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Betreft  Pakketadvies venetoclax (Venclyxto®) 

 

 

 

Geachte mevrouw Van Ark, 

 

Zorginstituut Nederland adviseert u over venetoclax (Venclyxto®) in combinatie 

met obinutuzumab voor de behandeling van volwassen patiënten met chronische 

lymfatische leukemie (CLL), die niet eerder zijn behandeld. Aanleiding voor dit 

advies vormde de plaatsing van genoemd middel voor de betreffende indicatie in 

de pakketsluis voor dure geneesmiddelen.   

 

Het Zorginstituut heeft venetoclax beoordeeld aan de hand van de vier 

pakketcriteria1: effectiviteit2, kosteneffectiviteit3, noodzakelijkheid en 

uitvoerbaarheid. Met deze brief informeer ik u over het resultaat van de integrale 

weging van deze pakketcriteria. 

Zorginstituut Nederland is tot de conclusie gekomen dat venetoclax (Venclyxto®) 

bij de genoemde indicatie voldoet aan het wettelijke criterium ‘stand van 

wetenschap en praktijk’ voor 2 patiëntengroepen die vallen binnen de 

geregistreerde indicatie: 

- Niet-fitte patiënten met niet eerder behandelde CLL en gemuteerde IGHV-

status, zonder 17p-deletie of TP53-mutatie; 

- Niet-fitte patiënten met niet eerder behandelde CLL en ongemuteerde 

IGHV-status, zonder 17p-deletie of TP53-mutatie.  

Het gaat hier voor deze patiënten om een effectief middel, maar er zijn 

argumenten om u te adviseren om tot prijsonderhandeling over te gaan en om de 

uitkomsten van deze beoordeling te betrekken in uw onderhandeling over 

ibrutinib. 

 

Ik licht hieronder het advies toe. 

 

Algemeen 

Het Zorginstituut maakt op uw verzoek vanuit het oogpunt van het uit 

gezamenlijke premies betaalde basispakket de afweging of nieuwe zorg onderdeel 

zou moeten zijn van het verzekerde pakket. Het Zorginstituut wordt hierbij 

                                                
1
 1 Pakketbeheer in de praktijk 3 (2013). Zorginstituut Nederland, Diemen. Via www.zorginstituutnederland.nl 

2
 Beoordeling stand van de wetenschap en praktijk: geactualiseerde versie (2015). Zorginstituut Nederland, 

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



 

 

 

  

 

 Pagina 2 van 3 

 

Zorginstituut Nederland 

Zorg II 

Infectieziekten, Bloed & 

Immunologie 

 
Datum 

16 november 2020 
 

Onze referentie 

2020046256 

 

geadviseerd door twee onafhankelijke commissies: de Wetenschappelijke 

Adviesraad (WAR) voor de toetsing van de gegevens aan de stand van de 

wetenschap en praktijk en het bepalen van de kosteneffectiviteit en de 

Adviescommissie Pakket (ACP) voor de maatschappelijke afweging. Ook heeft het 

Zorginstituut belanghebbende partijen tijdens het proces over de beoordeling 

geconsulteerd. 

 

Integrale weging pakketcriteria 

Stand van wetenschap en praktijk 

Voor patiënten geldt een wait-and-see-beleid, totdat er een behandeling is 

geïndiceerd. Als behandeling geïndiceerd is, dan is de therapiekeuze in de 

eerstelijnsbehandeling afhankelijk van de fitheid van de patiënt, de leeftijd van de 

patiënt en het type mutatie. In deze beoordeling betreft het niet-fitte patiënten 

met (on)gemuteerde IGHV-status, zonder del(17p) of TP53-mutatie. Op basis van 

de huidige richtlijn is venetoclax-obinutuzumab in de beoordeling vergeleken met: 

1) Chloorambucil-obinutuzumab bij patiënten met gemuteerde IGHV-status; 

2) Chloorambucil-obinutuzumab én ibrutinib bij patiënten met ongemuteerde 

IGHV-status. 

Ad 1) Bij deze patiëntenpopulatie concluderen we dat venetoclax-obinutuzumab 

mogelijk leidt tot een grotere progressievrije overleving dan chloorambucil-

obinutuzumab. 

Ad 2) We concluderen dat venetoclax-obinutuzumab waarschijnlijk een klinisch 

relevant verschil geeft in progressievrije overleving ten opzichte van 

chloorambucil-obinutuzumab bij deze patiënten. Omdat patiënten in de 

venetoclax-obinutuzumab studie minder fit zijn dan de patiënten in de ibrutinib 

studie, concluderen we dat venetoclax-obinutuzumab mogelijk leidt tot een 

vergelijkbare progressievrije overleving als ibrutinib bij deze patiënten. 

Er is verder nog weinig bekend over: het effect op algehele overleving (vanwege 

het langzame beloop), de tijd tot de volgende behandeling en de kwaliteit van 

leven. 

Belangrijke geïdentificeerde risico’s met fatale voorvallen bij venetoclax(-

obinutuzumab) zijn tumorlysissydroom (TLS), neutropenie en infecties. Er is op 

basis van de ongunstige effecten geen voorkeur uit te spreken voor één van de 3 

middelen. 

 

Budgetimpact 

Het Zorginstituut schat in dat er ieder jaar ongeveer 194 patiënten behandeld 

zullen worden met venetoclax-obinutuzumab in de eerste lijn. Patiënten worden 

ongeveer 1 jaar behandeld en de totale kosten per patiënt per behandeling 

bedragen €84.503. De totale kosten voor behandeling met venetoclax-

obinutuzumab in de eerste lijn worden geschat op €8,2 miljoen per jaar. De 

meerkosten bedragen €5,6 miljoen wanneer er rekening wordt gehouden met 

substitutie van de huidige behandeling.  

 

Kosteneffectiviteit 

Er is gekeken naar de kosteneffectiviteit voor de 2 patiëntengroepen die voldoen 

aan het criterium  stand van de wetenschap en praktijk. 

Voor patiënten met ongemuteerde IGHV-status, concludeert het Zorginstituut dat 

de kosteneffectiviteitsanalyse van venetoclax-obinutuzumab bij de behandeling 

van niet eerder behandelde CLL van voldoende methodologische kwaliteit is. Bij 

een referentiewaarde van €50.000 per QALY is de behandeling met venetoclax-

obinutuzumab kosteneffectief ten opzichte van de behandeling met chloorambucil-
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obinutuzumab. De behandeling met venetoclax-obinutuzumab is dominant: de 

behandeling levert meer QALY’s op tegen minder kosten. Het includeren van de 

medische kosten in gewonnen levensjaren heeft hier geen invloed op. 

Voor patiënten met gemuteerde IGHV-status concludeert het Zorginstituut dat de 

kosteneffectiviteitsanalyse van venetoclax-obinutuzumab van voldoende 

methodologische kwaliteit is. De uitkomsten van de farmaco-economische analyse 

kunnen echter niet gebruikt worden voor besluitvorming omdat er teveel 

onzekerheid is rondom het modelleren van de progressievrije overleving. Dit komt 

met name doordat er voor deze specifieke subgroep weinig data beschikbaar is. 

Het Zorginstituut merkt op dat ook hier de behandeling met venetoclax-

obinutuzumab kostenbesparend lijkt te zijn ten opzichte van chloorambucil-

obinutuzumab.  

 

Relatie met andere beoordeling 

Ibrutinib monotherapie voor de behandeling van volwassen patiënten met CLL die 

niet eerder zijn behandeld, is onlangs beoordeeld door het Zorginstituut. De 

conclusie was dat ibrutinib bij deze indicatie voldoet aan de stand van de 

wetenschap en praktijk. In tegenstelling tot de behandeling met venetoclax, die 

ongeveer een jaar duurt, duurt de behandeling met ibrutinib tot aan 

ziekteprogressie, wat bij de meeste patiënten langer dan 3 jaar duurt. Per jaar 

kost de behandeling met ibrutinib ongeveer €70.000. 

Omdat de prijsonderhandelingen nog niet zijn afgerond is ibrutinib voor deze 

indicatie op dit moment nog niet opgenomen in het basispakket.  

 

Pakketadvies 

Venetoclax is een effectief geneesmiddel voor de twee patiëntengroepen. Wat 

betreft de kosteneffectiviteit zijn er een aantal onzekerheden. Wel staat vast dat 

de nieuwe behandeling zorgt voor een daling van de kosten ten opzichte van de 

huidige standaardbehandeling. 

Het Zorginstituut adviseert venetoclax toe te laten tot de basisverzekering voor de 

betreffende patiëntengroepen en over de prijs te onderhandelen. Daarbij zijn twee 

punten van belang: 

• Er loopt al een prijsonderhandeling traject over het middel ibrutinib dat deels 

een alternatief is voor venetoclax in combinatie met obinutuzumab. Dit 

advies over venetoclax in combinatie met obinutuzumab zou daarom ook 

repercussies moeten hebben voor de lopende onderhandelingen over 

ibrutinib; 

• Venetoclax wordt al voor meerdere indicaties vergoed. Dat betekent dat de 

fabrikant al deels is gecompenseerd voor de inspanningen die hij heeft 

moeten leveren om het middel op de markt te brengen. Dit rechtvaardigt het 

argument dat een lagere prijs kan worden betaald. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

Sjaak Wijma 

Voorzitter Raad van Bestuur 
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ACP-advies aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut over  
venetoclax (Venclyxto®) in combinatie met obinutuzumab bij de 
behandeling van niet eerder behandelde chronische lymfatische leukemie 
(CLL) 
 
De Adviescommissie Pakket (ACP) adviseert de Raad van Bestuur (RvB) van het 
Zorginstituut over voorgenomen pakketadviezen. Zij toetst deze adviezen aan de 
pakketcriteria en kijkt of de uitkomsten daarvan maatschappelijk wenselijk zijn. 
Daarbij kijkt zij zowel naar de belangen van de patiënten die in aanmerking komen 
voor vergoeding van een bepaalde interventie, als naar de belangen van patiënten 
met andere aandoeningen (die ook graag willen dat de behandeling van hun 
aandoening wordt vergoed) en van premiebetalers. Zij doet dit vanuit het principe 
dat de basisverzekering maximale gezondheidswinst dient op te leveren voor de 
gehele bevolking.  
Om hier een uitspraak over te kunnen doen, hanteert de commissie zogenaamde 
referentiewaarden voor kosteneffectiviteit. Deze referentiewaarden moeten worden 
opgevat als, in beginsel maximale, bedragen die we als samenleving per gewonnen 
levensjaar willen investeren in een behandeling. Gaan we daarboven zitten, dan is er 
sprake van verdringing van andere zorg. Dat betekent dat voor hetzelfde bedrag 
meer gezondheidswinst kan worden verkregen door het aan andere behandelingen 
uit te geven. Er moeten dus hele goede redenen zijn om de referentiewaarde, of zelfs 
meer dan de referentiewaarde te accepteren.  
 
