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Geachte mevrouw Van Ark, 

 

In uw brief van 7 september 2020 (CIBG-19-09084) heeft u Zorginstituut 

Nederland verzocht om een inhoudelijke toetsing uit te voeren over de vraag of 

ozanimod (Zeposia®) onderling vervangbaar is met een middel dat is opgenomen 

in het GVS. Het Zorginstituut heeft de inhoudelijke beoordeling inmiddels 

afgerond. De overwegingen hierbij treft u aan in het GVS-rapport dat 

als bijlage is toegevoegd. 

 

Ozanimod (Zeposia®) is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen 

patiënten met relapsing remitting multiple sclerosis (RRMS) met actieve ziekte, 

zoals gedefinieerd aan de hand van klinische kenmerken of kenmerken zichtbaar 

op beeldvorming. Ozanimod is beschikbaar als harde capsules; elke harde capsule 

bevat 0,23 mg, 0,46 mg of 0,92 mg ozanimod en de aanbevolen onderhoudsdosis 

is 0,92 mg eenmaal daags. 

 

De registratiehouder van ozanimod (Zeposia®) stelt dat ozanimod onderling 

vervangbaar is met dimethylfumaraat en teriflunomide, en daarom kan worden 

geplaatst op bijlage 1A van de Regeling zorgverzekering (Rzv), in het bestaande 

cluster 0N07XXCO V, samen met de andere genoemde middelen. 

 

Uitkomst beoordeling 

Zorginstituut Nederland is tot de eindconclusie gekomen dat bij de behandeling 

van RRMS met actieve ziekte ozanimod een gelijke waarde heeft ten opzichte van 

interferon bèta-1a, dimethylfumaraat en teriflunomide. 

 

Toets onderlinge vervangbaarheid 

Op basis van de criteria voor onderlinge vervangbaarheid kan worden 

geconcludeerd dat ozanimod (Zeposia®) onderling vervangbaar is met de andere 

geneesmiddelen in het GVS cluster 0N07XXCO V, waarin opgenomen: 

dimethylfumaraat en teriflunomide. 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 Pagina 2 van 2 

 

Zorginstituut Nederland 

Zorg II 

Infectieziekten, Bloed & 

Immunologie 

 
Datum 

28 oktober 2020 
 

Onze referentie 

2020045641 

 

Advies 

Op grond van bovenstaande adviseren wij u ozanimod (Zeposia®) op te nemen in 

cluster 0N07XXCO V op bijlage 1A van het GVS. Als standaarddosis kan 0,92 mg 

per dag worden gehanteerd. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

Sjaak Wijma 

Voorzitter Raad van Bestuur 

 



 

 

 

 

GVS-rapport 
Ozanimod (Zeposia®) 
 

 

Onderdeel van de beoordeling van geneesmiddelen voor 

plaatsing in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) 

 

Datum  22 oktober 2020 

Status  Definitief 

  

 

 

 



DEFINITIEF | Ozanimod (Zeposia®) | 22 oktober 2020 

 

2020039484 Pagina 1 van 13 

Colofon 

Zaaknummer 2020029103 

Volgnummer 2020039484 

  

Contactpersoon  mevr. dr. J.M. van der Waal, plv. secretaris 

 AWaal@zinl.nl 

  

Auteur(s) mw. N. Wartenberg 

  

Afdeling Sector Zorg, afdeling Pakket 

Team Bewegingsapparaat & Neurologie 

  

  

 

 
  



DEFINITIEF | Ozanimod (Zeposia®) | 22 oktober 2020 

 

2020039484 Pagina 2 van 13 

 



DEFINITIEF | Ozanimod (Zeposia®) | 22 oktober 2020 

 

2020039484 Pagina 3 van 13 

Inhoud 

Colofon—1 

1 Inleiding—5 
1.1 Ozanimod (Zeposia®)—5 
1.2 Voorstel registratiehouder opname GVS—5 

2 Beoordeling onderlinge vervangbaarheid—7 
2.1 Beoordeling criteria onderlinge vervangbaarheid—7 
2.1.1 Gelijksoortig indicatiegebied—7 
2.1.2 Gelijke toedieningsweg—8 
2.1.3 Bestemd voor dezelfde leeftijdscategorie—8 
2.1.4 Klinische relevante verschillen in eigenschappen—8 
2.2 Conclusie onderlinge vervangbaarheid—9 
2.3 Standaarddosis—9 
2.4 Conclusie plaatsing op lijst 1A—9 

3 Conclusie plaatsing in GVS—11 

4 Literatuur—13 
 

  



DEFINITIEF | Ozanimod (Zeposia®) | 22 oktober 2020 

 

2020039484 Pagina 4 van 13 

  



DEFINITIEF | Ozanimod (Zeposia®) | 22 oktober 2020 

 

2020039484 Pagina 5 van 13 

1 Inleiding 

In de brief van 7 september 2020 verzoekt de minister van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport Zorginstituut Nederland een inhoudelijke toetsing uit te voeren 

over het geneesmiddel Ozanimod (Zeposia®). 

1.1 Ozanimod (Zeposia®) 

 

Samenstelling 

Harde capsule. Elke harde capsule bevat 0,23 mg, 0,46 mg of 0,92 mg ozanimod. Er 

zijn drie verschillende verpakkingen. Een startersverpakking met 4 capsules 

ozanimod 0,23 mg en 3 capsules ozanimod 0,46 mg. Een verpakking met 28 

capsules ozanimod 0,92 mg en een verpakking met 98 capsules ozanimod 0,92 mg. 

 

Geregistreerde indicatie 

Zeposia® is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met relapsing 

remitting multiple sclerosis (RRMS) met actieve ziekte, zoals gedefinieerd aan de 

hand van klinische kenmerken of kenmerken zichtbaar op beeldvorming. 

 

Dosering 

De aanbevolen dosis is 0,92 mg eenmaal daags. De capsules kunnen met of zonder 

voedsel worden ingenomen.  

 

Er wordt bij het starten van de behandeling gebruik gemaakt van een schema voor 

initiële dosisverhoging. Het schema voor de initiële dosisverhoging is weergeven in 

tabel 1. 

 
Tabel 1 Schema voor initiële dosisverhoging 

Dag 1-4 0,23 mg eenmaal daags 

Dag 5-7 0,46 mg eenmaal daags 

Dag 8 en daarna 0,92 mg eenmaal daags 

1.2 Voorstel registratiehouder opname GVS 

De registratiehouder van ozanimod (Zeposia®) stelt dat ozanimod onderling 

vervangbaar is met dimethylfumaraat en teriflunomide, en daarom kan worden 

geplaatst op bijlage 1A van de Regeling zorgverzekering (Rzv), in het bestaande 

cluster 0N07XXCO V, samen met de andere genoemde middelen. 

 

 

 

De afrondende bespreking van ozanimod heeft plaatsgevonden in de 
Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) tijdens de vergadering van 21 
september 2020. 
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2 Beoordeling onderlinge vervangbaarheid 

Om de plaats van een geneesmiddel in het GVS te kunnen vaststellen, wordt eerst 

beoordeeld of het onderling vervangbaar is met reeds in het GVS opgenomen 

geneesmiddelen. Vervolgens wordt beoordeeld wat de therapeutische waarde van 

ozanimod is ten opzichte van de standaard- of de gebruikelijke behandeling. 

 

Er zijn diverse geneesmiddelen in het GVS opgenomen voor de indicatie ‘relapse-

remitting’ multiple sclerose (RRMS): 

• Parenterale MS-middelen (1e lijn) 

− 0L03ABBP V: Interferon bèta-1a, interferon beta-1b, peginterferon beta-

1a en glatirameer 

• Orale MS-middelen (1e lijn) 

− 0N07XXCO V: Dimethylfumaraat en teriflunomide 

• Orale MS-middelen (2e lijn) 

− 0L01BBCO V: Fingolimod en cladribine. 

 

Ozanimod is na fingolimod en siponimod de 3e sfingosine 1-fosfaat (S1F) receptor 

modulator geregistreerd voor MS. In tegenstelling tot fingolimod is ozanimod 

geregistreerd voor de eerstelijnsbehandeling van actieve RRMS. De beroepsgroep 

heeft aangegeven dat zij een plaats zien voor ozanimod in de 1e lijnbehandeling van 

RRMS. Daarom is besloten dat ozanimod niet aanmerking komt om te worden 

opgenomen in het cluster van fingolimod en cladribine. Aangezien er een verschil is 

in toedieningsweg, komt ozanimod ook niet in aanmerking om opgenomen te 

worden in het cluster 0L03ABBP V van interferon bèta en glatirameer.  

 

Voor de toetsing van de onderlinge vervangbaarheid van ozanimod komen om deze 

reden de orale geneesmiddelen in aanmerking die worden gebruikt in de 

eerstelijnsbehandeling van RRMS. Het gaat hierbij om de volgende middelen die zijn 

opgenomen in het GVS op bijlage 1A: dimethylfumaraat en teriflunomide (cluster 

0N07XXCO V). 

2.1 Beoordeling criteria onderlinge vervangbaarheid 

2.1.1 Gelijksoortig indicatiegebied 

Ozanimod (Zeposia®) is geregistreerd voor de behandeling van volwassen patiënten 

met relapsing remitting multiple sclerosis (RRMS) met actieve ziekte, zoals 

gedefinieerd aan de hand van klinische kenmerken of kenmerken zichtbaar op 

beeldvorming[1, 2]. 

 

Dimethylfumaraat (Tecfidera®) is geregistreerd voor de behandeling van volwassen 

patiënten met relapsing-remitting multipele sclerose (RRMS)[3, 4].  

 

Teriflunomide (Aubagio®) is geregistreerd voor de behandeling van volwassen 

patiënten met relapsing remitting multiple sclerose (RRMS)[5, 6]. 

 

De geregistreerde indicaties van ozanimod, dimethylfumaraat en teriflunomide 

komen vrijwel overeen met als uitzondering dat ozanimod alleen gebruikt mag 

worden door patiënten met actieve RRMS. Het indicatiegebied van alle drie is gelijk 

en dit betreft RRMS.  

 

Conclusie: Er is sprake van een gelijksoortig indicatiegebied. 
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2.1.2 Gelijke toedieningsweg 

Ozanimod is net als dimethylfumaraat en teriflunomide bestemd voor orale 

toediening[2, 4, 5].  

 

Conclusie: er is sprake van gelijke toedieningsweg. 

2.1.3 Bestemd voor dezelfde leeftijdscategorie 

Ozanimod is net als dimethylfumaraat en teriflunomide bestemd voor de 

behandeling van volwassenen met RRMS[2, 4, 5].  

 

Conclusie: De genoemde geneesmiddelen zijn bestemd voor dezelfde 

leeftijdscategorie. 

2.1.4 Klinische relevante verschillen in eigenschappen 

De weging van het criterium klinisch relevante verschillen in eigenschappen berust 

met name op een beoordeling van de gunstige en ongunstige effecten van ozanimod 

ten opzichte van dimethylfumaraat en teriflunomide. Verschillen in de 

toepasbaarheid en het gebruiksgemak worden wel in de weging meegenomen maar 

hebben alleen een doorslaggevende rol indien dit tot een klinisch relevante 

verandering in (on)gunstige effecten leidt. 

 

Gunstige effecten 

Vanwege het ontbreken van direct vergelijkende studies is een indirecte vergelijking 

gemaakt tussen ozanimod, dimethylfumaraat en teriflunomide. Er is voorzichtigheid 

geboden met de interpretatie van de indirecte vergelijking vanwege de 

tekortkomingen in de geïncludeerde studies voor dimethylfumaraat en teriflunomide 

en de verschillende vergelijkende actieve behandelarmen (interferon bèta-1a 

(Avonex®), interferon bèta-1a (Rebif®) en glatirameeracetaat)[7-12]. Het 

Zorginstituut kan ondanks deze beperkingen met enige zekerheid concluderen dat 

voor de frequentie van exacerbaties op jaarbasis (ARR) er geen relevante 

verschillen lijken te zijn tussen ozanimod, dimethylfumaraat en teriflunomide[7-12]. 

Ook kan het Zorginstituut concluderen dat er voor de 3 maanden aanhoudende 

ziekteprogressie geen klinisch relevante verschillen lijken te zijn tussen ozanimod en 

dimethylfumaraat[7-9]. Er was geen indirecte vergelijking mogelijk wat betreft de 

kwaliteit van leven[7, 8, 10, 11].  

 

Dus de gunstige effecten van ozanimod komen overeen met die van 

dimethylfumaraat en teriflunomide. 

 

Ongunstige effecten 

Ozanimod heeft net als dimethylfumaraat en teriflunomide een acceptabel 

veiligheidsprofiel. Er is onzekerheid over het optreden van ongunstige effecten op de 

lange termijn. De meerderheid van de bijwerkingen van ozanimod zijn mild tot 

matig ernstig van aard.  De meest voorkomende bijwerkingen voor ozanimod zijn 

nasofaryngitis en lymfocytopenie. De meeste voorkomende bijwerkingen voor 

dimethylfumaraat zijn flushing, diarree, misselijkheid, pijn in de bovenbuik, buikpijn 

en ketonen in de urine en de meeste voorkomende bijwerkingen voor teriflunomide 

zijn hoofdpijn, diarree, misselijkheid, verhoogd ALAT en verminderde haardichtheid. 

De incidentie van ernstige ongunstige effecten en het percentage patiënten die 

staakten als gevolg van bijwerkingen waren vergelijkbaar met interferon bèta-1a, 

dimethylfumaraat en teriflunomide. 

 

De incidentie van (ernstige) ongunstige effecten en het aantal stakers wegens 

ongunstige effecten komen overeen met die van teriflunomide en dimethylfumaraat. 

Dus de ongunstige effecten komen overeen met die van dimethylfumaraat en 
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teriflunomide.  

 

Conclusie: Geconcludeerd kan worden dat er geen klinisch relevante verschillen in 

eigenschappen zijn tussen ozanimod en de andere middelen in het GVS cluster 

0N07XXCO V dimethylfumaraat en teriflunomide. 

