effects of 14 cycles   € 1.986  

3.5.4 Value Of Information (VOI) analyse 
De kans dat trastuzumab-emtansine bij een referentiewaarde van €20.000 per QALY 
kosteneffectief is 99% (gebaseerd op de PSA). De kosten van onzekerheid 
(Expected Value of Perfect Information; EVPI) kan worden uitgedrukt per patiënt of 
voor de gehele patiëntenpopulatie. Voor trastuzumab-emtansine bedraagt de EVPI 
€91. Derhalve bestaat er bij een referentiewaarde van €20.000 per QALY naar 
verwachting weinig risico om een beslissing te nemen die niet kosteneffectief zal 
zijn. Bij een referentiewaarde van €20.000 per QALY is er namelijk geen 
onzekerheid over de kosteneffectiviteit van trastuzumab-emtansine. Het is 
belangrijk om te realiseren dat niet alle onzekerheden in de PSA zijn gereflecteerd 
(bijvoorbeeld structurele onzekerheid, alternatieve iDFS extrapolaties), 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 (lijst)prijs van trastuzumab-emtansine in het model. 
 
Discussie resultaten 
 
Kosten 
• De kosten voor het zorggebruik behorend bij de gezondheidstoestanden zijn 

gebaseerd op gemiddelde DBC prijzen (tarieven). Volgens het Zorginstituut 
zouden deze kosten op de daadwerkelijke kostprijzen gebaseerd moeten zijn 
(conform de richtlijnen).  
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4 Discussie en Conclusies 

Zorginstituut Nederland concludeert na advisering door de WAR dat de 
kosteneffectiviteitsanalyse van trastuzumab-emtansine bij de behandeling van 
vroege HER2-positieve borstkanker van voldoende methodologische kwaliteit is.  
 
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 hieronder genoemd, de overige kritiekpunten staan vermeld in 
het rapport. 
 
De kosteneffectiviteitsanalyse is volgens Zorginstituut Nederland niet transparant op 
het volgende aspect: 
• Volgens het Zorginstituut is het nog steeds niet duidelijk waarom bepaalde  

behandelcombinaties wel of niet ingezet kunnen worden bij de verschillende 
behandelarmen in de ‘early disease recurrence’ toestand. Het Zorginstituut had 
graag een nadere toelichting gezien op de verschillen tussen de 
behandelarmen. 

 
Er is sprake van onnauwkeurigheid (imprecisie) bij de volgende aspecten in het 
model: 
• De extrapolatie van de iDFS is volgens het Zorginstituut een onzekere factor in 

de kosteneffectiviteitsanalyse omdat er nog geen lange termijn data 
beschikbaar zijn. De ICER met de huidige Log-Normal extrapolatie van de 
trastuzumab-emtansine arm resulteert in een ICER van €196 per QALY, terwijl 
de scenarioanalyses laten zien dat de Exponential extrapolatie van de 
trastuzumab-emtansine arm, die de beste statistische fit liet zien, resulteert in 
een substantieel hogere ICER van €4.252 per QALY.  

 
Het Zorginstituut concludeert dat de ICER van trastuzumab-emtansine ten opzichte 
van de vergelijkende behandeling trastuzumab tussen €196 tot €4.252 per QALY 
ligt. Deze waarden zijn gebaseerd op de verschillende extrapolaties van de iDFS van 
de trastuzumab-emtansine behandelarm (Log-Normal en Exponential). Het effect 
van de gekozen extrapolatie op de conclusie is echter beperkt omdat de ICER voor 
beide extrapolaties ruim onder de referentiewaarde van €20.000 per QALY blijft. Bij 
een referentiewaarde van €20.000 per QALY is trastuzumab-emtansine 
kosteneffectief ten opzichte van trastuzumab. 
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Bijlagen 

Bijlage 1: probabilistische gevoeligheidsanalyses 

Parameter Distribution Base case 

analysis 

Lower limit Upper limit 

End of life costs (€)     