De commissie heeft in haar vergadering van 23 oktober 2020 (i.v.m. coronacrisis een 
videoconferentie) gesproken over de vraag of venetoclax in combinatie met 
obinutuzumab voor de behandeling van niet eerder behandelde CLL opgenomen 
moet worden in de basisverzekering.  
 
De beroepsgroep van hematologen heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om 
mondeling in te spreken. Zij stelde dat venetoclax-obinutuzumab een zeer effectief 
middel is waarmee een lange periode van remissie kan worden bereikt. Voordelen 
van de behandeling zijn dat de behandeling korter is en minder toxiciteit kent dan de 
standaardbehandeling met chemotherapie. Omdat er al veel middelen beschikbaar 
zijn voor deze groep patiënten en er ook nog veel middelen aan komen, biedt de 
beroepsgroep aan met het Zorginstituut samen te bekijken hoe al deze middelen zich 
tot elkaar verhouden. De patiëntenorganisaties Hematon en de Nederlandse 
Federatie van Kankerpatiëntenorganisatie hebben gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid om schriftelijk hun reactie kenbaar te maken. Hierin vragen zij de 
commissie gezamenlijk om, vanwege de meerwaarde en de op basis van het model 
gesuggereerde lagere kosten, dit dossier zo snel als mogelijk door te sturen aan 
VWS, zodat de minister verdere stappen kan ondernemen om pakkettoelating te 
realiseren.   
 
De commissie is van mening dat het om een effectief geneesmiddel gaat voor de 
twee patiëntengroepen waarvoor het Zorginstituut een therapeutische meerwaarde 
heeft vastgesteld en die door de Wetenschappelijke Adviesraad is bevestigd. Wel is 
nog onduidelijk of de ‘progressie vrije overleving’ ook daadwerkelijk leidt tot een 
langere levensduur. Wat betreft de kosteneffectiviteit ziet de commissie ook nog wel 
onzekerheid met betrekking tot een aantal in het model gedane aannames. Omdat 
onbekend is wat de kosteneffectiviteit is van de huidige standaardbehandeling kan 
enkel gesteld worden dat de nieuwe behandeling ten opzichte van de huidige 
standaard kosteneffectief is, maar niet of de zorg kosteneffectief is zonder die 
standaard. Wel is op basis van het aangeleverde model aannemelijk dat de nieuwe 



behandeling zorgt voor een daling van de kosten ten opzichte van de huidige 
standaardbehandeling. 
Dit maakt dat de commissie tot het advies komt het middel toe te laten tot de 
basisverzekering en over de prijs te onderhandelen. Daarbij zijn twee punten van 
belang: 
- Er loopt al een prijsonderhandeling traject over het middel ibrutinib dat deels 
een alternatief is voor venetoclax in combinatie met obinutuzumab. De 
commissie adviseert de komst van deze nieuwe behandelcombinatie bij de 
prijsonderhandelingen over ibrutinib te betrekken; 

- Venetoclax wordt al voor meerdere indicaties vergoed. Dat betekent dat de 
fabrikant al deels is gecompenseerd voor de inspanningen die hij heeft 
moeten leveren om het middel op de markt te brengen. Dit rechtvaardigt het 
argument dat een lagere prijs kan worden betaald. 

 
Tot slot merkt de commissie op dat er al veel middelen voor deze indicatie op de 
agenda hebben gestaan of nog komen te staan. De commissie heeft daarom de wens 
geuit om deze middelen (ook) in samenhang te beoordelen. Zij adviseert het 
Zorginstituut deze mogelijkheid te onderzoeken en hierbij gebruik te maken van het 
aanbod van de beroepsgroep.  
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difference) 
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Samenvatting 

In dit farmacotherapeutisch rapport beschrijft Zorginstituut Nederland de 

inhoudelijke beoordeling van de waarde van venetoclax (Venclyxto®) met 

obinutuzumab bij de behandeling van niet eerder behandelde chronische lymfatische 

leukemie (CLL). Venetoclax-obinutuzumab is daarbij vergeleken met chloorambucil-

obinutuzumab en ibrutinib op de criteria gunstige effecten, ongunstige effecten, 

ervaring, toepasbaarheid en gebruiksgemak. Zorginstituut Nederland heeft zich 

hierbij laten adviseren door haar Wetenschappelijke Adviesraad (WAR). 

 

Bij niet-fitte patiënten met gemuteerde IGHV-status, zonder del(17p) en TP53-

mutatie leidt venetoclax-obinutuzumab mogelijk tot een langere progressievrije 

overleving dan chloorambucil-obinutuzumab.  

Bij niet-fitte patiënten met ongemuteerde IGHV-status, zonder del(17p) en TP53-

mutatie leidt venetoclax-obinutuzumab waarschijnlijk tot een langere progressievrije 

overleving dan chloorambucil-obinutuzumab en mogelijk tot een gelijke 

progressievrije overleving als ibrutinib. 

Er is vooralsnog onvoldoende bewijs om het relatieve verschil in progressievrije 

overleving tussen venetoclax-obinutuzumab en ibrutinib bij patiënten met een 

del(17p) en/of TP53-mutatie te kunnen beoordelen. 

 

Op basis van de incidentie (interventiegerelateerde) graad 3-4 ongunstige effecten 

en incidentie stakers als gevolg van ongunstige effecten is geen voorkeur uit 

spreken voor venetoclax-obinutuzumab, chloorambucil-obinutuzumab of ibrutinib bij 

de verschillende behandelindicaties. Er is geen klinisch relevant verschil aangetoond 

op deze cruciale uitkomstmaten, het bewijs is van zeer lage kwaliteit of bewijs 

ontbreekt om hier een uitspraak over te kunnen doen. Alle drie de behandelingen 

hebben een risico op de ernstige ongunstige effecten tumorlysissyndroom, 

neutropenie en infecties waarvoor voorzorgsmaatregelen nodig zijn om de middelen 

veilig te kunnen toepassen. Daarnaast blijkt dat frequent gemelde ongunstige 

effecten van venetoclax(-obinutuzumab) ook frequent worden gerapporteerd bij 

behandeling met (chloorambucil-)obinutuzumab en ibrutinib. 

 

Het Zorginstituut komt tot de eindconclusie dat venetoclax-obinutuzumab voldoet 

aan de stand van de wetenschap en praktijk voor de volgende indicaties: 

• Niet-fitte patiënten met niet eerder behandelde CLL en gemuteerde IGHV-

status, zonder 17p-deletie of TP53-mutatie; 

• Niet-fitte patiënten met niet eerder behandelde CLL en ongemuteerde IGHV-

status, zonder 17p-deletie of TP53-mutatie. 

Daarmee is venetoclax-obintuzumab voor deze indicaties een te verzekeren 

prestatie. 

 

Bij patiënten met niet eerder behandelde CLL en 17p-deletie en/of TP53-mutatie 

voldoet venetoclax-obinutuzumab vanwege onvoldoende bewijs vooralsnog niet aan 

de stand van de wetenschap en praktijk. Voor deze indicatie is venetoclax in 

combinatie met obinutuzumab geen te verzekeren prestatie. 

 

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 venetoclax-

obinutuzumab bij niet eerder behandelde CLL t.o.v. de standaard- of gebruikelijke 

behandeling. 

 

venetoclax (Venclyxto®), 400 mg oraal in tabletvorm[1] 

Geregistreerde indicatie: Venetoclax in combinatie met obinutuzumab is 

geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met eerder 

onbehandelde chronische lymfatische leukemie (CLL).[1] 

Claim van de registratiehouder:  

Bij niet-fitte CLL patiënten met IGHV mutatie en zonder 17p/TP53 mutatie heeft 

venetoclax met obinutuzumab een meerwaarde ten opzichte van chloorambucil 

met obinutuzumab. 

Bij niet-fitte CLL patiënten zonder IGHV mutatie en zonder 17p/TP53 mutatie 

heeft venetoclax met obinutuzumab een meerwaarde ten opzichte van 

chloorambucil met obinutuzumab en een gelijke waarde ten opzichte van 

ibrutinib. 

Bij CLL patiënten met 17p/TP53 mutatie heeft venetoclax met obinutuzumab een 

gelijke waarde ten opzichte van ibrutinib. 

Doseringsadvies[1]: Venetoclax wordt gegeven gedurende in totaal 12 cycli; elke 

cyclus bestaat uit 28 dagen: 6 cycli in combinatie met obinutuzumab, gevolgd 

door 6 cycli met venetoclax als enige middel. Het toedieningsschema, inclusief 

dosisopbouwschema is weergegeven in Tabel 1. 

 

Tabel 1: Toedieningsschema venetoclax met obinutuzumab 

Cyclus  Dag  Obinutuzumab Venetoclax 

1 1 

1 of 2 

8 

15 

22 t/m 28 

100 mg 

900 mg 

1000 mg 

1000 mg 

 

 

 

 

20 mg 

2 1 

1 t/m 7 

8 t/m 14 

15 t/m 21 

22 t/m 28 

1000 mg  

50 mg 

100 mg 

200 mg 

400 mg 

3 t/m 6 1 

1 t/m 28 

1000 mg  

400 mg 

7 t/m 12 1 t/m 28   400 mg 

 

(Opbouw)schema venetoclax 

Venetoclax moet gedurende een periode van 5 weken geleidelijk worden 

opgehoogd naar de dagelijkse dosis van 400 mg (Tabel 1). De startdosis van 

venetoclax is 20 mg eenmaal daags gedurende 7 dagen en begint op dag 22 van 

cyclus 1. Het 5-weekse dosisopbouwschema van venetoclax is bedoeld om de 

tumorlast geleidelijk te verminderen (debulking) en het risico op 

tumorlysissyndroom te verminderen. Na het voltooien van het 

dosisopbouwschema is de aanbevolen dosis venetoclax 400 mg eenmaal daags 

vanaf dag 1 van cyclus 3 tot de laatste dag van cyclus 12. 
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(Opbouw)schema obinutuzumab 

Cyclus 1 begint met de toediening van 100 mg obinutuzumab op dag 1, gevolgd 

door 900 mg die kan worden toegediend op dag 1 of dag 2 van cyclus 1. Op dag 

8 en dag 15 van cyclus 1 en op dag 1 van elke volgende cyclus van 28 dagen, 

gedurende in totaal 6 cycli, wordt 1000 mg obinutuzumab toegediend. 