2.2 Conclusie onderlinge vervangbaarheid 

Ozanimod (Zeposia®) is onderling vervangbaar met de andere geneesmiddelen in 

het GVS cluster 0N07XXCO V, waarin opgenomen: dimethylfumaraat en 

teriflunomide. 

2.3 Standaarddosis 

Er is geen DDD vastgesteld voor ozanimod. In de SmPC van Zeposia® wordt een 

dosering aanbevolen van 0,92 mg ozanimod eenmaal per dag.   

De standaarddosis van ozanimod kan daarmee worden gesteld op 0,92 mg per dag. 

2.4 Conclusie plaatsing op lijst 1A  

Ozanimod (Zeposia®) kan op bijlage 1A worden geplaatst in het cluster 0N07XXCO 

V. 
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3 Conclusie plaatsing in GVS 

Ozanimod kan op bijlage 1A worden geplaatst in cluster 0N07XXCO V met 

dimethylfumaraat en teriflunomide. De standaarddosis voor ozanimod kan 

vastgesteld worden op 0,92 mg per dag. 
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Afkortingen 

Afkorting  Omschrijving 

ARR Vastgestelde exacerbaties op jaarbasis (Annualised Relapse 

Rate 

BI Betrouwbaarheidsinterval 

CZS Centrale zenuwstelsel 

DMD Ziektebeïnvloedende middelen (disease modifying drugs) 

EDSS  Expanded Disability Status Scale 

EMA European Medicine Agency 

EPAR European public assessment reports 

EQ-5D European Quality of Life-5 Dimensions  

HR Hazard ratio 

IFNB Interferon bèta 

IM Intramusculair 

ITT Intention to treat 

MCID Minimaal klinisch relevant verschil 

MS Multipele sclerose 

MSQOL-54  Multiple Sclerosis Quality of Life-54 

RCT Gerandomiseerd vergelijkend onderzoek 

RR Relatieve risico (risk ratio) 

RMS Relapsing multipele sclerose 

RRMS Relapsing remitting multipele sclerose 

S1P sfingosine 1-fosfaatreceptor  

SC Subcutaan 

SF-36 Short Form (36) Health Survey  

SMD Gestandaardiseerde gemiddelde verschil 

SmPC Samenvatting van de productkenmerken 

SPMS Secundair progressieve multiple sclerose 
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Samenvatting 

In dit farmacotherapeutisch rapport beschrijft Zorginstituut Nederland de 

inhoudelijke beoordeling van de waarde van ozanimod (Zeposia®) bij de 

behandeling van RRMS met actieve ziekte. 

 

Ozanimod is daarbij vergeleken met de eerstelijns middelen voor RRMS zoals 

interferon bèta, dimethylfumaraat en teriflunomide op de criteria gunstige effecten, 

ongunstige effecten, ervaring, toepasbaarheid en gebruiksgemak. Zorginstituut 

Nederland heeft zich hierbij laten adviseren door haar Wetenschappelijke Adviesraad 

(WAR). 

 

Het Zorginstituut kan uit een directe vergelijking tussen ozanimod en interferon 

bèta-1a concluderen dat ozanimod op de cruciale uitkomstmaten voor de gunstige 

effecten (de frequentie van exacerbaties op jaarbasis, 3 maanden aanhoudende 

ziekteprogressie en de kwaliteit van leven) minimaal een vergelijkbare effectiviteit 

heeft ten opzichte van interferon bèta-1a. Het Zorginstituut kan uit een indirecte 

vergelijking tussen ozanimod, teriflunomide en dimethylfumaraat met enige 

zekerheid concluderen dat ozanimod een vergelijkbare effectiviteit heeft ten 

opzichte van dimethylfumaraat en teriflunomide op de frequentie van exacerbaties 

op jaarbasis en een vergelijkbare effectiviteit ten opzichte van dimethylfumaraat op 

de 3 maanden aanhoudende ziekteprogressie. Er kon geen indirecte vergelijking 

worden gedaan voor de kwaliteit van leven. Ozanimod heeft een acceptabel 

veiligheidsprofiel. Er is onzekerheid over het optreden van ongunstige effecten op de 

lange termijn. De meerderheid van de bijwerkingen waren mild tot matig ernstig 

van aard. De incidentie van ernstige ongunstige effecten en het percentage 

patiënten die staakten als gevolg van bijwerkingen waren vergelijkbaar met 

interferon bèta-1a, dimethylfumaraat en teriflunomide. 

 

Zorginstituut Nederland is tot de eindconclusie gekomen dat bij de behandeling van 

RRMS met actieve ziekte ozanimod een gelijke waarde heeft ten opzichte van 

interferon bèta-1a, dimethylfumaraat en teriflunomide. 

 

De beoordeling van de criteria voor onderlinge vervangbaarheid, met daarin het 

advies van Zorginstituut Nederland aan de minister van VWS ten aanzien van 

opname in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS), is beschreven in het 

GVS-rapport van ozanimod (Zeposia®). 

 

De bespreking van dit farmacotherapeutisch rapport is door de Wetenschappelijke 

Adviesraad van Zorginstituut Nederland afgerond in haar vergadering van 21 

september 2020. 
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1 Inleiding  

1.1 Aanleiding 

Zorginstituut Nederland beoordeelt in dit rapport de waarde van ozanimod bij RRMS 

met actieve ziekte t.o.v. de standaard- of gebruikelijke behandeling. 

 

Stofnaam ozanimod (Zeposia®) 

 

Type Toedieningsvorm: ozanimod (Zeposia®) capsule: 0,23 mg, 0,46 mg of 

0,92 mg 

 

Geregistreerde indicatie: Ozanimod is geregistreerd voor de behandeling van 

volwassen patiënten met relapsing remitting 

multiple sclerosis (RRMS) met actieve ziekte, zoals 

gedefinieerd aan de hand van klinische kenmerken 

of kenmerken zichtbaar op beeldvorming. 

Claim van de fabrikant: Bij de eerstelijnsbehandeling van volwassen 

patiënten met actieve relapsing remitting multiple 

sclerosis (RRMS) heeft ozanimod een therapeutische 

gelijke waarde ten opzichte van interferon bèta-1a, 

dimethylfumaraat en teriflunomide. 

Doseringsadvies: De aanbevolen dosis is 0,92 mg ozanimod eenmaal 
daags. De capsules kunnen met of zonder voedsel 
worden ingenomen. De harde capsules moeten in 
hun geheel worden doorgeslikt. 
 
Het schema voor initiële dosisescalatie voor 
ozanimod vanaf dag 1 tot en met dag 7 is vereist. 
Van dag 1-4 is de dosering 0,23 mg eenmaal daags. 
Van dag 5-7 is de dosering 0,46 mg eenmaal daags. 
Na de 7 dagen durende dosisescalatie bedraagt 
onderhoudsdosis 0,92 mg eenmaal daags. 

 

Samenstelling: Zeposia® 0,23 mg harde capsules maakt onderdeel 

uit van de startersverpakking voor 7 dagen. Daarin 

bevinden zich 4 capsules van 0,23 mg en 3 capsules 

van 0,46 mg.  

 

Zeposia® 0,46 mg harde capsules maakt onderdeel 

uit van de startersverpakking voor 7 dagen. Daarin 

bevinden zich 4 capsules van 0,23 mg en 3 capsules 

van 0,46 mg.  

 

Zeposia® 0,92 mg harde capsules met een 

verpakkingsgrootte van 28 of 98 harde capsules. 

Elke harde capsule bevat ozanimodhydrochloride 

overeenkomend met 0,92 mg ozanimod. 

 

Werkingsmechanisme: Ozanimod is een modulator van de sfingosine 1-

fosfaatreceptor (S1P-receptormodulator) die 

selectief bindt aan sfingosine 1-fosfaatreceptor 

subtype 1 en 5. Ozanimod veroorzaakt retentie van 

lymfocyten in lymfoïde weefsels. Het mechanisme 
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waarmee ozanimod zijn therapeutische effecten bij 

MS uitoefent, is niet bekend, maar kan te maken 

hebben met een verminderde migratie van 

lymfocyten naar het centraal zenuwstelsel (CZS). 

Ozanimod is 10 maal selectiever voor S1P1 dan voor 

S1P5 en vertoont weinig activiteit op andere S1P-

receptoren (S1P2, S1P3 en S1P4). 

 

Bijzonderheden: Ozanimod is na fingolimod en siponimod de 3e S1P-

receptormodulator die is geregistreerd. Fingolimod 

is in het GVS opgenomen als 2e lijngeneesmiddel bij 

RRMS. 

 

1.2 Achtergronden  

 

1.2.1 Aandoening[2, 3] 

Bij multiple sclerose (MS) wordt een onderscheid gemaakt in: relapsing remitting 

MS (RRMS), secundair progressieve MS (SPMS) en primair progressieve MS (PPMS). 

 

•  “Relapsing remitting multiple sclerose” (RRMS) is de aanvalsgewijze vorm van 

MS en komt voor bij 80-90% van de MS patiënten. Bij een deel van de 

patiënten met RRMS gaat deze vorm over in SPMS. Bij RRMS treden 

ontstekingsaanvallen (schubs, relapsen, exacerbaties) op die worden gevolgd 

door een periode van volledig of gedeeltelijk herstel (remissie). Tussen de 

recidieven zijn patiënten met RRMS klinisch stabiel en hebben zij geen tot 

geringe verergering van de klachten. Onvolledig herstel van de steeds 

terugkerende exacerbaties leidt tot een toename van de invaliditeit. Deze 

toename kan ervoor zorgen dat patiënten na elke exacerbatie steeds meer 

invalide worden.  

• Secundair progressieve MS (SPMS) wordt gekenmerkt door een geleidelijke, 

onomkeerbare verslechtering van invaliditeit onafhankelijk van het optreden 

van exacerbaties. Bij van een deel van de patiënten met RRMS gaat RRMS na 

ongeveer 10-30 jaar over in SPMS. In een recente publicatie wordt geschat dat 

20 jaar na het begin van de ziekte bij 24,2% van de patiënten RRMS was 

overgegaan naar SPMS en hiervan had 16% van de patiënten een Expanded 

Disability Status Scale (EDSS) score van hoger dan 6 [4].  

• Primair progressieve MS (PPMS) wordt gekenmerkt door een geleidelijke, 

onomkeerbare verslechtering van invaliditeit onafhankelijk van het optreden 

van exacerbaties. PPMS komt voor bij 15% van de patiënten met MS. Bij deze 

vorm hebben patiënten vanaf het begin van de ziekte al te maken met 

geleidelijke achteruitgang. Bij deze vorm zijn er geen periode van herstel, 

maar patiënten kunnen wel een progressievrije periode hebben.  

 

Ozanimod is geregistreerd voor de behandeling van actieve RRMS. Actieve RRMS is 

hierbij gedefinieerd als het optreden van minimaal 1 exacerbatie in het voorgaande 

jaar of het optreden van minimaal 1 exacerbatie in de voorgaande twee jaar met 

bewijs op de MRI van minimaal een gadolinium(Gd) aangekleurde laesie (T1Gd+ 

laesie) in het voorgaande jaar [5]. Bij de registraties van disease modifying drugs 

(DMD) voor MS zijn er verschillende invullingen gegeven aan de term actief of zeer 

actief. Zo werd zeer actieve RRMS in de registraties voor fingolimod en natalizumab 

gedefinieerd als minimaal 2 exacerbaties in het afgelopen jaar of 1 exacerbatie met 

onvolledig herstel en restverschijnsel met op het MRI minimaal 9 T2 laesies en 

minimaal 1 T1Gd+ laesie[6]. 
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1.2.2 Symptomen en ernst[6, 4, 7, 2] 

De symptomen van MS zijn afhankelijk van het aangedane deel van het 

zenuwstelsel. Veelvoorkomende symptomen zijn stoornissen van het 

gezichtsvermogen, het gevoel, de functie van de urineblaas en de coördinatie.  

 

Bij RRMS hebben de patiënten over het algemeen last van de symptomen tijdens 

een exacerbatie en heeft de patiënt minder last van de symptomen tijdens de 

remissie. Naarmate de patiënt meer exacerbaties heeft doorgemaakt zal er meer 

schade ontstaan aan het zenuwstelsel en dit kan leiden tot het verergeren van de 

symptomen en het aanhouden van de klachten gedurende de remissie periode. Bij 

een deel van de patiënten zal RRMS uiteindelijk overgaan in de progressieve vorm 

SPMS waarbij de ziekteprogressie meer op de voorgrond staat.  

 

De mate van invaliditeit, en dus de ernst van MS wordt bepaald met de EDSS. Bij 

een EDSS-score van 3 of minder zijn patiënten over het algemeen nog zelfstandig 

mobiel, bij een EDSS-score tussen 4 en 6,5 zijn patiënten beperkt mobiel en maakt 

men gebruik van hulmiddelen en bij een EDSS-score vanaf score 7 hebben de 

patiënten een grote mate van ondersteuning nodig en worden dagelijkse activiteiten 

ernstig beperkt door de beperkte mobiliteit. Bij een EDSS-score van 7 zijn patiënten 

dan ook vaak rolstoel gebonden.  

 

1.2.3 Prevalentie en incidentie 

Recentelijk is er discussie over de prevalentie van MS in Nederland. In de 

traditionele bronnen wordt uitgegaan van een prevalentie van 1 op 1000 inwoners. 

De MS vereniging Nederland gebruikt andere bronnen met een veel hogere 

prevalentie. Uit een rapport van het NIVEL is de prevalentie van MS 1 op de 500 

inwoners[8]. Als uit wordt gegaan van de prevalentie uit de traditionele bronnen dan 

is de prevalentie 0,1% van de totale bevolking. Dit zou betekenen dat er in 

Nederland 17.334 mensen zijn met MS, maar dit zou ook tweemaal zo hoog kunnen 

zijn als wordt uitgegaan van de gegevens van het NIVEL.  

 

Nederland heeft geen database voor MS. Er is dus niet exact bekend hoeveel 

Nederlanders op dit moment MS hebben en daarnaast is ook niet bekend hoeveel 

patiënten er op dit moment zijn met RRMS of een andere specifieke vorm van MS.  