    Natural death GAMMA 1,798.53 1,438.83 2,158.24 

    Death due to disease GAMMA 4,876.82 2,555.43 6,948.31 

Working days lost per 

health state 

    

     iDFS NORMAL 4,57 3,65 5,48 

     Non-metastatic 

recurrence 

NORMAL 12,18 9,74 14,61 

     Remission NORMAL 4,57 3,65 5,48 

     1st line mBC (within 

18 months) 

NORMAL 12,18 9,74 14,61 

     2nd line mBC (within 

18 months) 

NORMAL 12,18 9,74 14,61 

     1st line mBC (after 18 

months) 

NORMAL 12,18 9,74 14,61 

     2nd line mBC (after 

18 months) 

NORMAL 12,18 9,74 14,61 

Proportion of patients 

able to work per health 

state 

    

     iDFS on treatment NORMAL 35,9% 28,7% 43,1% 

     iDFS off treatment NORMAL 59,0% 47,2% 70,8% 

     Non-metastatic 

recurrence 

NORMAL 35,9% 28,7% 43,1% 

     Remission NORMAL 59,0% 47,2% 70,8% 

     1st line mBC (within 

18 months) 

NORMAL 35,9% 28,7% 43,1% 

     2nd line mBC (within 

18 months) 

NORMAL 35,9% 28,7% 43,1% 

     1st line mBC (after 18 

months) 

NORMAL 35,9% 28,7% 43,1% 

     2nd line mBC (after 

18 months) 

NORMAL 35,9% 28,7% 43,1% 

Costs of working hours 

(€) 

GAMMA 34.07 27.25 40.88 

Informal care cost per 

hour (€) 

GAMMA 14.95 11.96 17.94 

Time spent on informal 

care per model cycle 

    

     iDFS on treatment NORMAL 34,79 27,83 41,74 

     iDFS off treatment NORMAL 0,00 0,00 0,00 

     Non-metastatic 

recurrence 

NORMAL 34,79 27,83 41,74 

     Remission NORMAL 0,00 0,00 0,00 

     1st line mBC (within 

18 months) 

NORMAL 52,18 41,74 62,61 
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     2nd line mBC (within 

18 months) 

NORMAL 52,18 41,74 62,61 

     1st line mBC (after 18 

months) 

NORMAL 52,18 41,74 62,61 

     2nd line mBC (after 

18 months) 

NORMAL 52,18 41,74 62,61 

Utility values for iDFS, 

remission and non-

metastatic recurrence 

from KATHERINE EQ-5D 

    

trastuzumab-emtansine  Value SE  

     iDFS - On treatment BETA 0,789 0.006  

     iDFS - Off treatment BETA 0.799 0.004  

     Non-metastatic 

recurrence 

BETA 0.789 0.006  

     Remission BETA 0.799 0.004  

trastuzumab     

     iDFS - On treatment BETA 0.790 0.006  

     iDFS - Off treatment BETA 0.803 0.004  

     Non-metastatic 

recurrence 

BETA 0.790 0.006  

     Remission BETA 0.803 0.004  

Utility values for 

metastatic health states 

    

Both treatments     

     1st line mBC BETA 0,765 Utility value made up of utility parameters of 

Lloyd et al. (64). The parameters were 

individually randomly selected by PSA with a 

beta distribution. 

 

 

     2nd line mBC BETA 0,508 Utility value made up of utility parameters of 

Lloyd et al. (64). The parameters were 

individually randomly selected by PSA with a 

beta distribution. 

 

 

Supportive care costs 

per health state (€) per 

model cycle 

 costs Lower limit Upper limit 

     iDFS – Year 1 - 2 GAMMA 59.57 44.68 74.46 

     iDFS – Year 3 - 5 GAMMA 59.57 44.68 74.46 

     iDFS – Subs. years GAMMA 59.57 44.68 74.46 

     Non-metastatic 

recurrence 

GAMMA 59.57 44.68 74.46 

     Remission – Year 1 - 

2 

GAMMA 59.57 44.68 74.46 

     1st line mBC (within 

18 months) – 

trastuzumab-emtansine 

GAMMA 178.70 134.03 223.38 

     1st line mBC (within 

18 months) - 

trastuzumab 

GAMMA 178.70 134.03 223.38 

     2nd line mBC (within GAMMA 178.70 134.03 223.38 
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18 months) 