Samenstelling: Filmomhulde tablet, 10, 50 en 100 mg[1] 

Werkingsmechanisme: Venetoclax is een krachtige, selectieve remmer van B-

cellymfoom (BCL)-2, een anti-apoptotisch eiwit. Overexpressie van BCL-2 is in 

CLL-cellen aangetoond, waar het leidt tot overleving van tumorcellen en het is in 

verband gebracht met resistentie tegen chemotherapeutica. Venetoclax bindt zich 

direct aan de BH3-bindingsgroeve van BCL-2, waardoor pro-apoptotische eiwitten 

die het BH3-motief bevatten, zoals BIM, worden verdrongen. Hierdoor worden 

permeabilisatie van de mitochondriale buitenmembraan (MOMP), caspase-

activatie en geprogrammeerde celdood in gang gezet. In niet-klinische studies 

werd er voor venetoclax een cytotoxische activiteit aangetoond in tumorcellen 

met overexpressie van BCL-2.[1] 

Bijzonderheden: Venetoclax met obinutuzumab voor de behandeling van niet 

eerder behandelde CLL is in de pakketsluis voor intramurale geneesmiddelen 

geplaatst. 

De registratiehouder vraagt vergoeding aan voor een indicatie die smaller is dan 

de geregistreerde indicatie. 

Venetoclax is sinds 2016 geregistreerd en wordt reeds vergoed voor de volgende 

indicaties: 

• Venetoclax in combinatie met rituximab voor de behandeling van volwassen 

patiënten met CLL die ten minste één andere therapie hebben gehad.[1] Het 

Zorginstituut concludeerde in 2019 dat venetoclax voor deze indicatie voldoet 

aan de stand van de wetenschap en praktijk.[2] 

• Daarnaast is venetoclax monotherapie geïndiceerd voor de behandeling van 

CLL (deze indicatie is niet door het Zorginstituut beoordeeld.): 

− In de aanwezigheid van een 17p-deletie of TP53-mutatie bij volwassen 

patiënten die ongeschikt zijn voor of bij wie een B-celreceptorremmer 

heeft gefaald, of;  

− In afwezigheid van een 17p-deletie of TP53-mutatie bij volwassen 

patiënten bij wie zowel chemo-immunotherapie als een B-

celreceptorremmer heeft gefaald.[1] 

 

1.2 Achtergronden  

 

1.2.1 Aandoening 

Leukemie is een vorm van kanker waarbij er te veel bepaalde witte bloedcellen 

ontstaan. Er zijn verschillende vormen van leukemie. Er wordt een onderscheid 

gemaakt tussen chronische en acute leukemie en tussen lymfatische en myeloïde 

leukemie.[3] Venetoclax in combinatie met obinutuzumab is geregistreerd voor de 

behandeling van niet eerder behandelde chronische lymfatische leukemie (CLL).[1]  

 

CLL ontstaat in de lymfeklieren. B-lymfocyten spelen hierbij een belangrijke rol. 

Lymfocyten ontstaan in het beenmerg en rijpen dan verder uit in het beenmerg of in 

klieren en/of organen van het lymfestelsel. Lymfocyten zitten dus én in het bloed én 

in het lymfestelsel. Gewoonlijk sterven cellen na verloop van tijd af via een proces 

dat apoptose heet. Bij CLL is de apoptose van B-lymfocyten verstoord. De B-

lymfocyten rijpen wel uit, maar functioneren niet goed en gaan niet op de normale 

manier dood. De verstoorde apoptose komt waarschijnlijk door stofjes in de 

lymfeklieren en de milt, maar wat er precies gebeurt is nog niet duidelijk. Bij CLL 

delen B-lymfocyten ook sneller dan normaal. Samen met de verstoorde celdood 
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zorgt dit voor een ophoping van kwaadaardige B-lymfocyten in lymfeklieren, milt, 

lever, bloed en beenmerg. Gezonde cellen hebben dan niet genoeg plaats meer om 

te ontwikkelen.[4] 

 

De oorzaak van CLL is voor een groot deel onbekend. Er zijn aanwijzingen dat 

erfelijke aanleg ermee te maken heeft. CLL komt bijvoorbeeld vooral voor bij blanke 

mensen. Ook komt CLL binnen bepaalde families voor. Meestal is niet te zeggen 

waardoor iemand leukemie krijgt. Het gaat vaak om een combinatie van 

omstandigheden en niet om één oorzaak.[3] 

 

Met immunofenotypering worden bloedcellen geanalyseerd waarmee de 

celmembraanstructuren in kaart te brengen zijn. Om de diagnose CLL te stellen 

moet de immunofenotypering passen bij CLL (o.a. CD19-positief, CD5-positief, 

CD23-positief) en moet het aantal circulerende monoklonale B-cellen >5 x 10̂ 9/l 

zijn.[5] 

 

Genetische afwijkingen bij CLL 

Ongeveer 60% van de CLL patiënten heeft bij presentatie een ongemuteerde 

imuunglobuline genherschikking (IGHV) status.[6] Daarnaast zijn er bij CLL bij 

maligne B-cellen genetische afwijkingen gevonden. Meest frequent zijn een deletie 

op chromosoom 13q (±50-60% van de patiënten), een deletie van de langere arm 

van chromosoom 11 (del11q) of het ataxia telangiectasia mutatie (ATM) gen (±20% 

van de patiënten), trisomie van chromosoom 12 (±15% van de patiënten), mutatie 

van het NOTCH1 gen (±10% van de patiënten) en een deletie van de korte arm van 

chromosoom 17p (del17p, <10% van de patiënten). Bij ongeveer 80% van de 

patiënten met een del17p is er ook sprake van een TP53 mutatie. Een complex 

karyotype wordt in de literatuur gedefinieerd als de aanwezigheid van op zijn minst 

drie ongerelateerde cytogenetische afwijkingen.[7] De aan- of afwezigheid van deze 

afwijkingen zijn prognostisch voor overleving en kunnen predictief zijn voor de 

effectiviteit van behandelingen.[8]  

 

1.2.2 Symptomen en ernst 

Doordat B-lymfocyten ophopen kunnen lymfeklieren opzwellen. De milt kan groter 

worden, waardoor de buik dikker kan worden en de eetlust vermindert.[3, 4] Ook kan 

pijn in de bovenbuik ontstaan door een vergrote milt en lever.[3] 

 

Daarnaast kunnen de kwaadaardige B-lymfocyten ophopen in het bloed en het 

beenmerg. Gezonde cellen hebben dan niet genoeg plaats meer om te ontwikkelen. 

Hierdoor kan er een tekort ontstaan aan:  

• Rode bloedcellen met bloedarmoede tot gevolg. Hierdoor ontstaan klachten als: 

− Vermoeidheid 

− Bleekheid 

− Kortademigheid 

− Duizeligheid 

− Eventueel hartproblemen 

• Gezonde witte bloedcellen, waardoor de afweer verslechtert en eerder infecties 

ontstaan 

• Minder bloedplaatjes waardoor: 

− Wondjes sneller bloeden en langer blijven bloeden 

− Blauwe plekken ontstaan 

− Bloedneuzen kunnen optreden[3, 4] 

 

De ziekte CLL ontwikkelt zich niet bij elke patiënt op dezelfde manier. 

• Ongeveer de helft van de patiënten heeft geen klachten. Bij die mensen wordt 

de ziekte toevallig ontdekt, bijvoorbeeld tijdens een routineonderzoek. De 
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ziekte verloopt bij hen traag. Zij hoeven in de eerste 10-15 jaar niet behandeld 

te worden. Wel komen ze af en toe op controle. Meestal gaan deze mensen 

uiteindelijk op hoge leeftijd dood aan andere oorzaken dan CLL. 

• Ook ongeveer de helft van de patiënten heeft milde klachten. Deze nemen in 

de loop der jaren toe door zwelling van de lymfeklieren, vergroting van de milt 

en afname van bloedcellen. Deze patiënten worden uiteindelijk behandeld om 

de klachten te verminderen.  

• Een klein deel van de patiënten heeft klachten door gezwollen lymfeklieren, 

een vergrote milt of een tekort aan bloedcellen. Ook zij worden behandeld om 

de klachten te verminderen.[4] 

 

Het klinisch stadium volgens Rai en Binet wordt gebruikt om de stadiëring van CLL 

bij patiënten te bepalen (Tabel 2). Patiënten worden ingedeeld op basis van 

aanwezige symptomen zoals een verhoogd aantal lymfocyten (lymfocytose), 

opgezette lymfeklieren (lymfadenopathie), vergroting van de lever of de milt 

(hepato-splenomegalie), vergroting van een orgaan (organomegalie) of een tekort 

aan bloedplaatjes (trombocytopenie).[5] 

 

Tabel 2: Gereviseerde stadiëring volgens Rai en Binet[5] 

Stadium Definitie 

Rai  

Laag risico 

Rai 0 

 

Lymfocytose >15 x 10̂ 9/l 

Intermediair risico 

Rai I 

Rai II 

 

Lymfocytose en lymfadenopathie 

Lymfocytose en hepato/splenomegalie met/zonder lymfadenopathie 

Hoog risico 

Rai III 

 

Rai IV 

 

Lymfocytose en Hb <6,9 mmol/l* met/zonder 

lymfadenopathie/organomegalie 

Lymfocytose en trombocytopenie <100 x 10̂ 9/l** met/zonder 

lymfadenopathie/organomegalie 

Binet  

Binet A Hb ≥6,2 mmol/l, trombocyten ≥100 x 10̂ 9/l, <3 lymfklierstations 

Binet B Hb ≥6,2 mmol/l, trombocyten ≥100 x 10̂ 9/l, ≥3 lymfklierstations 

Binet C Hb <6,2 mmol/l, trombocyten <100 x 10̂ 9/l* 

* Indien anemie en trombocytopenie niet veroorzaakt wordt door autoantistoffen 

 

Naast stadiëring volgens Rai en Binet zijn er aanvullende markers die de prognose 

voorspellen. Patiënten met een del17p of TP53 mutatie hebben een slechtere 

prognose. Patiënten met een ongemuteerd IGHV zijn genetisch instabieler met een 

hoger risico om ongunstige genetische mutaties te verwerven. Overlevingsduur en 

responsduur op chemo-immunotherapie zijn significant korter in deze groep.[5] 

Patiënten met een del13q deletie hebben over het algemeen een gunstige prognose. 