 

1.2.4 Standaardbehandeling of gebruikelijke behandeling 

Op dit moment zijn er geen geneesmiddelen die multiple sclerose kunnen genezen. 

De behandeling bij RRMS is gericht op het voorkomen van exacerbaties, het 

verminderen van de ernst van een exacerbatie en het stoppen of vertragen van de 

ziekteprogressie[6]. Patiënten met actieve RRMS worden in de dagelijkse praktijk 

vaak behandeld met Disease Modifying Drugs (DMD’s). De Nederlandse richtlijn 

dateert uit 2012. Veel van de huidige DMD’s voor MS zoals dimethylfumaraat en 

teriflunomide waren bij het opstellen van deze richtlijn nog niet geregistreerd.  

 

In de Nederlandse richtlijn krijgen mensen met RRMS bij acute exacerbaties een 

intraveneuze corticosteroïde gedurende drie tot vijf dagen voorgeschreven. 

Daarnaast worden in deze richtlijn de DMD’s genoemd als behandeling om 

ziekteprogressie tegen te gaan.   

 

Voor de behandeling van actieve RRMS worden in de CBO-richtlijn Multiple Sclerose 

uit 2012 de volgende DMD’s aanbevolen:  

• 1e lijn: interferon bèta (1a of 1b) of glatirameer 

• 2e lijn: natalizumab of fingolimod. 

  

De richtlijn geeft aan dat wanneer behandeling met interferon bèta-1a of 1b of 



DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport ozanimod (Zeposia®) bij de behandeling van RRMS met actieve ziekte | 

22 oktober 2020 

 

2020032852 Pagina 12 van 54 

glatirameer onvoldoende effect hebben, naast andere 1e lijn medicatie voor RRMS, 

ook 2e lijn medicatie zoals natalizumab of fingolimod overwogen kan worden. 

Mitoxantron wordt in de richtlijn als off-label geneesmiddel beschreven bij de 

behandeling van RRMS (en SPMS) met een duidelijke ziekteprogressie. Het staken 

van de MS behandeling is afhankelijk van individuele omstandigheden en de wens 

van de patiënt, en wordt aanbevolen bij ernstige bijwerkingen en het uitblijven van 

relapsen gedurende 3 jaar bij patiënten in de secundair progressieve fase[6].  

 

Na de registratie en de toelating in het verzekerde pakket zijn de geneesmiddelen 

dimethylfumaraat en teriflunomide toegevoegd als geneesmiddelen in de 1e lijn. 

Daarnaast zijn alemtuzumab en cladribine toegevoegd aan het verzekerde pakket 

als geneesmiddelen in de 2e lijn. Ocrelizumab is ook een geneesmiddel dat gebruikt 

kan worden bij RRMS, maar waarbij op dit moment de plaatsbepaling nog onbekend 

is en kan daarom zowel worden gebruikt als geneesmiddel in de eerste als tweede 

lijn. De huidige behandeling van RRMS is daarom als volgt: 

• 1e lijn: interferon bèta (1a of 1b), glatirameer, dimethylfumaraat of 

teriflunomide 

• 2e lijn: natalizumab, alemtuzumab, cladribine of fingolimod. 

• 1e lijn of 2e lijn: Ocrelizumab 

 

De beroepsgroep heeft aangegeven dat zij een plaats zien voor ozanimod in de 1e 

lijnbehandeling van RRMS. Ozanimod zal daarom vergeleken worden met interferon 

bèta-1a, dimethylfumaraat en teriflunomide. 
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2 Methode systematisch literatuuronderzoek 

2.1 Vraagstelling 

Wat is de waarde van ozanimod (Zeposia®) bij RRMS met actieve ziekte vergeleken 

met interferon bèta, dimethylfumaraat en teriflunomide? 

 

2.1.1 PICO 

 

Tabel 1 PICO 

Patiëntenpopulatie  Actieve RRMS 

Interventie Ozanimod 1 maal per dag 1 mg. 

Controle-interventie  Interferon bèta (IFNB) 1 maal per week 20 µg 

(Avonex® - intramusculair) of 3 maal per week 44 µg 

(Rebif® - subcutaan) 

Dimethylfumaraat 2 maal daags 240 mg 

Teriflunomide 1 maal per dag 14 mg 

 

Cruciale uitkomsten  Gunstige effecten: 

• Frequentie exacerbaties op jaarbasis (Annualised 

Relapse Rate, ARR) 

• Ziekteprogressie 

• Kwaliteit van leven 

 

Ongunstige effecten 

• Incidentie van (ernstige) ongunstige effecten 

gerelateerd aan studiemedicatie 

• Percentage stakers als gevolg van ongunstige 

effecten  

 

Relevante follow-up duur Volgens de ‘guideline on clinical investigation of 

medicinal products for the treatment of Multiple 

Sclerosis’ van de EMA is een follow-up van minimaal 2 

jaar vereist.[7] 

Studiedesign Een direct vergelijkende gerandomiseerde studie 

tussen ozanimod en teriflunomide, dimethylfumaraat 

of interferon bèta is wenselijk. Indien deze ontbreken 

dan gerandomiseerde studies met dezelfde controle-

interventie om een indirecte vergelijking te kunnen 

maken.  

 

2.1.2 Uitkomstmaten en klinische relevantiegrenzen 

 

Gunstige effecten 

Frequentie exacerbaties op jaarbasis (Annualised Relapse Rate, ARR) 

Bij actieve RRMS is het behandeldoel het voorkomen of vertragen van de 

ziekteprogressie (invaliditeitsprogressie) en het verminderen van het aantal 

exacerbaties. De door de EMA aanbevolen primaire uitkomstmaten voor RRMS zijn 

de frequentie van exacerbaties op jaarbasis (annual relapse rate (ARR)) of de tijd 

tot exacerbatie.[7]  

 

In twee fase III studies voor ozanimod (SUNBEAM en RADIANCE III) was de ARR de 

primaire uitkomstmaat. In deze studies werd een exacerbatie gedefinieerd als 
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nieuwe of verergerende MS symptomen die minstens 24 uur aanhouden en die 

voorafgegaan zijn door een progressievrije periode van minstens 30 dagen.[9, 10] 

 

Klinische relevantiegrens: In eerdere beoordelingen is voor een effect op het aantal 

jaarlijkse exacerbaties (ARR) een ‘minimaal klinisch relevant verschil’ (MCID) van 

30% aangehouden. 

  

Ziekteprogressie (percentage patiënten met 3-6 maanden aanhoudende 

invaliditeitsprogressie)  

Volgens de EMA is het aantal jaarlijkse exacerbaties (ARR) geen surrogaatparameter 

voor invaliditeitsprogressie bij RRMS en daarom moet de ziekteprogressie als 

secundaire uitkomstmaat worden meegenomen. Het percentage patiënten met drie 

of zes maanden aanhoudende invaliditeitsprogressie is een uitkomstmaat om de 

invloed op het ziektebeloop weer te geven.[7]  

 

De Expanded Disability Status Scale (EDSS) is de meeste gebruikte schaal om 

invaliditeitsprogressie bij MS te meten, al heeft deze schaal wel beperkingen. 

Daarom adviseert de EMA de invaliditeitsprogressie niet te meten als verandering 

t.o.v. de baseline score, maar om invaliditeitsprogressie voorafgaand aan het 

onderzoek te definiëren als een specifieke toename van de EDSS-score. In de 

studies van ozanimod is invaliditeitsprogressie gedefinieerd als een toename van ten 

minste 1 punt bij een EDSS-uitgangswaarde van 1,0-5,5; een toename van ten 

minste 1,5 punt bij een EDSS-uitgangswaarde van 0 en een toename van 0,5 punt 

bij een EDSS-uitgangswaarde van groter dan 5,5. De EDSS moet door dezelfde arts 

met een tussenperiode van 3-6 maanden worden gemeten.[7]  

 

De EDSS-score is gebaseerd op metingen van de beperkingen van 6 neurologische 

gebieden (piramidaal, cerebellair, hersenstam, sensorisch darm en blaas en visueel) 

in het CZS. De EDSS is een niet-lineaire schaal die loopt van 0 (= geen 

neurologische afwijkingen) tot 10 (= overleden door MS), waardoor kleine 

verschillen hoger op de schaal een veel groter effect op de functionaliteit en de 

kwaliteit van leven weergeven dan dezelfde verschillen lager op de schaal. Bij een 

EDSS van 4,5 kan de patiënt nog een hele dag werken en zonder hulp en zonder 

rusten 300 m lopen, terwijl de patiënt bij een EDSS van 7 gebonden is aan een 

rolstoel. De gemiddelde verandering in EDSS is om deze reden geen geschikte 

uitkomstmaat. De EDSS is geen adequate maat om de verslechtering in armfunctie 

en de cognitieve functie te meten.[7] 

 

In twee fase III studies voor ozanimod (SUNBEAM en RADIANCE III) was het 

percentage patiënten met drie of zes maanden aanhoudende invaliditeitsprogressie 

een secundaire uitkomstmaat. Naast de invaliditeitsprogressie waren in deze studie 

ook het aantal nieuwe of toegenomen T2-laesies en het aantal T1Gd+ laesies 

belangrijke secundaire uitkomstmaten.[9, 10]  

 

Klinische relevantiegrens: niet vastgesteld. 

 

Kwaliteit van leven   

Een andere secundaire uitkomstmaat is de kwaliteit van leven. Er zijn meerdere 

instrumenten waarmee de kwaliteit van leven gemeten kan worden. De kwaliteit 

van leven kan onder andere gemeten worden European Quality of Life-5 Dimensions 

(EQ-5D) vragenlijst of de Short Form (36) Health Survey (SF-36) vragenlijst. Voor 

MS is er een specifiek voor MS gevalideerd meetinstrument de Multiple Sclerosis 

Quality of Life-54 (MSQOL-54) vragenlijst.[7]  

 

In twee fase III studies voor ozanimod was de som van de fysische en mentale 
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MSQOL-54-scores een secundaire uitkomstmaat.[9, 10]  

 

Klinische relevantiegrens: niet vastgesteld 

 

Ongunstige effecten 

De uitkomstmaten ‘Incidentie ernstige studiemedicatie gerelateerde ongunstige 

effecten’ en het ‘percentage stakers vanwege ongunstige effecten’ zijn volgens het 

Zorginstituut cruciaal en wegen het zwaarst mee in de beoordeling van de 

ongunstige effecten.  

 

Voor 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 

(HR of RR) is de default grenswaarde 0,75 en 1,25.  

 

2.2 Zoekstrategie 

Voor het verkrijgen van relevante gegevens uit wetenschappelijk onderzoek heeft 

Zorginstituut Nederland in augustus 2020 een literatuursearch gedaan naar 

publicaties over ozanimod, dimethylfumaraat, teriflunomide bij actieve RRMS. De 

exacte zoekstrategie is weergegeven in bijlage 1. 

 

Verder is bij de beoordeling gebruik gemaakt van de Samenvatting van de 

productkenmerken (SmPC) van het registratiedossier en de European Public 

Assessment Report (EPAR) van de European Medicines Agency (EMA). 

 

2.3 Selectiecriteria 

In- en exclusie van de gevonden literatuur gebeurde op basis van abstracts. Indien 

artikelen niet op basis van het abstract konden worden geëxcludeerd zijn de gehele 

artikelen bekeken.  

 

Het volgende inclusiecriterium is gebruikt bij de selectie van artikelen: 

• Direct vergelijkende studies van ozanimod versus dimethylfumaraat en 

teriflunomide bij patiënten met actieve RRMS.  

 

Indien er geen direct vergelijkende studies werden gevonden is voor de 

vraagstelling aanvullende gezocht naar:  

• (Netwerk) meta-analyses met ozanimod, dimethylfumaraat en teriflunomide bij 

patiënten met actieve RRMS. 

 

Wanneer er geen meta-analyses beschikbaar waren is er voor de vraagstelling 

aanvullend gezocht naar:  

• Gerandomiseerde studies bij patiënten met actieve RRMS die behandeld 

werden met ozanimod, dimethylfumaraat en teriflunomide en die gebruikt 

kunnen worden bij een indirecte vergelijking. Voor een indirecte vergelijking 

was het noodzakelijk dat controlegroepen een gelijkwaardige behandeling 

kregen.  

 

Het volgende exclusiecriterium is gebruikt bij de selectie van artikelen: 

- (Conference) Abstracts 

- Verwijzingen naar studieregistraties  

- Niet systematische reviews 

- Case reports 

- Niet gepubliceerde studies 
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3 Resultaten 

3.1 Resultaten literatuursearch  

De zoekstrategie resulteert in 59 referenties, waarvan 4 gepubliceerde studies 

voldeden aan de inclusiecriteria. 

 

 
 

De kenmerken van de geselecteerde studies zijn weergegeven in bijlage 2. De 

geëxcludeerde studies zijn weergegeven in bijlage 3. De geïncludeerde richtlijnen 

en overige bronnen zijn weergegeven in bijlage 4. 

 

3.2 Kenmerken geïncludeerde studies 

Er zijn geen RCT’s beschikbaar die een directe vergelijking maken tussen ozanimod, 

teriflunomide en dimethylfumaraat. Ook zijn er geen netwerk meta-analyses 

beschikbaar die een vergelijking maken tussen ozanimod, dimethylfumaraat en 

teriflunomide. Voor ozanimod zijn er voor de cruciale uitkomstmaten enkel twee 

RCT’s beschikbaar (SUNBEAM en RADIANCE III) die beide als actieve controle-arm 

interferon bèta-1a (Avonex®) hadden[9, 10].  Er zijn geen placebogecontroleerde 

studies van ozanimod gevonden die voldoen aan de PICO criteria. Om toch een 

indirecte vergelijking te kunnen maken met dimethylfumaraat en teriflunomide is 

vervolgens gezocht naar studies waarin deze twee geneesmiddelen zijn vergeleken 

met een actieve controle arm die gelijkwaardig is aan interferon bèta-1a 

(Avonex®).  