     1st line mBC (after 18 

months) 

GAMMA 178.70 134.03 223.38 

     2nd line mBC (after 

18 months) 

GAMMA 178.70 134.03 223.38 

Supportive care drug costs per health state (€) per model cycle.   The expected amount of patient 

receiving this treatment (EPx) is randomly selected by PSA. (ECx) Expected costs (Drugs Combination’s 

patient share per state*Drugs combination’s monthly unit costs) are calculated based on the PSA 

selected number of patients. (Uncertainty in each drug patient share per state, the flexible input of the 

weighted average cost per patient per state calculation). 

Non-metastatic 

recurrence 

 EPx  Variance (β=1) ECx €  

          trastuzumab bx + 

docetaxel  

          + carboplatin 

GAMMA        0 0 

          trastuzumab bx + 

paclitaxel 

GAMMA 5.0  5.0 387 

          trastuzumab bx + 

docetaxel 

GAMMA 95.0   95.0 3900 

Health State Expected Drugs Costs (sum of all ECx)  4287 

1st line mBC (within 18 

months) – trastuzumab-

emtansine 

 EPx  Variance (β=1) ECx €  

          Perjeta + 

trastuzumab + docetaxel 

GAMMA 93.0 93.0 5397 

          Herceptin IV + 

docetaxel 

GAMMA 0 0 0 

          Herceptin SC + 

docetaxel 

GAMMA 0.5 0.5 13 

          trastuzumab bx + 

docetaxel 

GAMMA 4.5 4.5 109 

          docetaxel GAMMA 2.0 2.0 25 

Health State Expected Drugs Costs (sum of all ECx)  5543 

1st line mBC (within 18 

months) - trastuzumab 

 EPx  Variance (β=1) ECx €  

          Herceptin IV + 

docetaxel 

GAMMA 0 0 0 

          Herceptin SC + 

docetaxel 

GAMMA 0.5 0.5 13 

          trastuzumab bx + 

docetaxel 

GAMMA 4.5 4.5 109 

          Kadcyla GAMMA 0 0 0 

          Perjeta + 

trastuzumab + docetaxel 

GAMMA 93.0 93.0 5397 

          docetaxel GAMMA 2.0 2.0 25 

Health State Expected Drugs Costs (sum of all ECx)  5543 

2nd line mBC (within 18 

months) 

 EPx  Variance (β=1) ECx €  

          Kadcyla GAMMA 85.0 85.0 5638 

          Herceptin IV + 

capecitabine 

GAMMA 0 0 0 

          Herceptin SC + 

capecitabine 

GAMMA 1.0 1.0 24 
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          Trastuzumab bx+ 

capecitabine 

GAMMA 9.0 9.0 333 

          Capecitabine GAMMA 5.0 5.0 8 

Health State Expected Drugs Costs (sum of all ECx)  6003 

1st line mBC (after 18 

months) 

 EPx  Variance (β=1) ECx €  

          Perjeta + 

trastuzumab + docetaxel 

GAMMA 93.0 93.0 5397 

          Herceptin IV + 

docetaxel 

GAMMA 0 0 0 

          Herceptin SC + 

docetaxel 

GAMMA 0.5 0.5 13 

          trastuzumab bx+ 

docetaxel 

GAMMA 4.5 4.5 109 

          Docetaxel GAMMA 2 2 25 

Health State Expected Drugs Costs (sum of all ECx)  5543 

2nd line mBC (after 18 

months) 

 EPx  Variance (β=1) ECx €  

          Kadcyla GAMMA 85.0 67.0 5638 

          Herceptin IV + 

capecitabine 

GAMMA 0 5.0 0 

          Herceptin SC + 

capecitabine 

GAMMA 1.0 11.0 24 

          Trastuzumab bx+ 

capecitabine 

GAMMA 9.0 0 333 

          Lapatinib + 

capecitabine 

GAMMA 5.0 5.0 95 

          Capecitabine GAMMA 0.0 12.0 0 

Health State Expected Drugs Costs (sum of all ECx)  6089 

Administration cost per treatment cycle 

(€) 