Trisomie van chromosoom 12 of een deletie op chromosoom 11q is geassocieerd 

met een slechtere prognose.[8] 

 

De CLL-IPI risico score combineert genetische, biomedische en klinische parameters 

in een prognostisch model, waardoor 4 prognostische groepen kunnen worden 

onderscheiden (Tabel 3). Deze risico-score maakt gebruik van moderne factoren en 

is ook getest bij patiënten die behandeld worden met de nieuwere doelgerichte 

therapieën zoals venetoclax en ibrutinib.[5] 
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Tabel 3: Stadiëring volgens CLL-IPI score[5] 

Variabele Punten 

TP53-mutatie en/of 17p deletie 4 

IGHV ongemuteerde status 2 

Bèta2-microglobuline >3,5 mg/l  2 

Binet stadium B/C of Rai stadium I-IV  1 

Leeftijd >65 jaar 1 

Prognostische score 5-jaars OS, % 

Laag, 0-1 93,2 

Intermediair, 2-3 79,4 

Hoog, 4-6 63,6 

Zeer hoog, 7-10 23,3 

 

1.2.3 Prevalentie en incidentie 

CLL is de meest voorkomende vorm van leukemie in Nederland.[5] In 2017 werden 

in Nederland 1052 patiënten gediagnosticeerd met CLL. De diagnose werd vaker 

gesteld bij mannen (62,1%) dan vrouwen. CLL komt op alle leeftijden voor, maar 

vooral bij een leeftijd boven de 60 jaar.[9] In 2017 was de 5-jaarsprevalentie van 

CLL 4517 patiënten.[10] 

 

1.2.4 Standaardbehandeling of gebruikelijke behandeling 

HOVON beschrijft de eerstelijnsbehandeling van CLL in de Richtlijn Chronische 

Lymfatische Leukemie/kleincellig lymfocytair lymfoom (2020).[5] Er is alleen een 

behandelindicatie bij CLL indien er sprake is van Rai stadium III of IV of Binet C. 

Indien er sprake is van Rai stadium I of II of Binet B, dan wordt een patiënt alleen 

behandeld bij actieve ziekte. De criteria voor actieve ziekte bestaan uit ziekte-

gerelateerde symptomen, beenmergfalen, refractaire auto-immuun anemie of 

trombocytopenie en de mate van splenomegalie, lymfadenopathie en lymfocytose. 

 

Indien volgens de Nederlandse richtlijn[5] behandeling geïndiceerd is, dan is de 

therapiekeuze in de eerstelijnsbehandeling afhankelijk van de fitheid van de patiënt, 

de leeftijd van de patiënt en het type mutatie: 

 

Fitte patiënten, ≤65-70 jaar: 

1) Gemuteerde IGHV-status, zonder del(17p) of TP53: 

    Fludarabine-cyclofosfamide-rituximab 

2) Ongemuteerde IGHV-status, zonder del(17p) of TP53: 

    Fludarabine-cyclofosfamide-rituximab óf ibrutinib 

 

Fitte patiënten, >65-70 jaar: 

1) Gemuteerde IGHV-status, zonder del(17p) of TP53: 

    Bendamustine-rituximab 

2) Ongemuteerde IGHV-status, zonder del(17p) of TP53: 

    Bendamustine-rituximab óf ibrutinib 

 

Niet-fitte patiënten: 

1) Gemuteerde IGHV-status, zonder del(17p) of TP53: 

    1e keus: chloorambucil-obinutuzumab 

    2e keus: chloorambucil-rituximab 

    3e keus: ibrutinib 

2) Ongemuteerde IGHV-status, zonder del(17p) of TP53: 

    1e keus: chloorambucil-obinutuzimab óf ibrutinib 

    2e keus: chloorambucil-rituximab 
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Patiënten met 17p-deletie of TP53-mutatie: 

  1e keus: ibrutinib 

  2e keus: venetoclax continue 

  3e keus: idelalisib-rituximab 

 

Vergelijkende behandelingen: 

Venetoclax met obinutuzumab is geregistreerd voor de behandeling van niet eerder 

behandelde CLL.[1] De registratiehouder vraagt enkel vergoeding aan voor niet-fitte 

patiënten en patiënten met een 17p-deletie of TP53-mutatie. Op basis van de 

richtlijn van de HOVON zal venetoclax-obinutuzumab worden vergeleken met:  

• chloorambucil-obinutuzumab bij niet-fitte patiënten met gemuteerde IGHV-

status, zonder 17p-deletie of TP53-mutatie; 

• chloorambucil-obinutuzumab en ibrutinib bij niet-fitte patiënten met 

ongemuteerde IGHV-status, zonder 17p-deletie of TP53-mutatie; 

• ibrutinib bij patiënten met 17p-deletie of TP53-mutatie.  
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2 Methode systematisch literatuuronderzoek 

2.1 Vraagstelling 

Voldoet venetoclax (Venclyxto®) in combinatie met obinutuzumab bij niet eerder 

behandelde CLL aan de stand van de wetenschap en praktijk bij 

1) Niet-fitte patiënten met gemuteerde IGHV-status, zonder 17p-deletie of 

TP53-mutatie? 

2) Niet-fitte patiënten met ongemuteerde IGHV-status, zonder 17-deletie of 

TP53-mutatie? 

3) Patiënten met 17p-deletie of TP53-mutatie? 

 

2.1.1 PICO 

Patiëntenpopulatie  Patiënten met niet eerder behandelde CLL 

1. met gemuteerde IGHV-status, zonder 17p-

deletie of TP53-mutatie, die niet fit zijn; 

2. met ongemuteerde IGHV-status, zonder 17p-

deletie of TP53-mutatie, die niet fit zijn; 

3. met 17p-deletie of TP53-mutatie. 

Interventie Venetoclax-obinutuzumab 

Controle-interventie 1. Chloorambucil-obinutuzumab 

2. Chloorambucil-obinutuzumab en ibrutinib 

3. Ibrutinib 

Cruciale uitkomsten  Algehele overleving 

Tijd tot de volgende behandeling 

Progressievrije overleving 

Ernstige interventiegerelateerde ongunstige effecten 

Stakers als gevolg van ongunstige effecten 

Relevante follow-up duur De mediane overleving van patiënten met CLL 

varieert sterk. Bij patiënten zonder risicofactoren is 

de 5-jaarsoverleving 93,2%. Bij patiënten met 

ongemuteerde IGHV status is de 5-jaarsoverleving 

79,4%. En bij patiënten met TP53-mutatie en/of 17p-

deletie is de 5-jaarsoverleving 63,6%.[5] 

Gezien de relatief lange overleving, is een follow-up 

duur van meer dan 5 jaar nodig voor het bepalen van 

de overleving. 

Studiedesign Gerandomiseerd onderzoek ten opzichte van een 

controlebehandeling. Blindering is niet vereist 

vanwege het verschil in toedieningsvorm en vanwege 

de lange benodigde follow-up duur voor algehele 

overleving, waarbij patiënten vaak een 

tweedelijnsbehandeling nodig hebben. 

 

2.1.2 Uitkomstmaten en klinische relevantiegrenzen 

Algehele overleving 

Een cruciale uitkomstmaat voor effectiviteit is de overlevingsduur. De voorkeur gaat 

uit naar het meten van de algehele overleving. 

N.B. Bij langere follow-up duur is het niet goed mogelijk het verschil in algehele 

overleving tussen eerstelijnsbehandelingen te meten, omdat patiënten in de 

tussentijd overgaan naar een tweedelijnsbehandeling. Om deze reden gaf de 

beroepsgroep in het beoordelingsrapport van ibrutinib (Imbruvica®)[11] aan meer 

waarde te hechten aan de uitkomstmaten progressievrije overleving of tijd tot de 
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volgende behandeling. Deze uitkomstmaten worden daarom naast algehele 

overleving ook als cruciaal gezien voor deze beoordeling. 

Klinische relevantiegrens: Tijdens de beoordeling van ibrutinib (Imbruvica®) gaf de 

beroepsgroep aan dat een verschil in overleving van 6 maanden als klinisch relevant 

wordt gezien.[11]  

 

Tijd tot de volgende behandeling 

Tijd tot de volgende behandeling (time to next treatment, TTNT) is gedefinieerd als 

een cruciale uitkomstmaat. De beroepsgroep gaf tijdens de beoordeling van ibrutinib 

(Imbruvica®)[11] aan een voorkeur te hebben voor deze uitkomstmaat boven 

progressievrije overleving, aangezien progressie bij CLL meestal niet impliceert dat 

er weer een behandelindicatie is. Er start dan een periode van wait and see waarin 

de kwaliteit van leven naar verwachting beter is dan met therapie. Behandelvrije 

periode is dus van klinisch grote waarde voor een patiënt.  

Klinische relevantiegrens: De beroepsgroep geeft aan dat een verschil van 6 

maanden als klinisch relevant wordt gezien.[11] 

 

Progressievrije overleving 

Progressievrije overleving wordt gezien als cruciale uitkomstmaat. Het wordt 

gedefinieerd als de tijd van randomisatie tot hetzij ziekteprogressie hetzij dood 

ongeacht oorzaak. 

Klinische relevantiegrens: De beroepsgroep geeft aan dat een verschil van 6 

maanden als klinisch relevant wordt gezien.[11] 

 

Kwaliteit van leven 

Kwaliteit van leven is een belangrijke uitkomstmaat. Het Zorginstituut zal deze 

uitkomstmaat alleen betrekken in de beoordeling als een oordeel op basis van enkel 

de cruciale uitkomstmaten niet mogelijk is. Voor de generieke kwaliteit van leven 

zijn diverse instrumenten beschikbaar zoals bijvoorbeeld de EQ-5D. Voor 

kankerspecifieke kwaliteit van leven zijn instrumenten beschikbaar zoals de 

European Organisation for the Research of Cancer Quality of Life Questionnaire Core 

30 (EORTC-QLQ-30) en de Functional Assessment of Cancer Therapy – General 

(FACT-G). Voor CLL zijn specifieke kwaliteit van leven vragenlijsten beschikbaar 

zoals de FACT-Leu en de QLQ-CLL16.[12, 13] 

Klinische relevantiegrens: Het minimale klinische relevante verschil voor de EQ-5D 

is 0,08 voor kanker op basis van UK-index scores.[14] Voor de EORTC QLQ-C30 

wordt een verschil van 5-10 punten gezien door patiënten als ‘een kleine 

verandering’, 10-20 punten als ‘een middelmatige verandering’ en >20 punten als 

‘grote verandering’ in perceptie van patiënten op lichamelijk, emotioneel en sociaal 

functioneren.[15] 

 

Ernstige interventiegerelateerde ongunstige effecten 

De incidentie ernstige interventiegerelateerde ongunstige effecten beschouwen we 

als cruciale uitkomstmaat. Daarnaast geven we een overzicht van de ernstige 

ongunstige effecten en de meest frequent voorkomende ongunstige effecten die 

kunnen optreden bij venetoclax en de vergelijkende behandelingen. 

 

Stakers als gevolg van ongunstige effecten 

De incidentie stakers als gevolg van (interventiegerelateerde) ongunstige effecten 

nemen we mee als cruciale uitkomstmaat in de Gradebeoordeling. 

 

Voor de uitkomstmaten waarvoor een ‘minimaal klinisch relevant verschil’ (MCID) 

ontbreekt, hanteert Zorginstituut Nederland de default grenswaarde van 0,5 meer of 

minder bij het gestandaardiseerde gemiddelde verschil (SMD). Bij een relatief risico 

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

Voor het verkrijgen van relevante gegevens uit wetenschappelijk onderzoek heeft 

het Zorginstituut in juli 2020 een literatuursearch gedaan naar publicaties over 

venetoclax-obinutuzumab, chloorambucil-obinutuzumab en ibrutinib bij niet eerder 

behandelde CLL. De exacte zoekstrategie is weergegeven in Bijlage 1. 