 

Voor dimethylfumaraat is er geen gerandomiseerde studie gevonden waarbij een 

vergelijking werd gemaakt met interferon bèta-1a (Avonex®). Er is wel een studie 

beschikbaar (CONFIRM) waarin dimethylfumaraat is vergeleken met glatirameer wat 

een geneesmiddel is uit hetzelfde cluster als interferon bèta-1a[11]. Voor 

teriflunomide is wel een gerandomiseerde studie beschikbaar waarbij teriflunomide 

Referenties geïdentificeerd 

met zoekacties in databases  

(n = 59) 

Additionele referenties uit 

andere bronnen  

(n = 0) 

Referenties na ontdubbeling  

(n = 59) 

Titels en abstracts van 

referenties gescreend 

(n = 59) 

Volledige tekst beoordeeld 

voor inclusie  

(n = 17) 

Referenties  

geëxcludeerd 

(n = 42) 

 Artikelen geïncludeerd in 

de analyse  

(n = 4) 

Volledige tekst 

geëxcludeerd met 

reden 

(n = 13) 
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werd vergeleken met interferon bèta-1a. Het betreft echter een andere preparaat 

(Rebif®) met het werkzame bestandsdeel interferon bèta-1a waarbij de dosering 

van het geneesmiddel afwijkt van interferon bèta-1a (Avonex®) (3 maal per week 

44 µg subcutaan ten opzichte van 1 maal per week 20 µg intramusculair[12].  

 

Tramacere et al. 2015 beschrijft een netwerk meta-analyse van alle 

immunomodulatoren en immunosuppresiva die op dat moment beschikbaar waren. 

Uit de forest plots van deze meta-analyse is op te maken dat interferon bèta-1a 

(Avonex®), interferon bèta-1a (Rebif®) en glatirameeracetaat ten opzichte van 

placebo een ongeveer gelijkwaardig effect hebben zowel op het aantal exacerbaties 

als op de ziekteprogressie[1]. Daarnaast heeft het Zorginstituut in een eerdere 

beoordeling geconcludeerd dat interferon bèta-1a en glatirameer therapeutisch 

gelijkwaardig zijn en de middelen zijn vervolgens opgenomen in hetzelfde GVS-

cluster. Bij de beoordeling gaat het Zorginstituut daarom uit van de aanname dat de 

effectiviteit van glatirameer en de interferon bèta-1a preparaten gelijk is.  

  

3.2.1 SUNBEAM en RADIANCE III (ozanimod versus interferon bèta-1a) 

Ozanimod is onderzocht in twee RCT’s bij patiënten van 18-55 jaar met RRMS 

waarin het is vergeleken met intramusculair interferon bèta 1a (Avonex®)[9, 10]. 

Beide studies hebben een vergelijkbare studieopzet en zullen daarom gezamenlijk 

besproken worden.  

 

Beide studies zijn fase III studies. De SUNBEAM studie[10] had een minimale follow-

up van 12 maanden (gemiddelde follow-up was 13,6 maanden) en de RADIANCE III 

studie[9] had een follow-up van 24 maanden. Het zijn beiden dubbelblinde 

gerandomiseerde actief gecontroleerde studies bij patiënten met RRMS waarin 0,5 

mg en 1 mg ozanimod werd vergeleken met interferon bèta-1a (Avonex®). De 

studies waren opgezet als double dummy studies wat betekent dat patiënten zowel 

een dagelijkse capsule (ozanimod of placebo) als een wekelijks intramusculaire 

injectie (interferon bèta-1a of placebo) kregen als behandeling.[9, 10] 

 

De primaire uitkomstmaat was het aantal exacerbaties op jaarbasis (annualised 

relapse rate, ARR) gemeten over een behandelperiode van minstens 12 maanden 

voor SUNBEAM en 24 maanden voor RADIANCE III. De tijd tot een drie maanden 

aanhoudende invaliditeitsprogressie was een van de secundaire uitkomstmaten en 

werd gedefinieerd als een toename van ten minste 1 punt op de EDSS-schaal ten 

opzichte van de uitgangssituatie. Beide studies hadden onvoldoende patiënten om 

Figuur 1 Forest-plots van het aantal exacerbaties per jaar en de ziekteprogressie 
voor de vergelijking van de verschillende immunomodulatoren en 
immunosuppressiva bij RRMS uit de meta-analyse van Tramacere et al. 2015[1] 
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een significant verschil op deze uitkomstmaat te vinden en daarom werd er een 

gepoolde analyse uitgevoerd met beide onderzoekpopulaties. De kwaliteit van leven 

werd gemeten met de MSQOL-54 gevalideerde vragenlijst en was een secundaire 

uitkomstmaat van deze studie. Daarnaast werd de frequentie en de ernst van 

therapie gerelateerde ongunstige effecten gedurende de gehele periode bijgehouden 

en werd bijgehouden hoeveel patiënten er staakten met de behandeling vanwege 

ongunstige effecten.[9, 10]  

3.2.2 CONFIRM (dimethylfumaraat versus glatirameer) 

Dimethylfumaraat is in één RCT vergeleken met zowel placebo als glatirameer bij 

patiënten van 18-55 jaar met RRMS.[11]  

 

De CONFIRM studie is een fase III studie met een follow-up van 24 maanden. Het is 

een enkelblinde gerandomiseerde actief-controleerde studie bij patiënten met RRMS 

waarin 2 maal daags 240 mg dimethylfumaraat en 3 maal daags 240 mg 

dimethylfumaraat werd vergeleken met placebo en 20 mg glatirameeracetaat. 

Patiënten gebruikten dagelijks orale capsules (placebo of dimethylfumaraat) of een 

subcutane injectie (glatirameeracetaat). De studie was niet opgezet als double 

dummy. Dit betekent dat patiënten wisten welke behandeling ze kregen als ze 

glatirameeracetaat gebruikten aangezien de andere twee behandelingen oraal 

werden toegediend. De onderzoekers waren niet op de hoogte van de 

randomisatie.[11]  

 

De primaire uitkomstmaat van de studie was het aantal exacerbaties op jaarbasis 

(annualised relapse rate, ARR) gemeten over een behandelperiode van 24 maanden. 

De tijd tot een drie maanden aanhoudende invaliditeitsprogressie was een van de 

secundaire uitkomstmaten en werd gedefinieerd als een toename van ten minste 1 

punt op de EDSS-schaal ten opzichte van de uitgangssituatie. De kwaliteit van leven 

werd gemeten met de SF-36 vragenlijst en werd meegenomen in een post-hoc 

analyse. Daarnaast werd de frequentie en de ernst van ongunstige effecten 

gedurende de gehele studieperiode bijgehouden en werd bijgehouden hoeveel 

patiënten er staakten met de behandeling vanwege ongunstige effecten.[11, 13, 14] 

3.2.3 TENERE (teriflunomide versus interferon bèta-1a) 

Teriflunomide is in één RCT vergeleken met interferon bèta-1a (Rebif®) bij 

patiënten van 18-55 jaar met RRMS.[12] 

 

De TENERE studie is een fase III studie met een follow-up van minimaal 48 weken. 

Het is een enkelblinde gerandomiseerde actief-controleerde studie bij patiënten met 

RRMS waarin 7 mg en 14 mg teriflunomide werd vergeleken met interferon bèta-1a 

(Rebif®). Patiënten kregen dagelijks een capsule teriflunomide of driemaal wekelijks 

een subcutane injectie interferon bèta-1a. De studie was niet opgezet als double 

dummy. Dit betekent dat patiënten wisten welke behandeling ze kregen als ze 

interferon bèta-1a gebruikten aangezien de andere twee behandelingen oraal 

werden toegediend. De onderzoekers waren niet op de hoogte van de 

randomisatie.[12]  

 

De primaire uitkomstmaat van de studie was de tijd tot het falen van de therapie, 

waarbij het falen werd gedefinieerd als het optreden van een relaps of het staken 

met de behandeling. Het aantal exacerbaties op jaarbasis (annualised relapse rate, 

ARR) was een secundaire uitkomstmaat in deze studie en werd gemeten over een 

behandelperiode van 48 weken. Daarnaast werd de frequentie en de ernst van 

ongunstige effecten gedurende de gehele studie bijgehouden en werd bijgehouden 

hoeveel patiënten er staakten met de behandeling vanwege ongunstige effecten.[12] 
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De belangrijkste patiëntkenmerken en baselinewaarden van de patiënten in de 

geïncludeerde studies zijn te vinden in bijlage 5. 

 

3.3 Gunstige effecten 

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 beoordeling van het risico op bias staat in bijlage 6. 

 

Frequentie exacerbaties op jaarbasis (Annualised Relapse Rate (ARR)) 

Directe vergelijking met interferon bèta 

In twee direct vergelijkende studies werd er een klinisch relevant en statistisch 

significant verschil gevonden met betrekking tot de ARR tussen ozanimod en 

interferon bèta-1a (Tabel 2)[9, 10]. Uit deze studies blijkt dat ozanimod een 38-48% 

lagere ARR had dan interferon bèta-1a wat inhoudt dat patiënten per jaar minder 

exacerbaties hadden indien zij behandeld werden met ozanimod 1mg (Tabel 2 en 

Figuur 2)[9, 10]. De SUNBEAM studie had een kortere follow-up duur wat 

mogelijkerwijs het bredere betrouwbaarheidsinterval verklaart.  

 

Figuur 2 Forest-plot ARR Directe vergelijking ozanimod (RADIANCE III en 
SUNBEAM) versus interferon bèta-1a (IFNB-1a). 

Indirecte vergelijking met de orale 1e lijngeneesmiddelen dimethylfumaraat en 

teriflunomide.  

Voor de indirecte vergelijking van ozanimod met dimethylfumaraat en teriflunomide 

werd er gebruikt gemaakt van vier RCT’s. De CONFIRM studie voor 

dimethylfumaraat, de TENERE studie voor teriflunomide en de SUNBEAM en 

RADIANCE III studies voor ozanimod[9-12]. De SUNBEAM en RADIANCE III studie zijn 

hierbij niet gepoold aangezien zij een verschillende studieduur hadden (Tabel 2). In 

een indirecte vergelijking lijkt ozanimod de ARR meer te verlagen dan teriflunomide 

en dimethylfumaraat (Figuur 3). Daarnaast was ozanimod het enige geneesmiddel 

dat een statistisch significante verlaging van de ARR had ten opzichte van 

controlegroep. Bij teriflunomide lijkt dit verschil klinisch relevant te zijn (18% 

toename vergeleken met interferon bèta-1a voor teriflunomide versus 38-48% 

afname vergeleken met interferon bèta-1a voor ozanimod), maar wegens 

verschillende behandelingen in de controle arm en de verschillen in de 

onderzoeksopzet is het niet mogelijk om daarover harde conclusies te trekken. 

Uiteindelijk kan dus enkel geconcludeerd worden dat er geen significante verschillen 

lijken te zijn in de ARR tussen ozanimod, dimethylfumaraat en teriflunomide.      

 

 
Figuur 3 Forest-plot ARR indirecte vergelijking ozanimod (OZA) (RADIANCE III en 
SUNBEAM), dimethylfumaraat (DMF)(CONFIRM) en teriflunomide (TFN)(TENERE) 
versus interferon bèta-1a (IFNB-1a) en glatirameer (GLA). 
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Aantal patiënten met 3 of 6 maanden aanhoudende ziekteprogressie 

Directe vergelijking met interferon bèta 

De resultaten voor de SUNBEAM en RADIANCE III werden gepoold. Dit werd gedaan 

omdat beide studies niet waren gepowered om een significant verschil op deze 

uitkomstmaat te vinden. Hierbij moet worden opgemerkt dat ondanks de gelijke 

studieopzet van de studies, de duur van de SUNBEAM studie aanzienlijk korter was. 

De hazard ratio van ozanimod ten opzichte van interferon bèta-1a voor de 3 

maanden aanhoudende invaliditeitsprogressie was 0,95 (95% BI: 0,679 tot 1,330) 

en voor de 6 maanden aanhoudende invaliditeitsprogressie was deze 1,413 (95%BI: 

0,922 tot 2,165) (Tabel 2)[9, 10]. Beide waren niet statistisch significant verschillend. 

Dit houdt in dat ozanimod ongeveer hetzelfde effect op de invaliditeitsprogressie 

heeft als interferon bèta-1a.  

 

Indirecte vergelijking met de orale 1e lijngeneesmiddelen dimethylfumaraat en 

teriflunomide.  

Er zijn gegevens bekend met betrekking tot de invaliditeitsprogressie voor 

teriflunomide vergeleken met interferon bèta-1a. In de CONFIRM studie met 

dimethylfumaraat werd alleen de 3 maanden aanhoudende invaliditeitsprogressie 

bepaald. De hazard ratio van dimethylfumaraat ten opzichte van glatirameer was 

0,85 (95%BI: 0,56 tot 1,29)(Tabel 2)[11]. Er was tussen dimethylfumaraat en 

glatirameer geen significant verschil in het aantal patiënten met 3 maanden 

aanhoudende invaliditeitsprogressie. In een indirecte vergelijking met ozanimod kan 

worden geconcludeerd dat er geen relevant verschil is tussen dimethylfumaraat en 

ozanimod op de 3 maanden aanhoudende invaliditeitsprogressie en dat ozanimod 

dus een vergelijkbaar effect heeft op de 3 maanden aanhoudende 

invaliditeitsprogressie (Figuur 4). 

  
Figuur 4 Forest-plot HR aantal patiënten met 3 maanden ziekteprogressie indirecte 
vergelijking ozanimod (OZA) (RADIANCE III) en dimethylfumaraat (DMF) 
(CONFIRM) versus interferon bèta-1a (IFNB-1a) en glatirameer (GLA). 

Kwaliteit van leven (MSQOL-54) 

Directe vergelijking met interferon bèta 

In de SUNBEAM en RADIANCE III studie is de kwaliteit van leven bepaald met 

behulp van de MSQOL-54[9, 10]. Deze vragenlijst bevat twee domeinen: het fysiek 

domein en het mentaal domein. Er werd bepaald hoeveel de score van deze 

vragenlijst veranderde t.o.v. de baseline. In tabel 2 en figuren 5 en 6 zijn de 

resultaten te zien van deze uitkomstmaat voor de SUNBEAM en RADIANCE III 

studie. Er is hierbij te zien dat ozanimod zorgde voor een significante verbetering 

van de MSQOL-54 score van het fysiek domein[9, 10]. Er werd geen significant 

verschil gevonden voor de MSQOL-54 score van het mentaal domein[9, 10].  