   

trastuzumab-emtansine  costs Lower limit Upper limit 

     First treatment cycle     

          Administration 

cost 

GAMMA 232.15 153.64 310.66 

          Pharmacy cost GAMMA 0   

          Clinician 

consultation 

GAMMA 0   

          Additional cost GAMMA 0   

     Subsequent 

treatment cycles 

    

          Administration 

cost 

GAMMA 232.15 153.64 310.66 

          Pharmacy cost GAMMA 0   

          Clinician 

consultation 

GAMMA 0   

          Additional cost GAMMA 0   

trastuzumab IV     

     First treatment cycle     

          Administration 

cost 

GAMMA 232.15 153.64 310.66 

          Pharmacy cost GAMMA 0   

          Clinician GAMMA 0   
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consultation 

          Additional cost GAMMA 0   

     Subsequent 

treatment cycles 

    

          Administration 

cost 

GAMMA 232.15 153.64 310.66 

          Pharmacy cost GAMMA 0   

          Clinician 

consultation 

GAMMA 0   

          Additional cost GAMMA 0   

Herceptin SC     

     First treatment cycle     

          Administration 

cost 

GAMMA 232.15 153.64 310.66 

          Pharmacy cost GAMMA 0   

          Clinician 

consultation 

GAMMA 0   

          Additional cost GAMMA 0   

     Subsequent 

treatment cycles 

    

          Administration 

cost 

GAMMA 232.15 153.64 310.66 

          Pharmacy cost GAMMA 0   

          Clinician 

consultation 

GAMMA 0   

          Additional cost GAMMA 0   

AE management cost (€)     

Occurrence of AE  NORMAL The occurrences of the AEs are randomly varied per 

individual AE by PSA 

Cost of AE GAMMA The cost of the AEs are randomly varied per individual AE by 

PSA 

Transition probability  In use Covariance  

     1st line mBC (within 

18 months) 

    

          Pooled treatment 

arms 

NORMAL 0,0721 0,1054  

     2nd line mBC (within 

18 months) 

    

          Pooled treatment 

arms 

NORMAL 0,0540 0,1213  

     1st line mBC (after 18 

months) 

    

          Perjeta + 

trastuzumab + chemo 

NORMAL 0,0317 0,0035  

          trastuzumab + 

chemo 

NORMAL 0,0470 0,0031  

          chemo NORMAL 0,0694 0,1098  

     2nd line mBC (after 

18 months) 

    

          trastuzumab-

emtansine 

NORMAL 0,0214 0,0033  

          trastuzumab + 

chemo 

NORMAL 0,0315 0,0119  
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          chemo NORMAL 0,0598 0,1459  

Extrapolation of the iDFS 

curve 

 Intercept SE Scale SE 

     Log-normal 

extrapolation 

     

          trastuzumab-

emtansine 

NORMAL 6,0331 0,2586 2,0376 0,1777 

          trastuzumab NORMAL 4,9463 0,1391 1,7634 0,1131 

 
 

Vergelijking van de deterministische en probabilistische model resultaten – trastuzumab-

emtansine Exponential vs. trastuzumab Log-Normal  
Total 

Costs (€) 

Total 

LYG 

Total 

QALYs 

Incr. 

Costs 

(€) 

Incr. 

LYG 

Incr. 

QALYs 

ICER 

(€/QALY) 

Deterministic  

trastuzumab-

emtansine 

183.023 22,902 17,613 8.469 2,521 1,992 4.252 

trastuzumab  174.554 20,381 15,621 

Probabilistic 

trastuzumab-

emtansine 

183.843 22,891 17,589 7.054 2,526 2,006 3.516 

95% CI (156.770;  

218.282) 

(21,966;  

23,726) 

(16,853;  

18,304) 

trastuzumab  176.789 20,365 15,582 

95% CI (140.296;  

218.459) 

(19,419;  

21,197) 

(14,663;  

16,356) 

(-

18.816;  

29.791) 

(1,366;  

3,693) 

(1,042;  

2,945) 

(-6.886;  

27.764) 
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