 

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

productkenmerken (SPC)[1] van het registratiedossier en de European Public 

Assessment Report (EPAR)[16] van de European Medicines Agency (EMA). 

 

2.3 Selectiecriteria 

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

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

artikelen bekeken.  

 

Het volgende inclusiecriterium is gebruikt bij de selectie van artikelen: 

1. Gerandomiseerd, geblindeerd en gecontroleerd onderzoek met placebo, 

chloorambucil-obinutuzumab en/of ibrutinib bij patiënten met niet eerder 

behandelde CLL; 

2. Engelstalige artikelen. 

 

Het volgende exclusiecriterium is gebruikt bij de selectie van artikelen: 

1. Congresbijdragen; 

2. Beschouwende artikelen (‘state of the art’, niet-systematische reviews). 
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3 Resultaten 

3.1 Resultaten literatuursearch  

De zoekstrategie resulteert in 26 referenties, waarvan 6 gepubliceerde studies 

voldeden aan de inclusiecriteria. De hierna volgende PRISMA flowchart geeft het 

selectieproces weer.  

 

 
 

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 

CLL14 studie (Fischer et al. 2019[17] en Al-Sawaf et al. 2020[18]) 

De werkzaamheid en veiligheid van venetoclax-obinutuzumab versus chloorambucil-

obinutuzumab bij patiënten met eerder onbehandelde CLL en co-morbiditeiten is 

onderzocht in een gerandomiseerde, multicenter, open-label, fase 3 studie (N=432). 

Co-morbiditeit is gedefinieerd als een totale Cumulative Illness Rating Scale (CIRS)-

score >6 of een creatinineklaring <70 ml/min (maar niet lager dan 30 ml/min). Alle 

patiënten ontvingen 100 mg obinutuzumab op dag 1 van cyclus 1, gevolgd door 900 

mg toegediend op ofwel dag 1 of dag 2, vervolgens doses van 1000 mg op dag 8 en 

dag 15 van cyclus 1 en op dag 1 van elke volgende cyclus, gedurende in totaal 6 

cycli. Alle patiënten werden beoordeeld op het risico op tumorlysissyndroom en 

kregen hiervoor passende profylaxe voorafgaand aan toediening van obinutuzumab. 

Op dag 22 van cyclus 1 begonnen patiënten in de arm met venetoclax-

obinutuzumab (n=216) met het 5-weekse dosisopbouwschema voor venetoclax, tot 

en met dag 28 van cylcus 2. Na voltooiing van het dosisopbouwschema zetten 

patiënten de behandeling met venetoclax 400 mg eenmaal daags voort vanaf dag 1 

Referenties geïdentificeerd 

met zoekacties in databases  

(n = 19) 

Additionele referenties uit 

andere bronnen  

(n = 8) 

Referenties na ontdubbeling  

(n = 27) 

Titels en abstracts van 

referenties gescreend 

(n = 27) 

Volledige tekst beoordeeld 

voor inclusie  

(n = 8) 

Referenties  

geëxcludeerd 

(n = 19) 

 Artikelen geïncludeerd in 

de analyse  

(n = 7) 

Volledige tekst 

geëxcludeerd met 

reden 

(n = 1, geen fase 3 

of fase 2 studie) 
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van cyclus 3 tot de laatste dag van cyclus 12. Elke cyclus duurde 28 dagen. 

Patiënten gerandomiseerd naar de arm met chloorambucil-obinutuzumab (n=216) 

ontvingen 0,5 mg/kg orale chloorambucil op dag 1 en dag 15 van cyclus 1 t/m 12. 

De primaire uitkomstmaat was progressievrije overleving (PFS) beoordeeld door de 

onderzoeker aan de hand van de door de International Workshop for CLL (IWCLL) 

bijgewerkte richtlijnen van de National Cancer Institute Working Group. PFS was 

gedefinieerd als de tijd van randomisatie tot ziekteprogressie, terugval of dood 

ongeacht oorzaak. Na voltooiing van de therapie werden patiënten nog steeds 

opgevolgd voor ziekteprogressie (de eerste 2 jaar iedere drie maanden, daarna om 

de zes maanden). Geprespecificeerde subgroepen waren onder andere IGHV-

mutatiestatus (gemuteerd vs. ongemuteerd), TP53-status (deletie en/of mutatie vs. 

geen) en 17p-deletie (deletie vs. geen).[17] Omdat de studie gepowered is voor de 

ITT-populatie, zijn al deze subgroepanalyses exploratief.[16] De mediane follow-up 

duur was 29 maanden in de publicatie van Fischer en 39,6 maanden in de publicatie 

van Al-Sawaf.[17, 18] 

 

RESONATE-2 studie (Burger et al. (2015)[19], Coutre et al. (2018)[20] en Barr et al. 

(2018)[21]) 

In een gerandomiseerde, multicentrische, open-label fase 3 studie werd de 

effectiviteit van ibrutinib vs. chloorambucil geëvalueerd bij therapienaïeve patiënten 

met CLL of SLL van 65 jaar of ouder (N=269). Patiënten tussen de 65 en 70 jaar 

moesten minstens één co-morbiditeit hebben die het gebruik van eerstelijns-chemo-

immunotherapie met fludarabine, cyclofosfamide en rituximab uitsloot. Andere 

inclusiecriteria waren een ECOG-PS score ≤2, absolute neutrophil count ≥1000 

cellen/mm3, platelet count ≥50.000 cellen/mm3 en adequate lever- en nierfunctie. 

Patiënten met een chromosoom 17p13.1 deletie werden uitgesloten van deelname. 

Patiënten kregen ibrutinib 420 mg/dag tot ziekteprogressie of onaanvaardbare 

toxiciteit (n=136), of chloorambucil met een startdosis van 0,5 mg/kg op de dagen 

1 en 15 van elke cyclus van 28 dagen, met een maximum van 12 cycli, waarbij de 

dosis bij eenzelfde patiënt mocht worden verhoogd tot maximaal 0,8 mg/kg, 

afhankelijk van de verdraagbaarheid (n=133). Na bevestigde ziekteprogressie 

konden patiënten op chloorambucil overstappen op ibrutinib. De primaire 

uitkomstmaat is progressievrije overleving zoals bepaald door een independent 

review committee overeenkomstig de criteria van de International Workshop on CLL 

(IWCLL) en met modificatie voor behandelingsgerelateerde lymfocytose, zodat een 

geïsoleerde behandelingsgerelateerde lymfocytose (in de afwezigheid van ander 

klinisch, tomografisch of laboratoriumbewijs voor ziekteprogressie) niet indicatief 

was voor progressieve ziekte. De mediane follow-up duur was 18 maanden ten 

tijden van de eerste publicatie en 29 maanden ten tijden van de laatste publicatie. 

 

ALLIANCE studie (Woyach et al. (2018))[7] 

In een gerandomiseerde, multicenter, open-label, fase 3 studie werd de effectiviteit 

van ibrutinib vs. ibrutinib-rituximab vs. bendamustine-rituximab geëvalueerd bij 

therapienaïeve patiënten met CLL van 65 jaar of ouder (N=547, waarvan er 524 

deelnamen aan de studie). In totaal werden 182 patiënten behandeld met eenmaal 

daags 420 mg ibrutinib monotherapie totdat de patiënt een onacceptabel toxische 

effect ervaarde of ziekteprogressie optrad. Patiënten in de bendamustine-rituximab 

groep met ziekteprogressie konden binnen een jaar na progressie overstappen op 

ibrutinib. Het primaire eindpunt is progressievrije overleving gedefinieerd als de tijd 

van randomisatie tot ziekteprogressie (volgens de IWCLL criteria) of dood. 

Sequencing van IGVH-genen werd niet routinematig uitgevoerd in deze trial en is bij 

360 patiënten bepaald. Een subgroepanalyse van patiënten met en zonder 17p-

deletie is gerapporteerd. De mediane follow-up duur was 38 maanden. 
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TP53-cohort (Ahn et al. (2018)[22] 

In een enkelarmige, single-center fase 2 studie werd de effectiviteit en veiligheid 

van ibrutinib geëvalueerd bij patiënten met CLL of SLL (N=86). Therapienaïeve 

patiënten en patiënten met recidiverend en/of refractair CCL werden geïncludeerd 

als ze een del(17p) of TP53 mutatie hadden (TP53 cohort, n=51) of ouder waren 

dan 65 jaar (ouderen cohort, n=35). Inclusiecriteria waren ECOG PS ≤2, 

neutrofielaantal ≥0,5*109/L en bloedplaatjesaantal ≥30*109/L. Exclusiecriteria 

waren een histologische transformatie van CLL, autoimmuun cytopenie waarvoor 

steroïden nodig zijn, verminderde orgaanfunctie, actieve hepatitis B infectie, HIV 

infectie, ≥20 mg prednison per dag en/of antistolling met warfarine. Alle patiënten 

werden behandeld met eenmaal daags 420 mg ibrutinib tot ziekteprogressie of 

onacceptabele toxiciteit. Het primaire eindpunt is overall response rate (ORR) na 6 

maanden. De mediane follow-up duur was 4,8 jaar (bereik: 4,0-6,0 jaar). 

 

Bijlage 5 geeft een overzicht van de baselinekenmerken van de geïncludeerde 

studies. De belangrijkste verschillen in baselinekenmerken t.o.v. de CLL14 studie 

zijn: 

  In de RESONATE-2 studie en in het TP53-cohort zijn respectievelijk 10% en 

een onbekend percentage SLL-patiënten geïncludeerd (0% in CLL14);  

  De mediane leeftijd in het TP53-cohort is 62 jaar (72 jaar in CLL14); 

  De mediane tijd vanaf diagnose is ongeveer 30 maanden in de CLL14 en 

RESONATE-2 studies, en onbekend in de ALLIANCE en TP53-cohort studies; 

  In de CLL14 studie is de ziektestadiëring volgens CLL-IPI en Binet 

gerapporteerd. In de overige studies volgen Rai; 

  In de RESONATE-2 studie heeft 31% van de patiënten een CIRS-score >6, in 

de ALLIANCE studie en het TP53-cohort is de CIRS-score onbekend (80% 

>6 in CLL14); 

  Het aandeel patiënten met een ECOG PS 2 ligt hoger in de CLL14 studie dan in 

de andere studies; 

  In de RESONATE-2 studie is het aandeel patiënten met een ongemuteerde 

IGHV-status 43%, in de ALLIANCE studie 42,3% (niet bepaald bij 33,0% 

van de geïncludeerde patiënten) en in de in het TP53-cohort is dit 66,7% 

(60,5% in CLL14). 

 

3.3 Gunstige effecten interventie 

Het risico op bias van de studies is beoordeeld aan de hand van een vragenlijst 

passend bij de onderzoeksopzet. In dit rapport is de volgende checklist gebruikt: 

Cochrane risk of bias tool. 