 

 
Figuur 5 Forest-plot MSQOL-54 score (fysiek) directe vergelijking ozanimod 
(RADIANCE III en SUNBEAM) versus interferon bèta-1a (IFNB-1a). 
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Figuur 6 Forest-plot MSQOL-54 score (mentaal) directe vergelijking ozanimod 
(RADIANCE III en SUNBEAM)  versus interferon bèta-1a (IFNB-1a). 

Indirecte vergelijking met de orale 1e lijngeneesmiddelen dimethylfumaraat en 

teriflunomide.  

Er waren geen studies voor dimethylfumaraat of teriflunomide die de kwaliteit van 

leven beoordelen aan de hand van de MSQOL-54 vragenlijst. Er was een post hoc 

analyse van de CONFIRM studie waarbij de kwaliteit van leven werd bepaald aan de 

hand van de SF-36 vragenlijst. In de post hoc analyse werd geconcludeerd dat 

dimethylfumaraat en glatirameer een gelijk effect hadden op de scores voor de 

kwaliteit van leven en dat zij beiden de kwaliteit van leven aanzienlijk verbeterden 

ten opzichte van de placebogroep[13, 14]. Er kon geen indirecte vergelijking worden 

uitgevoerd tussen ozanimod en dimethylfumaraat omdat de kwaliteit van leven met 

een andere meetmethode was bepaald.  

 

3.3.1 Overige overwegingen 

Percentage patiënten zonder exacerbatie 

Directe vergelijking met interferon bèta 

In de SUNBEAM studie bleef 78% van de patiënten in de ozanimod groep en 66% 

van de patiënten in de interferon bèta-1a groep exacerbatievrij en in de RADIANCE 

III studie bleef 76% van de patiënten in de ozanimod groep en 64% van de 

patiënten in de interferon bèta-1a groep exacerbatievrij (Tabel 2)[9, 10]. De RR van 

ozanimod ten opzichte van interferon bèta-1a was 1,19 (95% BI: 1,09 tot 1,29) 

voor de SUNBEAM studie en 1,19 (95% BI: 1,09 tot 1,30) voor de RADIANCE III 

studie (Figuur 7). Dit verschil was statistisch significant. Dit houdt in dat patiënten 

die behandeld werden met ozanimod een grotere kans hadden om exacerbatievrij te 

blijven.  

 

 
Figuur 7 Forest-plot percentage patiënten zonder exacerbatie directe vergelijking 
ozanimod (RADIANCE III en SUNBEAM) versus interferon bèta-1a (IFNB-1a). 

Indirecte vergelijking met de orale 1e lijngeneesmiddelen dimethylfumaraat en 

teriflunomide.  

In de CONFIRM studie bleef 71% van de patiënten in de dimethylfumaraat groep en 

68% van de patiënten in de glatirameer groep exacerbatievrij[11]. De hazard ratio 

van dimethylfumaraat ten opzichte van glatirameer was 1,04 (95% BI: 0,94 tot 

1,15) en het verschil tussen dimethylfumaraat en glatirameer was niet statistisch 

significant[11]. In de TENERE studie bleef 76,6% van de patiënten in de teriflunomide 

groep en 84,6% van de patiënten in de interferon bèta-1a groep exacerbatievrij[11]. 

De RR van dimethylfumaraat ten opzichte van glatirameer was 0,89 (95% BI: 0,78 

tot 1,02) en dit verschil was niet statistisch significant[12]. In een indirecte 

vergelijking tussen ozanimod, dimethylfumaraat en teriflunomide is te zien dat 

alleen ozanimod zorgde voor een statistisch significante verbetering ten opzichte 

van een actieve controlegroep. Daarnaast lijkt ozanimod een hoger percentage 



DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport ozanimod (Zeposia®) bij de behandeling van RRMS met actieve ziekte | 

22 oktober 2020 

 

2020032852 Pagina 23 van 54 

patiënten zonder exacerbaties te hebben vergeleken met dimethylfumaraat en 

teriflunomide (Figuur 8). Als wordt gekeken naar het verschil tussen ozanimod en 

teriflunomide lijkt dit verschil klinisch relevant en statistisch significant te zijn, 

echter kan hierover geen harde uitspraak worden gedaan vanwege de verschillen 

tussen de studies in behandelarmen en studieopzet. 

 

 
Figuur 8 Forest-plot percentage patiënten zonder exacerbatie indirecte vergelijking 
ozanimod (OZA) (RADIANCE en SUNBEAM), dimethylfumaraat (DMF) (CONFIRM) en 
teriflunomide (TFN) (TENERE) versus interferon bèta-1a (IFNB-1a) en glatirameer 
(GLA). 

MRI-uitkomstmaten 

Ozanimod zorgde in de SUNBEAM studie en RADIANCE III studie voor een 

significante vermindering van het aantal nieuwe of vergrotende T2 laesies en 

hierdoor was ook het percentage patiënten vrij van nieuwe of vergrotende T2 

laesies hoger[9, 10]. De rate ratio voor de SUNBEAM studie was 0,517 (95% BI: 

0,427 tot 0,625) en de rate ratio voor de RADIANCE III studie was 0,576 (95% BI: 

0,465 tot 0,714)[9, 10]. Daarnaast zorgde ozanimod in de SUNBEAM studie en de 

RADIANCE III studie voor een significante vermindering van het aantal T1Gd+ 

laesies en daardoor was ook het percentage patiënten zonder T1Gd+ laesies 

hoger[9, 10]. De rate ratio voor de SUNBEAM studie was 0,370 (95% BI: 0,256 tot 

0,536) en de rate ratio voor de RADIANCE III studie was 0,471 (95% BI: 0,306 tot 

0,725)[9, 10].  

 

Dimethylfumaraat zorgde in de CONFIRM studie voor een significante vermindering 

van het aantal nieuwe of vergrotende T2 laesies vergeleken met glatirameer (rate 

ratio 0,64 (95% BI: 0,46 tot 0,88)[11]. Er was geen significante vermindering van 

het aantal T1Gd+ laesies vergeleken met glatirameer (rate ratio 0,74 (95% BI: 0,52 

tot 1,04)[11]. 

3.3.2 Conclusie gunstige effecten 

Het Zorginstituut concludeert dat ozanimod zorgde voor een klinisch relevante en 

statistisch significante verbetering van de ARR vergeleken met interferon bèta-1a. 

Het Zorginstituut kan daarnaast met enige zekerheid ondanks de beperkingen in de 

studies concluderen dat ozanimod een vergelijkbaar therapeutisch effect heeft op de 

frequentie van exacerbaties op jaarbasis (ARR) vergeleken met teriflunomide en 

dimethylfumaraat. Wat betreft ziekteprogressie kan het Zorginstituut met enige 

zekerheid concluderen dat ozanimod een vergelijkbaar therapeutisch effect heeft als 

interferon bèta-1a en dimethylfumaraat. Bij de ziekteprogressie is het niet mogelijk 

om een vergelijking te maken met teriflunomide. Wat betreft kwaliteit van leven 

concludeert het Zorginstituut dat ozanimod een statistisch significante verbetering 

van de MSQOL-54 score van het fysiek domein liet zien vergeleken met interferon 

bèta-1a en dat er geen verschil was in de MSQOL-54 score van het mentaal domein. 

Het was bij de kwaliteit van leven niet mogelijk om een indirecte vergelijking te 

maken met dimethylfumaraat en teriflunomide. Naast deze uitkomsten lijkt 

ozanimod ook minimaal een vergelijkbaar effect te hebben als dimethylfumaraat op 

het percentage patiënten zonder exacerbaties en op de MRI-uitkomstmaten (het 

aantal nieuw of vergrotende T2 laesies en het aantal T1Gd+ laesies). Ozanimod 

zorgde vergeleken met interferon bèta-1a voor een statistisch significante reductie 

op de MRI uitkomstmaten en een statistisch significante verhoging van het 

percentage patiënten zonder exacerbatie.  
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Tabel 2: Resultaten voor uitkomstmaten voor gunstige effecten van ozanimod vergeleken met interferon bèta-1a, dimethylfumaraat, teriflunomide bij patiënten met 

RRMS met actieve ziekte  

 SUNBEAM[10] 

12 maanden 

RADIANCE[9] 

24 maanden 

CONFIRM[14, 13, 11] 

24 maanden 

TENERE[12] 

48 weken 

Behandelarmen  Ozanimod 1 mg (N=447) 

vs 

IFNB-1a 30 µg 

(Avonex®) (n=448) 

Ozanimod 1 mg (N=433) 

vs 

IFNB-1a 30 µg i.m. 

(Avonex®) (n=441) 

Dimethylfumaraat 2 dd 240 

mg (N=359) 

vs 

Glatirameer 20 mg (N=350) 

Teriflunomide 14 mg (N=111) 

vs 

IFNB-1a (Rebif®) 44 µg s.c. 

(N=104) 

ARR  

 - Ozanimod/DMF/TFN 

 - IFNB-1a/GLA 

 

0,181 (0,140–0,236) 

0,350 (0,279-0,440) 

 

Rate Ratio: 0,52 (0,41-

0,66) P<0,0001 

 

48% reductie ten 

opzichte van IFNB-1a 

 

0,172 (0,142-0,208) 

0,276 (0,234-0,324) 

 

Rate Ratio: 0,62 (0,51-

0,77) P<0,0001 

 

38% reductie ten opzichte 

van IFNB-1a 

 

0,224 (0,179-0,282) 

0,286 (0,232-0,353) 

 

Rate Ratio: 0,78 (0,59-

1,05) ns (P=0,10) 

 

22% reductie ten opzichte 

van IFNB-1a 

 

0,265 (0,15-0,44) 

0,223 (0,11-0,42) 

 

Relatief Risico: 1,20 (0,62-

2,30) ns (P=0,59) 

 

18% toename ten opzichte van 

IFNB-1a (Rate Ratio: 1,18) 

 

% zonder relaps  

 - Ozanimod/DMF/TFN 

 - IFNB-1a/GLA 

 

 

78% (349/447) 

66% (295/448) 

RR: 1,18 (1,09-1,28) 

P<0,0001 

 

76% (329/433) 

64% (282/441) 

 

RR: 1,19 (1,08-1,30) 

P<0,0001 

 

71% (255/359) 

68% (238/350) 

RR: 1,04 (0,94-1,15) 

ns (P=0,427) 

 

76,6% (85/111) 

84,6% (88/104) 

 

RR: 0,57 (0,28-1,12) 

ns (P=0,098) 

 

% met 3 maanden 

aanhoudende 

ziekteprogressie  

 - Ozanimod/DMF/TFN 

 - IFNB-1a/GLA 

Prospectief geplande, gepoolde analyse van SUNBEAM 

en RADIANCE studies 

 

7,6 % (66/880) 

7,8% (69/889) 

 

HR 0,95 (0,679-1,330) ns  

 

 

 

 

 

13% (46/359) 

16% (56/350) 

 

HR 0,85 (0,56-1,29) ns 

 

 

- 

- 

 

- 
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% met 6 maanden 

aanhoudende 

ziekteprogressie  

- Ozanimod/DMF/TFN 

- IFNB-1a/GLA 

Prospectief geplande, gepoolde analyse van SUNBEAM 

en RADIANCE studies 

 

5,8% (51/880) 

4,0% (35/889) 

 

HR 1,413 (0,922-2,165) ns 

 

 

 

 

- 

- 

 

- 

 

 

 

-  

- 

 

- 

Kwaliteit van leven 

 

Verschil in MSQOL-54 

score (fysiek) ten 

opzichte van baseline 

- Ozanimod/DMF/TFN 

- IFNB-1a/GLA 

 

Verschil met IFNB-

1a/GLA 

 

Verschil in MSQOL-54 

score (mentaal) ten 

opzichte van baseline 

- Ozanimod/DMF/TFN 

- IFNB-1a/GLA 

 

Verschil met IFNB-

1a/GLA 

 

 

 

 

 

 

1,925 ± 11,870 

0,046 ± 12,578 

 

1,642 (0,104-3,180) 

P=0,0364 

 

 

 

 

0,260 ± 15,800 

-0,123 ± 15,240 

 

0,356 (-1,523-2,234) 

P=0,7104 

 

 

 

 

 

0,209  ± 12,321 

-1,526 ± 12,319 

 

1,345 (-0252-2,943) 

P=0,0988 

 

 

 

 

-1,517 ± 15,544 

-1,831 ± 16,422 

 

0,380 (-1,553-2,313) 

P=0,6997 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

– Geen gegevens, DMF: Dimethylfumaraat, IFNB-1a: Interferon bèta-1a, TFN: Teriflunomide, GLA: Glatirameeracetaat. 
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Tabel 3: Resultaten van uitkomstmaten voor ongunstige effecten van ozanimod vergeleken met interferon bèta-1a, dimethylfumaraat, teriflunomide bij patiënten met 

RRMS met actieve ziekte  

 

 SUNBEAM[10] 

12 maanden 

RADIANCE[9] 

24 maanden 

CONFIRM[14, 13, 11] 

24 maanden 

TENERE[12] 

48 weken 

Behandelarmen  Ozanimod 1 mg (N=447) 

vs 

IFNB-1a 30 µg 

(Avonex®) (n=448) 

Ozanimod 1 mg (N=433) 

vs 

IFNB-1a 30 µg i.m. 

(Avonex®) (n=441) 

Dimethylfumaraat 2 dd 240 

mg (N=359) 

vs 

Glatirameer 20 mg (N=350) 

Teriflunomide 14 mg (N=111) 

vs 

IFNB-1a (Rebif®) 44 µg s.c. 

(N=104) 

Stakers vanwege 

ongunstige effecten 

- Ozanimod/DMF/TFN 

- IFNB-1a/GLA 

 

 

 

13/448 (2,9%) 

16/445 (3,6%) 
 

 

 

13/434 (3,0%) 

18/440 (4,1%) 

 

 

 

44/359 (12,3%) 

35/351 (10%) 

 

 

12/110 (10,9%) 

22/101 (21,8%) 

  

Ernstige bijwerkingen 

- Ozanimod/DMF/TFN 

- IFNB-1a/GLA 

 

 

13/448 (2,9%) 

11/445 (2,5%) 
 

 

28/434 (6,5%) 

28/440 (6,4%) 

 

 

61/359 (17%) 

60/351 (17%) 

 

 

6/110 (5,5%) 

7/101 (6,9%) 

DMF: Dimethylfumaraat, IFNB-1a: Interferon bèta-1a, TFN: Teriflunomide, GLA: Glatirameeracetaat. 
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3.4 Ongunstige effecten 

 

Tabel 4: Ongunstige effecten van ozanimod vergeleken met interferon bèta-1a, 

dimethylfumaraat en teriflunomide bij patiënten met RRMS met actieve ziekte 

 ozanimod[5] Interferon bèta-1a[15, 16]  dimethylfumaraat[17]  teriflunomide[18] 

meest 

frequent  

Zeer vaak (>10%): 

Nasofaryngitis en 

lymfocytopenie. 

 

Vaak (1-10%): Faryngitis, 

virale luchtweginfectie, 

urineweginfectie, 

bradycardie, hypertensie, 

orthostatische hypotensie, 

verhoogde ALAT, 

verhoogde bilirubine, 

verhoogd γ-

glutamyltransferase en 

abnormale longfunctietest.   

 

Zeer vaak (>10%): 

Neutropenie, lymfopenie, 

anemie, leukopenie, 

trombopenie 

asymptomatische 

transaminaseverhoging, 

hoofdpijn, ontsteking op 

de injectieplaats, reactie 

op de injectieplaats en 

griepachtige symptomen.  

 

Vaak (1-10%): Ernstige 

verhogingen van 

transaminasen, diarree, 

overgeven, misselijkheid, 

jeuk, huiduitslag, 

erythemateuze 

huiduitslag, maculo-

papuleuze huiduitslag, 

alopecia, myalgie, nekpijn, 

rugpijn artralgie, pijn op 

de injectieplaats, moeheid, 

spierstijfheid, rillingen, 

koorts, depressie, 

slapeloosheid, gebrek aan 

eetlust, hypoesthesie en 

blozen. 

 

  

Zeer vaak (>10%): 

Flushing, diarree, 

misselijkheid, pijn in de 

bovenbuik, buikpijn en 

ketonen in urine. 

 

Vaak (1-10%):Gastro-

enteritis, lymfopenie, 

leukopenie, brandend 

gevoel, opvlieger, braken, 

dyspepsie, gastritis, 

maagdarmstoornis, 

verhoogde ALAT, 

verhoogde ASAT, pruritus, 

uitslag, erytheem, 

proteïnurie, warm 

aanvoelen, albumine 

aanwezig in urine en 

verlaagd aantal witte 

bloedcellen.  

 

Zeer vaak (>10%): 

Hoofdpijn, diarree, 

misselijkheid, verhoogd 

ALAT en verminderde 

haardichtheid. 

 

Vaak (1-10%): Griep, 

bovenste luchtweginfectie, 

urineweginfectie, 

bronchitis, sinusitis, 

faryngitis, cystitis, virale 

gastro-enteritis, orale 

herpes, tandinfectie, 

laryngitis, tinea pedis, 

neutropenie, anemie, 

lichte allergische reacties, 

angst, paresthesie, 

ischias, carpale 

tunnelsyndroom, 

palpitaties, hypertensie, 

pijn in bovenbuik, braken, 

tandpijn, verhoogd γ-

glutamyltransferase, 

verhoogde ASAT, 

huiduitslag, acne, myalgie, 

artralgie, skeletspierpijn, 

pollakisurie, menorragie, 

pijn, asthenie, 

Gewichtsafname, 

verlaagde 

neutrofielentelling, 

verlaagde 

leukocytentelling en 

verhoogd bloedcreatinine 

fosfokinase.   

ernstig  Overgevoeligheidsreacties 

(waaronder rash en 

urticaria), 

huidmaligniteiten en 

macula-oedeem. 

Overgevoeligheidsreacties 

(waaronder anafylaxie en 

angio-oedeem), ernstige 

huidreacties (waaronder 

steven Johnson syndroom) 

nefrotisch syndroom, 

ernstige depressie, 

suïcide, glomerulosclerose, 

leverfalen, hepatitis, 

cardiomyopathie en 

trombotische 

microangiopathie. 

 

Overgevoeligheidsreacties 

(waaronder anafylaxie en 

angio-oedeem), 

geneesmiddel geïnduceerd 

leverletsel, progressieve 

multifocale leuko-

encefalopathie (PML) en 

syndroom van Fanconi. 

Overgevoeligheidsreacties 

(waaronder anafylaxie en 

angio-oedeem), ernstige 

huidreacties (waaronder 

steven Johnson syndroom 

en toxische epidermale 

necrolyse), interstitiële 

longziekte, progressieve 

multifocale leuko-

encefalopathie (PML), 

acute hepatitis, 

pancreatitis en stomatitis. 
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Frequentie van ongunstige effecten (zie tabel 4) 

Directe vergelijking met interferon bèta 

De incidentie van ongunstige effecten was lager voor ozanimod vergeleken met 

interferon bèta-1a in de RADIANCE III studie (74,7% versus 83,0%) en de 

SUNBEAM studie (59,8% versus 75,5%)[9, 10]. De meerderheid van de ongunstig 

waren mild tot matig ernstig van aard. Zie tabel 4 voor de meest gerapporteerde en 

ernstige ongunstige effecten van ozanimod zoals beschreven in de SmPC.  

 

Indirecte vergelijking met de orale 1e lijngeneesmiddelen dimethylfumaraat en 

teriflunomide.  

In een indirecte vergelijking met dimethylfumaraat en teriflunomide lijkt ozanimod 

minder ongunstige effecten te veroorzaken dan dimethylfumaraat en teriflunomide 

(respectievelijk 59,8/74,7% versus 75,5/83,0% (ozanimod versus interferon bèta-

1a), 94% versus 87% (dimethylfumaraat versus glatirameer) en 92,7% versus 96% 

(teriflunomide versus interferon bèta-1a))[9, 11, 12]. Zie tabel 4 voor de meest 

gerapporteerde en ernstige ongunstige effecten van ozanimod, dimethylfumaraat en 

zoals beschreven in de SmPC. 

 

Incidentie interventie-gerelateerde ernstige (graad 3-5) ongunstige effecten 

Directe vergelijking met interferon bèta 

In de SUNBEAM studie was de incidentie van ernstige ongunstige effecten 2,9% in 

de ozanimod groep en 2,5% in de interferon bèta-1a groep en in de RADIANCE III 

studie was de incidentie 6,5% in de ozanimod groep en 6,4% in de interferon bèta-

1a groep (Tabel 3)[9, 10]. De RR was voor de SUNBEAM studie 1,01 (95% BI: 0,61 

tot 1,68) en voor de RADIANCE III studie 1,17 (95% BI: 0,53 tot 2,59). Dit 

betekent dat er geen klinisch relevant en statistisch significant verschil was tussen 

ozanimod en interferon bèta-1a in het optreden van ernstige ongunstige effecten 

(Figuur 9).  

 

 
Figuur 9 Forest-plot percentage patiënten met ernstige ongunstige effecten directe 
vergelijking ozanimod (SUNBEAM en RADIANCE III) versus interferon beta-1a 
(IFNB-1a). 

Indirecte vergelijking met de orale 1e lijngeneesmiddelen dimethylfumaraat en 

teriflunomide.  

In de CONFIRM studie was de incidentie van ernstige ongunstige effecten 17% in de 

dimethylfumaraat groep en 17% in de glatirameer groep[11]. De RR was 0,99 (95% 

BI: 0,72 tot 1,38). In de TENERE studie was de incidentie van ernstige ongunstige 

effecten 5,5% in de teriflunomide groep en 6,9% in de interferon bèta-1a groep[12]. 

De RR bedroeg 0,79 (95% BI: 0,27 tot 2,26). In een indirecte vergelijking lijken er 

geen relevante verschillen te zijn tussen ozanimod, dimethylfumaraat en 

teriflunomide met betrekking tot het optreden van ernstige ongunstige effecten 

(Figuur 10).  
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Figuur 10 Forest-plot percentage patiënten met ernstige ongunstige effecten 
indirecte vergelijking ozanimod (OZA) (SUNBEAM en RADIANCE III), 
dimethylfumaraat (DMF) (CONFIRM) en teriflunomide (TFN) (TENERE) versus 
interferon bèta-1a (IFNB-1a) en glatirameer (GLA). 

Percentage stakers als gevolg van ongunstige effecten 

Directe vergelijking met interferon bèta 

In de SUNBEAM studie staakten er 13 patiënten (2,9%) in de ozanimod groep en 16 

patiënten (3,6%) in de interferon beta-1a groep met de behandeling als gevolg van 

ongunstige effecten[10]. Het relatief risico van ozanimod ten opzichte van interferon 

bèta-1a komt daarmee uit op 0,81 (95% BI: 0,39 tot 1,66). In de RADIANCE III 

studie staakten er 13 patiënten (3,0%) in de ozanimod groep en 18 patiënten 

(4,1%) in de interferon bèta-1a de behandeling vanwege ongunstige effecten[9]. Het 

relatief risico van ozanimod ten opzichte van interferon bèta-1a komt daarmee uit 

op 0,73 (95% BI: 0,36 tot 1,48). Het gepoolde relatief risico van de SUNBEAM en 

de RADIANCE III studie kwam uit op 0,77 (95% BI: 0,46 tot 1,27). Dit betekent dat 

er geen klinisch relevant en statistisch significant verschil was tussen ozanimod en 

interferon bèta-1a in het aantal patiënten dat staakte met de behandeling vanwege 

ongunstige effecten (Figuur 11). 

 

 
Figuur 11 Forest-plot percentage stakers als gevolg van ongunstige effecten directe 
vergelijking ozanimod (SUNBEAM en RADIANCE III) versus interferon beta-1a 
(IFNB-1a). 

Indirecte vergelijking met de orale 1e lijngeneesmiddelen dimethylfumaraat en 

teriflunomide.  

In de CONFIRM studie staakten 44 patiënten (12,3%) in de dimethylfumaraat groep 

en 35 patiënten (10%) in de glatirameer groep als gevolg van ongunstige 

effecten[11]. Het relatief risico van dimethylfumaraat ten opzichte van glatirameer 

komt daarmee uit op 1,23 (95% BI: 0,81 tot 1,87). In de TENERE studie staakten 

12 patiënten (10,9%) in de teriflunomide groep en 22 patiënten (21,8%) in de 

interferon bèta-1a groep vanwege ongunstige effecten met de behandeling[12]. Het 

relatief risico van teriflunomide ten opzichte van interferon bèta-1a komt daarmee 

uit op 0,50 (95% BI: 0,26 tot 0,96). In een indirecte vergelijking lijken er geen 

grote verschillen te zijn. Dimethylfumaraat heeft meer stakers dan in de 

controlegroep en bij teriflunomide zijn er minder stakers dan in de controlegroep 

(figuur 12). Echter moet hierbij worden opgemerkt dat de studieduur van de 

TENERE studie één jaar korter was dan de studieduur van de CONFIRM en 

RADIANCE III studies. Geconcludeerd kan worden dat er geen relevante verschillen 

waren in het aantal stakers vanwege ongunstige effecten tussen ozanimod, 

dimethylfumaraat en teriflunomide.  
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Figuur 12 Forest-plot percentage stakers als gevolg van ongunstige effecten 
indirecte vergelijking ozanimod (OZA) (SUNBEAM en RADIANCE III), 
dimethylfumaraat (DMF) (CONFIRM) en teriflunomide (TFN) (TENERE) versus 
interferon bèta-1a (IFNB-1a) en glatirameer (GLA). 

3.4.1 Overige overwegingen 

De EMA beoordeelde het veiligheidsprofiel als vergelijkbaar met dat van 

fingolimod[3]. Bradycardie treedt met name op in de eerste weken van de 

behandeling en door gebruik te maken van een dosistitratieschema was deze 

bijwerking minder ernstig en minder frequent dan in de studies van fingolimod. 

Indien bradycardie optrad was dit 1 tot 6 uur na inname en 7 tot 8 uur na inname 

was de bradycardie verdwenen[9, 10]. Er werd in de SUNBEAM studie maar één geval 

van ernstige bradycardie gemeld, ook in de RADIANCE III studie had een patiënt 

een symptomatische bradycardie. Beide patiënten herstelden van de bradycardie en 

continueerden de behandeling met ozanimod[9, 10]. Omdat bradycardie bij de eerste 

dosis kan optreden worden patiënten met bepaalde hartaandoeningen extra 

gemonitord na het innemen van de eerste dosis van ozanimod. In zowel de 

SUNBEAM studie als de RADIANCE III studie werd er geen geval gemeld van één 

tweedegraads of derdegraads AV-blok. Macula oedeem is volgens de EMA een klasse 

effect. Andere relevante bijwerkingen: verhoogde leverenzymen, lymfocytopenie, 

toegenomen risico op infecties zoals Herpes Zoster en verhoogde bloeddruk. In lijn 

met het beeld bij fingolimod zijn bij ozanimod 10 gevallen van huidmaligniteiten 

beschreven versus 2 gevallen in de interferon bèta-1a groep[9, 10]. Aangezien er nog 

geen lange termijn resultaten met betrekking tot de ongunstige effecten voor 

ozanimod beschikbaar zijn, is er enige onzekerheid over het veiligheidsprofiel van 

ozanimod op de lange termijn. De bijwerkingen lijken overeen te komen met 

fingolimod, maar hierbij is dus nog onzekerheid met betrekking tot de prevalentie 

van deze bijwerkingen op de lange termijn.  