 

De beoordeling van het risico op bias staat in bijlage 6. De effecten van de 

interventie en de kwaliteit van de evidence zijn samengevat in het GRADE evidence 

profiel (bijlage 7). De kwaliteit van de evidence is beoordeeld aan de hand van de 

GRADE methode. Bij GRADE wordt de kwaliteit van bewijs per uitkomstmaat 

bepaald, en is, naast risk of bias, een aantal factoren van belang: inconsistentie, 

indirect bewijs, onnauwkeurigheid en publicatiebias. Wanneer één of meer van deze 

factoren aanwezig zijn, kan de kwaliteit van bewijs met één of twee niveaus per 

uitkomstmaat worden verlaagd. Dit resulteert in een gradering van de kwaliteit van 

bewijs: deze kan hoog, middelmatig, laag of zeer laag zijn.  

3.3.1 Venetoclax-obinutuzumab vs. chloorambucil-obinutuzumab bij niet-fitte patiënten 

met gemuteerd IGHV zonder del(17p) of TP53-mutatie óf bij niet-fitte patiënten met 

ongemuteerd IGHV zonder del(17p) of TP53-mutatie – directe vergelijking[17]  

 

Algehele overleving (OS) 

Algehele overleving is alleen gerapporteerd voor de gehele studiepopulatie. Na een 
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mediane follow-up van 39,6 maanden (bereik: 36,8–43,0 maanden) was in beide 

behandelarmen de mediane algehele overleving niet bereikt. In zowel de 

venetoclax-obinutuzumab-arm als in de chloorambucil-obinutuzumab-arm waren 27 

van de 216 patiënten (12,5%) overleden. De hazard ratio is 1,03 (95%-BI: 0,60–

1,75, p=0,92).[18] De geschatte 2-jaars algehele overleving is 91,8% (95%-BI: 

88,1%–95,5%) in de venetoclax-obinutuzumab-arm en 93,3% (95%-BI: 90,0%–

96,7%) in de chloorambucil-obinutuzumab-arm.[17] Zie ook Bijlage 7. 

Gradeconclusie: Het effect van venetoclax-obinutuzumab op de kans op sterfte ten 

opzichte van chloorambucil-obinutuzumab bij niet-fitte patiënten met gemuteerde 

IGHV-status zonder del(17p) of TP53-mutatie én bij niet-fitte patiënten met 

ongemuteerde IGHV-status zonder del(17p) of TP53-mutatie is zeer onzeker. Zeer 

lage kwaliteit van bewijs vanwege risico op bias [60% van de patiënten heeft een 

ongemuteerde IGHV-status/39% van de patiënten heeft een gemuteerde IGHV-

status, niet alle patiënten zijn zonder del(17p) en TP53-mutatie en het is onbekend 

welk percentage van de patiënten een vervolgbehandeling ontving] en 

onnauwkeurigheid [beide klinische relevantiegrenzen worden overschreden]. 

 

Tijd tot de volgende behandeling  

De tijd tot de volgende behandeling is alleen gerapporteerd voor de gehele 

studiepopulatie. De mediane tijd tot de volgende behandeling of dood werd in beide 

behandelgroepen niet bereikt. De hazard ratio is 0,51 (95%-BI: 0,34–0,78).[17] Zie 

ook Bijlage 7. 

Gradeconclusies: Het effect van venetoclax-obinutuzumab op de tijd tot de volgende 

behandeling ten opzichte van chloorambucil-obinutuzumab bij niet-fitte patiënten 

met gemuteerde IGHV-status zonder del(17p) of TP53-mutatie én bij niet-fitte 

patiënten met ongemuteerde IGHV-status zonder del(17p) of TP53-mutatie is zeer 

onzeker. Zeer lage kwaliteit van bewijs vanwege risico op bias [60% van de 

patiënten heeft een ongemuteerde IGHV-status/39% van de patiënten heeft een 

gemuteerde IGHV-status en niet alle patiënten zijn zonder del(17p) en TP53-

mutatie] en onnauwkeurigheid [één van de twee klinische relevantiegrenzen wordt 

overschreden]. 

 

Progressievrije overleving 

Bij niet-fitte IGHV-gemuteerde patiënten, zonder del(17p) of TP53-mutatie 

De progressievrije overleving bij IGHV-gemuteerde patiënten, ongeacht del(17p) of 

TP53-mutatie, na een mediane follow-up duur van 39,6 maanden is te zien in 

Figuur 1.[18] De 2-jaars progressievrij overleving is 90,3% voor venetoclax-

obinutuzumab en 85,6% voor chloorambucil-obinutuzumab. Na een mediane follow-

up duur van 28 maanden is de hazard ratio 0,64 (95%-BI: 0,28–1,46).[17] De 

hazard ratio na een mediane follow-up duur van 39,6 maanden is niet 

gerapporteerd.[18] Zie ook Bijlage 7. 

Gradeconclusie: Het effect van venetoclax-obinutuzumab op de kans op 

progressievrije overleving ten opzichte van chloorambucil-obinutuzumab bij niet-

fitte patiënten met gemuteerde IGHV-status, zonder del(17p) of TP53-mutatie is 

zeer onzeker. Lage kwaliteit van bewijs vanwege risico op bias [niet alle patiënten 

waren zonder del(17p) of TP53-mutatie] en onnauwkeurigheid [beide klinische 

relevantiegrenzen worden overschreden]. 

 

Progressievrije overleving 

Bij niet-fitte IGHV-ongemuteerde patiënten zonder del(17p) of TP53-mutatie 

De progressievrije overleving, zoals bepaald door de onderzoeker, bij IGHV-

ongemuteerde patiënten, ongeacht del(17p) of TP53-mutatie, na een mediane 

follow-up duur van 39,6 maanden is te zien in Figuur 1.[18] De 2-jaars 

progressievrije overleving is 89,4% voor venetoclax-obinutuzumab en 51,0% voor 

chloorambucil-obinutuzumab (RR=0,28; 95%-BI:0,17-0,47, p<0,001). Na een 
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mediane follow-up duur van 28 maanden bedraagt de hazard ratio 0,22 (95%-BI: 

0,12–0,38).[17] De hazard ratio na een mediane follow-up duur van 39,6 maanden is 

niet gerapporteerd.[18] Zie ook Bijlage 7. 

Gradeconclusie: Behandeling met venetoclax-obinutuzumab geeft waarschijnlijk een 

klinisch relevante verbetering van de progressievrije overleving ten opzichte van 

chloorambucil-obinutuzumab bij niet-fitte patiënten met ongemuteerde IGHV-status 

zonder del(17p) of TP53-mutatie. Het bewijs is van redelijke kwaliteit vanwege 

risico op bias [niet alle patiënten zijn zonder del(17p) en TP53-mutatie]. 

 

Figuur 1: Progressievrije overleving bij patiënten met gemuteerde en 

ongemuteerde IGHV-status behandeld met venetoclax-obinutuzumab of 

chloorambucil-obinutuzumab[17] 

 

 

3.3.2 Venetoclax-obinutuzumab vs. ibrutinib bij niet-fitte patiënten met ongemuteerd 

IGHV zonder del(17p) of TP53-mutatie – indirecte vergelijking van twee enkele 

armen 

 

Algehele overleving 

Algehele overleving is alleen gerapporteerd voor de gehele studiepopulatie. Na een 

mediane follow-up van 28,1 maanden (bereik: 0,0–35,9 maanden) waren 20 van de 

216 patiënten behandeld met venetoclax-obinutuzumab overleden (9,3%).[16] Na 

een mediane follow-up van 39,6 maanden waren dit 27 van de 216 patiënten 

(12,5%).[18] De geschatte 2-jaarsoverleving bij behandeling met venetoclax-

obinutuzumab is 91,8% (95%-BI: 88,1%–95,5%).[17] De geschatte 2-jaars algehele 

overleving bij behandeling met ibrutinib is 95%.[20] Zie ook Bijlage 7. 

Gradeconclusie: Het effect van venetoclax-obinutuzumab op de kans op sterfte ten 

opzichte van ibrutinib bij niet-fitte patiënten met ongemuteerde IGHV-status zonder 

del(17p) of TP53-mutatie is zeer onzeker. Zeer lage kwaliteit van bewijs vanwege 

risico op bias [geïncludeerde patiënten zijn niet goed te vergelijken (o.a. IGHV 
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ongemuteerd: 60,5% vs. 43%; del(17p): 8,5% vs. 0%; TP53-mutatie: 11,1% vs. 

onbekend; CIRS-score >6: 86,1% vs. 31%; CLL/SLL patiënten: 100%/0% vs. 

90%/10%), in beide behandelarmen hebben niet alle patiënten een ongemuteerde 

IGHV-status, in de venetoclax-obinutuzumab-arm zijn niet alle patiënten zonder 

del(17p) en TP53-mutatie, het percentage patiënten met een TP53-mutatie in de 

ibrutinibarm is onbekend en het is onbekend welk percentage van de patiënten een 

vervolgbehandeling ontving] en onnauwkeurigheid [het 95%-

betrouwbaarheidsinterval bij de 2-jaarsoverleving van ibrutinib is onbekend]. 

 

Tijd tot de volgende behandeling 

Bij niet-fitte patiënten met ongemuteerde IGHV-status zonder del(17p) of TP53-

mutatie 

Een indirecte vergelijking tussen venetoclax-obinutuzumab en ibrutinib is niet 

mogelijk. De tijd tot de volgende behandeling bij ibrutinib-behandelde patiënten is 

niet gerapporteerd.  

Gradeconclusie: Niet van toepassing. Het effect van venetoclax-obinutuzumab op de 

tijd tot de volgende behandeling ten opzichte van ibrutinib bij niet-fitte patiënten 

met ongemuteerde IGHV-status zonder del(17p) of TP53-mutatie is onbekend.  

 

Progressievrije overleving  

Bij niet-fitte patiënten met ongemuteerd IGHV-status zonder del(17p) of TP53-

mutatie 

Bij patiënten met ongemuteerde IGHV-status die worden behandeld met 

venetoclax-obinutuzumab is de geschatte 2-jaars progressievrije overleving 

89,4%.[17] Voor ibrutinib is dit 90% (Figuur 2).[21] Zie ook Bijlage 7.  