3.4.2 Conclusie ongunstige effecten 

Het veiligheidsprofiel van ozanimod is acceptabel. Er is nog onzekerheid over het 

optreden van ongunstige effecten op de lange termijn. De meest voorkomende 

bijwerkingen voor ozanimod waren nasofaryngitis en lymfocytopenie. De incidentie 

van het optreden van (ernstige) ongunstige effecten is laag en vergelijkbaar met 

interferon bèta-1a, dimethylfumaraat en teriflunomide. Ook het percentage stakers 

als gevolg van ongunstige effecten verschilde nauwelijks tussen ozanimod, 

interferon bèta-1a, dimethylfumaraat en teriflunomide. De ongunstige effecten van 

ozanimod lijken overeen te komen met fingolimod. Hierbij moet worden opgemerkt 

dat bradycardie minder vaak optrad dan bij fingolimod en dat hiermee rekening is 

gehouden door gebruik te maken van een doseringsschema bij het opstarten van de 

behandeling en de hoog-risicopatiënten bij de eerste dosis te monitoren.  
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3.5 Ervaring 

De ervaring met ozanimod is weergegeven in tabel 5. De ervaring met ozanimod is 

op dit moment beoordeeld als beperkt, de ervaring met interferon bèta-1a is op dit 

moment beoordeeld als ruim en de ervaring met dimethylfumaraat en teriflunomide 

is op dit moment beoordeeld als voldoende.  

 

Tabel 5: Ervaring met ozanimod vergeleken met dimethylfumaraat en teriflunomide 

 ozanimod[3]  Interferon 

bèta-1a[19, 20, 

15, 16] 

dimethylfumaraat[21]  teriflunomide[22] 

beperkt: < 3 jaar op de markt of < 

100.000 voorschriften (niet-

chronische indicatie)/20.000 

patiëntjaren (chronische medicatie) 

X (2020)     

voldoende: ≥ 3 jaar op de markt, en > 

100.000 voorschriften/20.000 

patiëntjaren 

  X (2014) X(2013) 

ruim: > 10 jaar op de markt  X (1998)    

 

3.6 Toepasbaarheid 

Uitgebreide informatie over de toepasbaarheid is te vinden in de SmPC[5, 17, 18]. In 

deze paragraaf vermelden we alleen de belangrijkste verschillen in toepasbaarheid 

tussen de middelen. 

 

Contra-indicaties 

Contra-indicaties van ozanimod en teriflunomide die niet gelden voor 

dimethylfumaraat en interferon bèta-1a: 

• Ernstige leverfunctiestoornis (Child-Pugh-klasse C) 

• Patiënten met een ernstige actieve infectie. 

 

Contra-indicaties die alleen gelden voor ozanimod: 

• Patiënten met immunodeficiëntie. 

• Patiënten die in de afgelopen 6 maanden een myocardinfarct (MI), instabiele 

angina pectoris, beroerte, transiënte ischemische aanval (TIA), 

gedecompenseerd hartfalen waarvoor ziekenhuisopname was vereist of 

hartfalen klasse III/IV volgens de New York Heart Association (NYHA) hebben 

doorgemaakt. 

• Patiënten met een voorgeschiedenis of aanwezigheid van tweedegraads 

atrioventriculair (AV-) blok type II (Mobitz-type II) of derdegraads AV-blok of 

sick sinus syndroom, tenzij de patiënt een functionerende pacemaker heeft. 

• Actieve maligniteiten. 

 

Contra-indicaties die alleen gelden voor teriflunomide: 

• Patiënten met een ernstige vorm van immunodeficiëntie, zoals verworven 

immuundeficiëntiesyndroom (AIDS). 

• Patiënten met een significant verminderde beenmergfunctie of significante 

anemie, leukopenie, neutropenie of trombocytopenie. 

• Patiënten met een ernstige nierfunctiestoornis die dialyse ondergaan, omdat er 

onvoldoende klinische ervaring beschikbaar is in deze patiëntengroep. 

• Patiënten met ernstige hypoproteïnemie, bijvoorbeeld bij nefrotisch syndroom. 

 

Contra-indicaties die alleen gelden voor interferon bèta-1a 

• Patiënten met een aanwezige ernstige depressie en/of zelfmoordgedachten. 



DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport ozanimod (Zeposia®) bij de behandeling van RRMS met actieve ziekte | 

22 oktober 2020 

 

2020032852 Pagina 34 van 54 

Specifieke groepen 

Ouderen 

Er zijn voor interferon bèta-1a, dimethylfumaraat en teriflunomide onvoldoende 

gegevens over het gebruik bij patiënten van 65 jaar en ouder. Voor ozanimod zijn er 

onvoldoende gegevens over het gebruik bij patiënten van 55 jaar en ouder. Voor 

ozanimod, dimethylfumaraat en teriflunomide is geen dosisaanpassing nodig voor 

patiënten van 55 jaar en ouder.  

 

Kinderwens, zwangerschap en borstvoeding 

Er wordt voor zowel ozanimod, dimethylfumaraat als teriflunomide geadviseerd om 

deze geneesmiddelen niet te gebruiken bij zwangerschap of borstvoeding. 

Daarnaast wordt geadviseerd om deze geneesmiddelen alleen voor te schrijven aan 

vrouwen die effectieve anticonceptie toepassen. Er wordt bij interferon bèta-1a 

geadviseerd om dit geneesmiddel niet te gebruiken tijdens zwangerschap. 

Interferon bèta-1a kan wel veilig gebruikt worden bij het geven van borstvoeding. 

 

Nierfunctiestoornis 

Er hoeft voor patiënten met een nierfunctiestoornis voor ozanimod, 

dimethylfumaraat en teriflunomide geen dosisaanpassing plaats te vinden. Het 

gebruik van teriflunomide is wel gecontra-indiceerd van patiënten met een ernstige 

die dialyse ondergaan. Bij interferon bèta-1a en dimethylfumaraat wordt 

geadviseerd om bij ernstige nierfunctiestoornissen voorzichtig te handelen.  

  

Leverfunctiestoornis 

De dosering van ozanimod, dimethylfumaraat en teriflunomide hoeft niet te worden 

aangepast bij patiënten met een lichte tot matige leverfunctiestoornis. Het gebruik 

van ozanimod en teriflunomide bij een ernstige leverfunctiestoornis is gecontra-

indiceerd. Bij interferon bèta-1a en dimethylfumaraat wordt geadviseerd om bij 

ernstige leverfunctiestoornissen voorzichtig te handelen.  

 

Interacties 

Interacties overeenkomstig voor ozanimod, dimethylfumaraat en teriflunomide: 

• Antineoplastische, immunomodulerende of niet-corticosteroïde 

immunosuppressieve therapieën 

• Vaccins 

 

Interacties die alleen gelden voor ozanimod 

• Geneesmiddelen die de hartfrequentie of atrioventriculaire geleiding verlagen 

• BCRP-remmers, CYP2C8-remmers en CYP2C8 inductoren 

• MAO-remmers 

 

Interacties die alleen gelden voor dimethylfumaraat 

• Fumaarzuurderivaten 

• Nefrotoxische geneesmiddelen zoals acetylsalicylzuur 

• Sterke alcoholische drank (> 30% v/v) 

 

Interacties die alleen gelden voor teriflunomide 

• Colestyramine en actieve kool 

• CYP-inductoren, BCRP-inductoren en P-GP inductoren 

• CYP2C8-substraten, CYP1A2-substraten, OAT3-substraten, BCRP-substraten en 

OATP-substraten 

 

Interacties die alleen gelden voor interferon bèta-1a 

• CYP-substraten met een nauwe therapeutische breedte zoals anti-epileptica. 
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Waarschuwingen en voorzorgen 

Ozanimod kan bradycardie veroorzaken daarom mag ozanimod niet worden 

voorgeschreven bij patiënten met specifieke cardiovasculaire aandoeningen zoals 

een hartinfarct, hartfalen of een beroerte die zich hebben voorgedaan in het 

afgelopen half jaar. Voorafgaand aan de behandeling met ozanimod moet er een 

ECG worden gemaakt om hartafwijkingen uit te sluiten en in kaart te brengen (voor 

de eerste dosis monitoring). Er wordt een doseringsschema gehanteerd om de 

dosering bij de start van de behandeling gelijkmatig te verhogen om zo het 

eerstedosiseffect op de hartgeleiding te minimaliseren. De verlaging van de 

hartfrequentie treedt vooral op in het begin van de behandeling en treedt op binnen 

enkele uren naar inname en verdwijnt daarna weer. Om die reden is ook 

voorzichtigheid geboden als patiënten naast ozanimod ook bètablokkers of 

calciumantagonisten gebruiken.  

 

Tijdens de behandeling met ozanimod, interferon bèta-1a, dimethylfumaraat en 

teriflunomide moeten bloedbeeld en leverfunctie regelmatig worden geëvalueerd. Bij 

ozanimod moet het bloedbeeld en de leverfunctie ook voor de start van de 

behandeling worden gemeten. Bij ozanimod en teriflunomide moet daarnaast ook 

regelmatig de bloeddruk worden gecontroleerd. Bij interferon bèta-1a wordt 

geadviseerd om patiënten met hartziekten goed te observeren en te beoordelen of 

hun klinische toestand verslechtert. 

 

Patiënten die worden behandeld met interferon bèta-1a kunnen bij een langdurige 

behandeling antilichamen tegen interferon bèta-1a ontwikkelen. Deze 

neutraliserende antilichamen kunnen ervoor zorgen dat de behandeling met 

interferon bèta-1a minder effectief wordt. 

 

Bij ozanimod moet bij stopzetting van de behandeling rekening worden gehouden 

met rebound verschijnselen (terugkeer van ziekteactiviteit). Reboundverschijnselen 

zijn op dit moment alleen gemeld voor fingolimod.  

 

Overig 

Niet van toepassing 

 

3.7 Gebruiksgemak 

Het gebruiksgemak van ozanimod is weergegeven in tabel 6. 

 

Tabel 6: Gebruiksgemak van ozanimod vergeleken met dimethylfumaraat, 

teriflunomide 

 ozanimod[5]  Interferon bèta-1a[15, 16]  dimethylfumaraat[17]  teriflunomide[18] 

Toedieningswijze  Oraal  Intramusculair 

(Avonex®) of 

subcutaan (Rebif®)  

Oraal Oraal 

Toedieningsfrequentie  1 maal 

daags 

1 maal per week een 

intramusculaire injectie 

of 3 maal per week een 

subcutane injectie. 

2 maal daags 1 maal daags 

 

Ozanimod wordt eenmaal daags ingenomen en kan zowel met als zonder voedsel 

worden ingenomen. Bij het opstarten van ozanimod wordt gebruik gemaakt van een 

doseringsschema waarbij geleidelijk de dosering van ozanimod wordt verhoogd. 

Interferon bèta-1a wordt als intramusculaire injectie eenmaal per week toegediend 

en als subcutane injectie wordt het driemaal per week toegediend. 
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Dimethylfumaraat wordt tweemaal daags ingenomen en moet met voedsel worden 

ingenomen. Teriflunomide wordt eenmaal daags ingenomen en kan zowel met als 

zonder voedsel worden ingenomen.
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4 Eindbeoordeling 

4.1 Bespreking relevante aspecten 

In twee dubbelblinde (double-dummy) gerandomiseerde studies is de effectiviteit 

van ozanimod ten opzichte van interferon bèta-1a onderzocht. In deze studies 

zorgde ozanimod voor een significante verbetering van de frequentie van 

exacerbaties op jaarbasis (ARR). In een gepoolde analyse van beide onderzoeken 

werd gevonden dat ozanimod een vergelijkbaar effect had als interferon bèta-1a op 

de 3 en 6 maanden aanhoudende ziekteprogressie. Ook was er een statistisch 

significant verschil tussen ozanimod en interferon bèta-1a voor de MSQOL-54 score 

van het fysiek domein, maar was er geen significant verschil voor de MSQOL-54 

score van het mentaal domein.  

 

Vanwege het ontbreken van direct vergelijkende studies is er in dit rapport een 

indirecte vergelijking gemaakt tussen ozanimod, dimethylfumaraat en teriflunomide. 

Er is voorzichtigheid geboden met de interpretatie van de indirecte vergelijking 

vanwege de tekortkomingen in de geïncludeerde studies voor dimethylfumaraat en 

teriflunomide en de verschillende vergelijkende actieve behandelarmen (interferon 

bèta-1a (Avonex®), interferon bèta-1a (Rebif®) en glatirameeracetaat). Het 

Zorginstituut kan ondanks deze beperkingen met enige zekerheid concluderen dat 

voor de frequentie van exacerbaties op jaarbasis (ARR) er geen relevante 

verschillen lijken te zijn tussen ozanimod, dimethylfumaraat en teriflunomide. Ook 

kan het Zorginstituut concluderen dat er voor de 3 maanden aanhoudende 

ziekteprogressie geen klinisch relevante verschillen lijken te zijn tussen ozanimod en 

dimethylfumaraat. Er was geen indirecte vergelijking mogelijk wat betreft de 

kwaliteit van leven.  

 

Het veiligheidsprofiel van ozanimod is acceptabel. Er is onzekerheid over het 

optreden van ongunstige effecten op de lange termijn. De meest voorkomende 

bijwerkingen voor ozanimod waren nasofaryngitis en lymfocytopenie. De incidentie 

van het optreden van (ernstige) ongunstige effecten is laag en vergelijkbaar met 

interferon bèta-1a, dimethylfumaraat en teriflunomide. Ook het percentage stakers 

als gevolg van ongunstige effecten verschilde nauwelijks tussen ozanimod, 

interferon bèta-1a, dimethylfumaraat en teriflunomide. De EMA beoordeelt het 

veiligheidsprofiel van ozanimod als overeenkomstig met fingolimod, echter trad bij 

ozanimod bradycardie enkel op bij de start van de behandeling en werd er een 

doseringsschema gebruikt bij het opstarten van ozanimod waardoor de bradycardie 

werd verminderd.  

 

De ervaring met ozanimod is beperkt, met interferon bèta-1a is deze ruim en met 

dimethylfumaraat en teriflunomide is deze voldoende. De toepasbaarheid en het 

gebruiksgemak van ozanimod zijn acceptabel.  