Gradeconclusie: Het effect van venetoclax-obinutuzumab op de kans op progressie 

of sterfte ten opzichte van ibrutinib bij niet-fitte patiënten met ongemuteerde IGHV-

status zonder 17p-deletie of TP53-mutatie is zeer onzeker. Zeer lage kwaliteit van 

bewijs vanwege risico op bias [geïncludeerde patiënten zijn niet goed te vergelijken 

(o.a. del(17p): 8,5% vs. 0%; TP53-mutatie: 11,1% vs. onbekend; CIRS-score >6: 

86,1% vs. 31%; CLL/SLL patiënten: 100%/0% vs. 90%/10%), in de venetoclax-

obinutuzumab-arm zijn niet alle patiënten zonder del(17p) en TP53-mutatie en in de 

ibrutinibarm is het percentage patiënten met een TP53-mutatie onbekend] en 

onnauwkeurigheid [het 95%-betrouwbaarheidsinterval bij de 2-jaarsoverleving van 

ibrutinib is onbekend]. 
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Figuur 2: Progressievrije overleving bij patiënten met ongemuteerde IGHV-

status behandeld met ibrutinib (ononderbroken gele lijn)[21] 

 

 

3.3.3 Venetoclax-obinutuzumab vs. ibrutinib bij patiënten met del(17p) of TP53-mutatie – 

indirecte vergelijking van twee enkele armen 

 

Algehele overleving 

Bij patiënten met del(17p) en/of TP53-mutatie 

De geschatte 2-jaars algehele overleving bij patiënten met een TP53-deletie of 

TP53-mutatie die zijn behandeld met venetoclax-obinutuzumab is ~80% (afgelezen 

uit Figuur 3A).[18] In het ibrutinib-TP53-cohort is de geschatte 5-jaars algehele 

overleving bij therapie-naïeve patiënten met een TP53-afwijking (TP53-mutatie of 

del(17p)) 85,3% (95%-BI: 74,2%-98,1%). De geschatte 2-jaars algehele 

overleving bij therapie-naïeve patiënten met een TP53-afwijking is ~87% (afgelezen 

uit Figuur 3B).[22] Zie ook Bijlage 7. 

Gradeconclusie: Het effect van venetoclax-obinutuzumab op de kans op sterfte ten 

opzichte van ibrutinib bij patiënten met een 17p-deletie of TP53-mutatie is zeer 

onzeker. Zeer lage kwaliteit van bewijs vanwege zeer ernstig risico op bias 

[geïncludeerde patiënten zijn niet goed te vergelijken (o.a. del(17p): % vs. 92,2%; 

TP53-mutatie: % vs. 7,8%; CIRS-score >6: 86,1% vs. onbekend%; CLL/SLL 

patiënten: 100%/0% vs. onbekend; mediane leeftijd: 72 jaar vs. 62 jaar) en het is 

onbekend welk percentage van de patiënten een vervolgbehandeling ontving] en 

onnauwkeurigheid [de 2-jaarsoverleving bij ibrutinib is geschat op basis van een 

Kaplan-Meijer curve en/of het 95%-betrouwbaarheidsinterval is niet bekend]. 
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Figuur 3A: Algehele overleving bij therapie-naïeve CLL-patiënten met TP53-

afwijking behandeld met venetoclax-obinutuzumab[18] 

 
 

 

Figuur 3B: Algehele overleving bij therapie-naïeve CLL-patiënten met TP53-

afwijking behandeld met ibrutinib[22] 

 
 

Tijd tot de volgende behandeling 

Bij patiënten met del(17p) of TP53-mutatie 

Een indirecte vergelijking maken tussen venetoclax-obinutuzumab en ibrutinib is 

niet mogelijk. In het ibrutinib-TP53-cohort is de tijd tot de volgende behandeling 

niet gerapporteerd. 
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Gradeconclusie: Niet van toepassing. Het effect van venetoclax-obinutuzumab op de 

tijd tot de volgende behandeling ten opzichte van ibrutinib bij niet-fitte patiënten 

met ongemuteerde IGHV-status zonder del(17p) of TP53-mutatie is onbekend.  

 

Progressievrije overleving 

Bij patiënten met del(17p) en/of TP53-mutatie 

De 2-jaars progressievrije overleving bij patiënten TP53-mutatie en behandeld met 

venetoclax-obinutuzumab is 73,9% (Figuur 4). De 2-jaars progressievrije 

overleving bij patiënten met een 17p-deletie en behandeld met venetoclax-

obinutuzumab is 64,7% (een Kaplan-Meijer curve is niet beschikbaar).[17] De 5-jaars 

progressievrije overleving bij patiënten in het ibrutinib-TP53-cohort – waarvan 7,8% 

van de patiënten met een TP53-mutatie en 92,2% van de patiënten met een 17p-

deletie – die worden behandeld met ibrutinib is 74,4% (95%-BI: 60,2%-92,1%). De 

2-jaars progressievrije overleving is ~85% (afgelezen uit Figuur 5).[22] In de 

ALLIANCE-studie is de 2-jaars progressievrije overleving bij patiënten met een 17p-

deletie en behandeld met ibrutinib ~75% (afgelezen uit Figuur 6).[7] Zie ook 

Bijlage 7. 

Gradeconclusie: Het effect van venetoclax-obinutuzumab op de kans op progressie 

of sterfte ten opzichte van ibrutinib bij patiënten met een 17p-deletie of TP53-

mutatie is zeer onzeker. Het bewijs is van zeer lage kwaliteit vanwege zeer ernstig 

risico op bias [geïncludeerde patiënten zijn niet goed te vergelijken (o.a. del(17p): 

100% vs. 92,2%; TP53-mutatie: 100% vs. 7,8%; CIRS-score >6: 86,1% vs. 

onbekend%; CLL/SLL patiënten: 100%/0% vs. onbekend; mediane leeftijd: 72 jaar 

vs. 62 jaar)] en onnauwkeurigheid [het percentage is geschat op basis van een 

Kaplan-Meijer curve en/of het 95%-betrouwbaarheidsinterval is niet bekend]. 

 

Figuur 4: Progressievrije overleving bij CLL-patiënten met een TP53-

mutatie die worden behandeld met venetoclax-obinutuzumab[17] 
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Figuur 5: Progressievrije overleving bij therapienaïeve patiënten met CLL 

en TP53 afwijking (del(17p) of TP53-mutatie) die worden behandeld met 

ibrutinib[22] 
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Figuur 6: Progressievrije overleving bij therapienaïeve patiënten met CLL 

en del(17p) die worden behandeld met ibrutinib[7] 

 

 
 

3.3.4 Overige overwegingen 

De eerste keus behandeling bij therapienaïeve CLL is onder andere afhankelijk van 

de aan- of afwezigheid van genetische afwijkingen. Zo zijn CLL-patiënten met een 

ongemuteerd IGHV genetisch instabieler en hebben ze een hoger risico om 

ongunstige genetische mutaties te verwerven. Daarnaast hebben CLL-patiënten met 

een 17p-deletie of TP53-mutatie een slechtere prognose dan CLL-patiënten zonder 

17p-deletie of TP53-mutatie. Verder is de eerste keus behandeling bij 

therapienaïeve CLL afhankelijk van de fitheid van de patiënt.[5]  

 

Venetoclax-obinutuzumab bij therapie-naïeve CLL-patiënten is in één multicenter, 

open-label, gerandomiseerde fase 3 studie direct vergeleken chloorambucil-

obinutuzumab. Voor de primaire uitkomstmaat progressievrije overleving zijn 

geprespecificeerde subgroepanalyses gericht op de aan- of afwezigheid van 

genetische afwijkingen uitgevoerd (IGHV-status [gemuteerd/ongemuteerd], 17p-

deletie [aan-/afwezig] en TP53-mutatie [aan-/afwezig]). Voor de cruciale 

uitkomstmaten algehele overleving en tijd tot de volgende behandeling zijn geen 

subgroepresultaten gerapporteerd.[17] Mede daardoor is het effect van venetoclax-

obinutuzumab op de cruciale uitkomstmaten algehele overleving en tijd tot de 

volgende behandeling bij de verschillende geïndiceerde patiëntpopulaties zeer 

onzeker. Om een uitspraak te kunnen doen over de relatieve effectiviteit van 

venetoclax-obinutuzumab ten opzichte chloorambucil-obinutuzumab en ibrutinib 

baseren we het oordeel over de gunstige effecten daarom voornamelijk op de 

progressievrije overlevingsdata. Aangezien CLL een langzaam beloop kent, 

beschouwen we progressievrije overleving bij deze beoordeling als een 

patiëntrelevante en cruciale uitkomstmaat. We achten het in dit geval niet haalbaar 

om mature algehele overlevingsdata te eisen. Bovendien is een algehele 

overlevingswinst lastig aan te tonen vanwege de eventuele vervolgbehandelingen. 
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Deze argumenten maken ook dat een open-label studieopzet in dit geval passend is. 

We kiezen er daarom voor niet te downgraden voor risico op bias vanwege de open-

label studieopzet. Deze keuze wordt ondersteund door de observatie dat een 

independent review committee (IRC) die geblindeerd was voor de behandelarm 

vergelijkbare resultaten vond voor progressievrije overleving in de gehele 

studiepopulatie (2-jaars PFS venetoclax-obinutuzumab: 88,2% (95%-BI: 83,7-92,6) 

vs. 88,6 (95%-BI: 84,2-93,0), 2-jaars PFS chloorambucil-obinutuzumab: 64,1% 

(95%-BI: 57,4-70,8) vs. 63,7% (57,0-70,4) en HR=0,35 (95%-BI: 0,23-0,53) vs. 

HR= 0,33 (95%-BI; 0,22-0,51)).[17] De gerapporteerde concordance tussen 

onderzoeker en IRC was 98,1%.[16] 

3.3.4.1 Directe vergelijkingen met chloorambucil-obinutuzumab 

 

Niet-fitte patiënten met gemuteerd IGHV zonder del(17p) of TP53-mutatie 

Bij niet-fitte patiënten met gemuteerd IGHV zonder del(17p) of TP53-mutatie is het 

effect van venetoclax-obinutuzumab op de kans op progressievrije overleving ten 

opzichte van chloorambucil-obinutuzumab zeer onzeker. Een deel van de patiënten 

had een 17p-deletie of TP53-mutatie en het 95%-betrouwbaarheidsinterval 

overschrijdt beide klinische relevantiegrenzen. De puntschatter van de hazard ratio 

na een mediane follow-up duur van 28 maanden suggereert echter een klinisch 

relevant verschil in het voordeel van venetoclax-obinutuzumab (HR=0,64). Dit doet 

vermoeden dat venetoclax-obinutuzumab in deze patiëntenpopulatie mogelijk leidt 

tot een langere progressievrije overleving dan chloorambucil-obinutuzumab. Dit 

vermoeden wordt versterkt door Figuur 1 waarin de progressievrije overlevingsdata 

na een mediane follow-up van 39,6 maanden zijn weergegeven. Hieruit blijkt dat na 

ongeveer 18 maanden de progressievrije overleving in de venetoclax-

obinutuzumab-arm minder sterk afneemt dan in de chloorambucil-obinutuzumab-

arm. In het clinical study report van de registratiehouder (niet peer reviewed) staat 

dat de hazard ratio die hierbij hoort 0,33 (95%-BI: 0,16-0,70) is in het voordeel van 

venetoclax-obinutuzumab. Daar waar we bij de Grade-beoordeling met twee 

stappen hebben gedowngrade voor onnauwkeurigheid, is dit gelet op de langere 

termijn resultaten in Figuur 1 te streng. We concluderen daarom dat venetoclax-

obinutuzumab in deze patiëntenpopulatie mogelijk leidt tot een langere 

progressievrije overleving dan chloorambucil-obinutuzumab. 