 

4.2 Eindconclusie 

Zorginstituut Nederland is tot de eindconclusie gekomen dat bij de behandeling van 

RRMS met actieve ziekte ozanimod een gelijke waarde heeft ten opzichte van 

interferon bèta-1a, dimethylfumaraat en teriflunomide. 
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5 Advies Farmacotherapeutisch Kompas 

5.1 Oud advies van dimethylfumaraat en andere eerstelijns DMT’s 

(Peg)interferon β, glatirameer, teriflunomide, dimethylfumaraat zijn eerstelijns 

ziekte-modificerende behandelingen (DMT's, disease modifying therapies) voor de 

onderhoudsbehandeling van ambulante patiënten (EDSS 0–5) met 'relapsing 

remitting' multipele sclerose (RRMS). Ze verminderen de frequentie van de 

exacerbaties, nieuwe laesies gezien bij beeldvormend onderzoek en hebben 

mogelijk een gunstig effect op de ziekteprogressie. Over de effecten op de lange 

termijn is onvoldoende bekend. 

Alemtuzumab, cladribine, fingolimod en natalizumab zijn tweedelijnszorg DMT’s bij 

RRMS. Ze zijn over het algemeen werkzamer dan de eerstelijnszorgmiddelen. De 

toepassing is echter risicovoller. 

 

5.2 Nieuw advies 

Voorstel: (Peg)interferon β, glatirameer, teriflunomide, dimethylfumaraat en 

ozanimod zijn eerstelijns ziekte-modificerende behandelingen (DMT's, disease 

modifying therapies) voor de onderhoudsbehandeling van ambulante patiënten 

(EDSS 0–5) met 'relapsing remitting' multipele sclerose (RRMS). Ze verminderen de 

frequentie van de exacerbaties, nieuwe laesies gezien bij beeldvormend onderzoek 

en hebben mogelijk een gunstig effect op de ziekteprogressie. Over de effecten op 

de lange termijn is onvoldoende bekend. Ozanimod kan vanuit de geregistreerde 

indicatie alleen worden toegepast bij patiënten met RRMS met actieve ziekte. 

Alemtuzumab, cladribine, fingolimod en natalizumab zijn tweedelijnszorg DMT’s bij 

RRMS. Ze zijn over het algemeen werkzamer dan de eerstelijnszorgmiddelen. De 

toepassing is echter risicovoller. 
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Bijlage 1: Zoekstrategie 

Zoekstrategie literatuur 

De literatuursearch is doorgevoerd in PubMed en de Cochrane Library in augustus 

2020 met de volgende zoektermen: 

1. Ozanimod met filter voor randomised controlled trials, meta-analysis en 

systematic review 

2. Teriflunomide met filter voor randomised controlled trials 

3. Dimethylfumaraat AND “multiple sclerosis” met filter voor randomised 

controlled trials 
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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 

Comi, 2019[10, 

23] 

SUNBEAM 

NCT02294058 

RCT, Fase III 

Double dummy 

ITT 

12 maanden 

N=1.346  Patiënten van 18 tot 55 

jaar met actieve RRMS* en 

een EDSS score van 0-5,5. 

Ozanimod  

1 maal per dag 0,5 mg  

Ozanimod  

1 maal per dag 1,0 mg  

IFNB-1a (Avonex)  

30 µg 1 maal per week 

i.m. 

 

Primair: 

- ARR na 1 jaar  

Secundair: 

- 3 en 6 maanden aanhoudende 

ziekteprogressie (Gepoolde 

analyse met RADIANCE III) 

- Kwaliteit van leven (MSQOL-

54) 

- Veiligheid en bijwerkingen 

 

Cohen, 2019[9] 

RADIANCE III 

NCT02047734 

RCT, Fase III 

Double dummy 

ITT 

24 maanden 

N=1.320   Patiënten van 18 tot 55 

jaar met Actieve RRMS* 

en een EDSS score van 0-

5,5. 

Ozanimod  

1 maal per dag 0,5 mg  

Ozanimod  

1 maal per dag 1,0 mg  

IFNB-1a (Avonex)  

30 µg 1 maal per week 

i.m. 

 

Primair: 

- ARR na 2 jaar 

Secundair: 

- Aanhoudende ziekteprogressie 

na 3 en 6 maanden (Gepoolde 

analyse met SUNBEAM) 

- Kwaliteit van leven (MSQOL-

54) 

- Veiligheid en bijwerkingen 

 

Fox, 2012[11, 13, 

14] 

CONFIRM 

NCT00451451 

 

RCT, Fase III 

ITT 

Deels open-label, 

deels dubbelblind 

24 maanden 

N=1.417 

 

Patiënten van 18 tot 55 

jaar met actieve RRMS** 

en een EDSS score van 0-

5,0. 

 

Dimethylfumaraat  

2 maal per dag 240 mg  

Dimethylfumaraat  

3 maal per dag 240 mg 

Placebo 

Glatirameer 1 maal per 

dag 20 mg  

 

Primair: 

- ARR na 2 jaar  

Secundair: 

- Aanhoudende ziekteprogressie 

na 3 maanden. 

- Kwaliteit van leven (SF-36) 

(post-hoc analyse) 

- Veiligheid en bijwerkingen 

Glatirameer werd open label 

gegeven, alleen de beoordelaar was 

geblindeerd. De studie was wel 

dubbelblind voor de 3 orale armen. 

Drie protocol aanpassingen tijdens de 

studie.a Er werd een risico op 

reporting bias genoemd in de review 

van Tramacere et al. 2015.[1] 
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Vermersch 

2014[12]  

TENERE 

NCT00883337 

 

RCT, Fase III 

ITT 

Deels open-label, 

deels dubbelblind 

48 weken 

N=324  Patiënten van 18 jaar en 

ouder met RRMS*** en 

een EDSS score van 0-5,5. 

 

Teriflunomide 

1 maal per dag 7 mg 

Teriflunomide  

1 maal per dag 14 mg 

IFNB-1a (Rebif)  

3 maal per week 44 µg 

s.c. 

Primair:  

- Tijd tot falen (relaps of 

staken) 

Secundair 

- ARR na 48 weken 

- Veiligheid en bijwerkingen 

Interferon bèta-1a werd open label 

gegeven. De onderzoekers en 

beoordelaar waren geblindeerd. De 

patiënt niet. De studie was wel 

dubbelblind voor de vergelijking 

tussen teriflunomide 7 mg en 14mg. 

 

IFNB-1a: interferon bèta 1a  
ARR: aantal exacerbaties op jaar basis (Annualised Relapse Rate) 
Aanhoudende ziekteprogressie is gedefinieerd als 1-punt toename in de EDSS bevestigd na 3 of 6 maanden. 
RRMS: Relapsing Remitting multiple sclerose  
EDSS: Expanded Disability Status Scale. De EDSS is een niet-lineaire schaal die loopt van 0 (= geen neurologische afwijkingen) tot 10 (= overleden door MS). 
MSQOL-54: Multiple sclerose specifieke gevalideerde kwaliteit van leven vragenlijst (Multiple Sclerosis Quality Of Life questionaire-54) 
* Actieve RRMS gedefinieerd als ten minste één exacerbatie gedurende 12 maanden voor screening, of ten minste één exacerbatie gedurende de 24 maanden voor screening met bewijs van ten minste één met 
gadolinium aangekleurde (gadolinium-enhancing, GdE) laesie in het voorgaande jaar. 
**Actieve RRMS gedefinieerd als ten minste één exacerbatie in het afgelopen jaar of met ten minste één met gadolinium aangekleurde (gadolinium-enhancing, GdE) laesie in de afgelopen zes weken.  
*** RRMS met of zonder een ziekteprogressie.   
a bron: EPAR[21]; deze geeft aan dat 1 aanpassing verandering betrof in de mogelijkheid dat patiënten open label MS medicatie kregen.  
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Bijlage 3: Overzicht geëxcludeerde studies  

Eerste auteur, 

jaar van publicatie 

Reden van exclusie 

Tran, 2017[24] Voldoet niet aan PICO. Studie bij gezonde vrijwilligers met ozanimod 

Cohen, 2019[25]  Voldoet niet aan PICO. Extensie van fase II studie zonder (placebo) controle arm met ozanimod 

Cohen, 2016[26] Voldoet niet aan PICO. RADIANCE fase II studie waarbij ozanimod vergeleken is met placebo. De studieduur was 24 weken.  

O’Connor, 2006[27] Voldoet niet aan PICO. Fase II studie van teriflunomide met follow-up van maar 36 weken. De studie was een placebogecontroleerde studie 

zonder actieve controle arm. 

Ochi, 2018[28]; Saida,2019[29] Voldoet niet aan PICO. Fase III APEX studie met DMF bij Japanners en andere Aziatische landen, waarvan maar 24 weken dubbelblind. De 

studie was een placebogecontroleerde studie zonder actieve controle arm. 

Kappos, 2008[30] Voldoet niet aan PICO. Het is een studie met Dimethylfumaraat met een follow-up van maar 24 weken. De studieduur was te kort om te 

includeren. De studie was een placebogecontroleerde studie zonder actieve controle arm. 

Gold, 2012[31] Voldoet niet aan PICO. DEFINE fase III studie met studieduur van 96 weken. De studie was een placebogecontroleerde studie zonder actieve 

controle arm. 

O’Connor, 2011[32, 33] Voldoet niet aan PICO. TEMSO fase III studie met studieduur van 108 weken. De studie was een placebogecontroleerde studie zonder actieve 

controle arm. 

Confavreux, 2014[34] Voldoet niet aan PICO. TOWER fase III studie met studieduur van minimaal 48 weken. De studie was een placebogecontroleerde studie 

zonder actieve controle arm. 
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Bijlage 4: Overzicht gebruikte richtlijnen en standaarden 

Organisatie, ref  Datum  Titel 

EMA / CBG[5] 2020 Samenvatting van de productkenmerken (SmPC) ozanimod 

EMA / CBG[3] 2020 European Public Assessment Report (EPAR) ozanimod 

EMA / CBG[17] 2020 Samenvatting van de productkenmerken (SmPC) dimethylfumaraat, teriflunomide 

EMA / CBG[21] 2014 European Public Assessment Report (EPAR) dimethylfumaraat, teriflunomide 

EMA / CBG[18] 2020 Samenvatting van productkenmerken (SmPC) teriflunomide 

EMA / CBG[22] 2013 European Public Assessment Report (EPAR) teriflunomide 

NVN[35] 2012 Richtlijn Multiple Sclerose 

ECTRIMS/EAN[36] 2017 ECTRIMS/EAN (Europese) Richtlijn multiple sclerosis 

AAN[37] 2018 Amerikaanse Richtlijn 
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Bijlage 5: Baselinetabellen 

Variabele SUNBEAM[10, 3] RADIANCE[9, 3] CONFIRM[21, 11] TENERE[22, 12] 

Behandelarm Ozanimod 1mg  Interferon Bèta 

(Avonex) 

Ozanimod 1mg  Interferon Bèta 

(Avonex) 

Dimethylfumaraat 2 

dd 240mg 

Glatirameer 

20mg 

 

Teriflunomide 

14mg 

Interferon Bèta 

(Rebif) 

Aantal 447 448 433 441 359 350 111 104 

Vrouw, % 283 (63,3%)  300 (67,0%)  291 (67,2%)  304 (68,9%)  245 (68%) 247 (71%)  78 (70,3%)  71 (68,3%) 

Leeftijd gemiddeld (± SD) (jaar)  34,8 ± 9,2  35,9 ± 9,1  36,0 ± 8,9  35,1 ± 9,1  37,8 ± 9,4 36,7 ± 9,1  36,8 ± 10,3  37,0 ± 10,6 

EDSS-score gemiddeld  

(± SD) 

2,6 ± 1,2  2,6 ± 1,1 2,6 ± 1,15  2,5 ± 1,16  2,6 ± 1,2 2,6 ± 1,2  2,3 ± 1,4  2,0 ± 1,2 

% met RRMS 98,0% 98,4% 98,2% 98% - - 97,3% 100% 

Ziekteduur MS vanaf begin 

symptomen gemiddeld  

(± SD) (aantal jaar) 

6,9 ± 6,4 

 

6,9 ± 5,9 6,9 ± 6,2  6,4 ± 6,07  - - 6,6 ± 7,6  7,7 ± 7,6 

Ziekteduur MS vanaf diagnose 

gemiddeld (± SD) (aantal jaar) 

3,6 ± 4,2  3,7 ± 4,4 4,0 ± 5,17  3,6 ± 4,61  4,9 ± 5,1 4,4 ± 4,7  - - 

Aantal T1-Gd+ laesies gemiddeld 

(± SD) 

1,8 ± 3,4  1,7 ± 3,2 1,6 ± 3,78  1,8 ± 3,54  2,7 ± 6,2 (N=169)  2,4 ± 6,8 

(N=175) 

- - 

Totaal volume T1-Gd+ laesies 

gemiddeld (± SD) (cm3) 

0,20 ± 0,54  0,18 ± 0,46  0,21 ± 0,53  0,25 ± 0,62  - - - - 

Aantal T2 laesies gemiddeld (± 

SD) 

54,5 ± 39,5  53,7 ± 37,8  47,9 ± 32,4  48,7 ± 32,6  - - - - 

Totaal volume T2 laesies 

gemiddelde (± SD) (cm3)  

12,5 ± 15,3  13,6 ± 15,2  11,6 ± 13,4  11,5 ± 13,3  13,9 ± 13,3 (N=169)  13,8 ± 13,6 

(N=175) 

- - 

% met eerder DMD gebruik  28,6% 33,7% 28,4% 28,6% 28% 29% 11,7% 24% 

Aantal relapsen in het afgelopen 

jaar gemiddeld  

(± SD) 

1,3 ± 0,6  1,3 ± 0,6 1,3 ± 0,56  1,3 ± 0,58  1,3 ± 0,6 

 

1,4 ± 0,6 

 

1,4 ± 0,8  1,2 ± 1,0 

Aantal relapsen in de afgelopen 

twee jaar gemiddeld (± SD) 

1,8 ± 0,9   1,7 ± 0,8 1,7 ± 0,82  1,8 ± 0,86  - - 1,7 ± 0,9  1,7 ± 1,1 

- geen waarde gevonden.     
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Bijlage 6: Risico op bias 
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