 

Niet-fitte patiënten met ongemuteerd IGHV zonder del(17p) of TP53-mutatie 

Bij IGHV-ongemuteerde patiënten zonder del(17p) of TP53-mutatie wordt een 

klinisch relevant verschil in het voordeel van venetoclax-obinutuzumab aangetoond. 

Daarnaast blijkt uit het clinical study report van de registratiehouder (niet peer 

reviewed) dat ook bij een mediane follow-upduur van 39 maanden de hazard ratio 

in het voordeel van venetoclax-obinutuzumab blijft (HR=0,26 (95%-BI: 0,15-

0,35)). Omdat ook hier een deel van de patiënten een 17p-deletie of TP53-mutatie 

had, concluderen we dat behandeling met venetoclax-obinutuzumab in deze 

patiëntenpopulatie waarschijnlijk leidt tot een klinisch relevant langere 

progressievrije overleving dan behandeling met chloorambucil-obinutuzumab.  

3.3.4.2 Indirecte vergelijkingen met ibrutinib 

Omdat er geen klinische studies zijn uitgevoerd naar de relatieve effectiviteit van 

venetoclax-obinutuzumab ten opzichte van ibrutinib zijn we genoodzaakt een 

indirecte vergelijking uit te voeren. Deze indirecte vergelijking is gecompliceerd 

omdat er geen klinische studies van ibrutinib zijn uitgevoerd waarbij ibrutinib, net 

als venetoclax-obinutuzumab, direct is vergeleken met chloorambucil-

obinutuzumab. We hebben daarom indirecte vergelijkingen met enkele armen 

afkomstig uit verschillende klinische studies uitgevoerd. Vanwege grote verschillen 

in patiëntkenmerken in de indirect te vergelijken behandel-armen is het risico op 
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bias zeer ernstig. 

 

Niet-fitte patiënten met ongemuteerd IGHV zonder del(17p) of TP53-mutatie 

Vanwege grote verschillen in baselinekenmerken en omdat niet alle patiënten in de 

venetoclax-obinutuzumab-arm zonder del(17p) of TP53-mutatie zijn en onbekend is 

hoeveel patiënten in de ibrutinibarm een TP53-mutatie heeft, is een uitspraak doen 

over het relatieve verschil in progressievrije overleving niet goed mogelijk. De 

kwaliteit van het bewijs is zeer laag. Eerder dit jaar concludeerde het Zorginstituut 

dat er waarschijnlijk voldoende bewijs is voor een klinisch relevant verschil in 

progressievrije overleving in het voordeel van ibrutinib-obinutuzumab ten opzichte 

van chloorambucil-obinutuzumab. De beroepsgroep gaf echter aan bij niet-fitte 

patiënten de voorkeur te geven aan ibrutinib monotherapie. In de iLLUMINATE 

studie, een cross-trial comparison waarin de data van de belangrijkste 

registratiestudies van de huidige chemo-immunotherapie regimes zijn vergeleken 

met de belangrijkste fase III studie van ibrutinib in de eerste lijn (de RESONATE-2 

studie), lijkt de progressievrije overlevingscurve van ibrutinib monotherapie 

nagenoeg gelijk aan de progressievrije overlevingscurve van ibrutinib-

obinutuzumab. Het Zorginstituut concludeerde dat op basis van deze cross-trial 

comparison obinutuzumab weinig lijkt toe te voegen aan ibrutinib. Dat gaf het 

Zorginstituut voldoende vertrouwen dat ibrutinib monotherapie, evenals ibrutinib-

obinutuzumab, een klinisch relevant verschil geeft in progressievrije overleving ten 

opzichte van chloorambucil-obinutuzumab bij niet-fitte patiënten zonder del(17p) of 

TP53-mutatie, ongeacht IGHV-status.[11] In dit rapport concluderen we dat 

venetoclax-obinutuzumab waarschijnlijk een klinisch relevant verschil geeft in 

progressievrije overleving ten opzichte van chloorambucil-obinutuzumab bij niet-

fitte patiënten met ongemuteerde IGHV-status zonder del(17p) of TP53-mutatie. 

Omdat patiënten in de CLL14-studie minder fit zijn dan de patiënten in de 

RESONATE-2 studie, concluderen we dat venetoclax-obinutuzumab mogelijk leidt tot 

een vergelijkbare progressievrije overleving als ibrutinib bij niet-fitte patiënten met 

ongemuteerd IGHV zonder del(17p) of TP53-mutatie.  

 

Patiënten met del(17p) en/of TP53-mutatie 

De standaardbehandeling bij patiënten met een 17p-deletie en/of TP53-mutatie is 

ibrutinib.[5] Dit middel stroomde in het basispakket zonder beoordeling door het 

Zorginstituut.  

De indirecte vergelijking van venetoclax-obinutuzumab met ibrutinib op basis van 

enkele armen afkomstig uit verschillende klinische studies is voor deze subgroep 

extra gecompliceerd vanwege de kleine patiëntaantallen per behandelarm: n=25 in 

de venetoclax-obinutuzumab-arm en n=34 in de ibrutinib-arm.[23] [1] De 2-jaars 

progressievrije overleving bij patiënten behandeld met venetoclax-obinutuzumab 

lijkt lager dan de 2-jaars progressievrije overleving bij patiënten behandeld met 

ibrutinib. Bovendien blijkt uit het clinical study report van de fabrikant (niet peer 

reviewed) dat bij een mediane follow-upduur van 39 maanden de effecten op 

progressievrije overleving bij patiënten met een 17p-deletie of TP53-mutatie minder 

uitgesproken zijn (17p-deletie: HR=0,33 (95%-BI:0,12-0,89) vs. HR=0,36 (95%-

BI: 0,14-0,94) TP53-mutatie: 0,31 (95%-BI:0,13-0,76) vs. HR=0,43 (95%-BI: 

0,18-1,02)). Daar staat tegenover dat de patiënten in de venetoclax-obinutuzumab-

arm minder fit zijn en dat venetoclax-obinutuzumab minder lang wordt gegeven dan 

ibrutinib (in totaal 12 cycli van 28 dagen per cyclus[1] vs. tot ziekteprogressie of tot 

de behandeling niet langer door de patiënt wordt verdragen[23]). Vanwege zeer 

ernstig risico op bias en kleine patiëntaantallen per behandelarm, is een uitspraak 

doen over het relatieve effect op progressievrije overleving niet goed mogelijk. We 

concluderen daarom dat er vooralsnog onvoldoende gegevens zijn om het relatieve 

verschil in progressievrije overleving tussen venetoclax-obinutuzumab en ibrutinib 

bij patiënten met een del(17p) en/of TP53-mutatie te beoordelen. Alleen een direct-
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vergelijkende studie, zoals de aangekondigde CLL17 studie waarin venetoclax-

obinutuzumab direct wordt vergeleken met onder andere ibrutinib monotherapie, zal 

in staat zijn om werkelijke waarde van venetoclax-obinutuzumab ten opzichte van 

ibrutinib aan te kunnen tonen. 

 

3.4 Ongunstige effecten 

Venetoclax-obinutuzumab[1] 

Het algehele veiligheidsprofiel van venetoclax is gebaseerd op gegevens van 758 

patiënten met CLL behandeld in klinische studies met venetoclax in combinatie met 

obinutuzumab of rituximab of als monotherapie. De vaakst voorkomende ongunstige 

effecten (≥20%) van elke graad bij patiënten die venetoclax kregen in de 

combinatiestudies met obinutuzumab of rituximab waren neutropenie, diarree en 

infectie van de bovenste luchtwegen. De meest gemelde ernstige ongunstige 

effecten (≥2%) bij patiënten die venetoclax in combinatie met obinutuzumab of 

rituximab kregen, waren pneumonie, sepsis, febriele neutropenie en 

tumorlysissyndroom. Een overzicht van de ongunstige effecten die bij meer dan 1% 

van de patiënten optrad is weergegeven in Tabel 5.  

 

Chloorambucil-obinutuzumab[24] 

Het algehele veiligheidsprofiel van obinutuzumab is gebaseerd op gepoolde 

gegevens van obinutuzumab+chemotherapie – waaronder chloorambucil – bij 

patiënten met CLL en indolent non-hodgkinlymfoom (iNHL). De vaakst voorkomende 

ongunstige effecten (≥10%) zijn bovenste luchtweginfectie, sinusitis, 

urineweginfectie, pneumonie, herpes zoster, nasofaryngitis, neutropenie, 

trombocytopenie, anemie, leukopenie, insomnia, hoofdpijn, hoesten, diarree, 

obstipatie, alopecia, rugpijn, pijn in de ledematen, pyrexie, asthenie, vermoeidheid 

en infusiegerelateerde reacties. De meest gemelde graad 3/5 ongunstige effecten 

(≥1%) bij patiënten met CLL of iNHL die werden behandeld met 

obinutuzumab+chemotherapie zijn urineweginfectie, pneumonie, longontsteking, 

bovensteluchtweginfectie, sinusitis, herpes zoster, plaveiselcelcarcinoom van de 

huid, basaalcelcarcinoom, neutropenie, trobocytopenie, anemie, leukopenie, febriele 

neutropenie, tumorlysissyndroom, hypokaliëmie, atriumfibrilleren, hypertensie, 

diarree, pijn in de ledematen, pyrexie, astenie, vermoeidheid, daling van het aantal 

witte bloedcellen, daling van het aantal neutrofielen en infusiegerelateerde reacties. 

Een overzicht van de ongunstige effecten die bij meer dan 1% van de patiënten 

optrad is weergegeven in Tabel 5. 

 

Ibrutinib[23] 

Het veiligheidsprofiel is gebaseerd op de gepoolde gegevens van 1200 patiënten 

behandeld met ibrutinib voor MCL of CLL. De vaakst voorkomende ongunstige 

effecten (≥20%) waren diarree, rash, hemorragie (bv. hematomen), neutropenie, 

skeletspierstelselpijn, misselijkheid en trombocytopenie. De vaakst voorkomende 

graad 3/4 ongunstige effecten (≥5%) waren neutropenie, pneumonie en 

trombocytopenie. Een overzicht van de ongunstige effecten die bij meer dan 1% van 

de patiënten optrad is weergegeven in Tabel 5. 

3.4.1 Venetoclax-obinutuzumab vs. chloorambucil-obinutuzumab bij niet-fitte patiënten 

met gemuteerd IGHV zonder del(17p) of TP53-mutatie óf bij niet-fitte patiënten met 

ongemuteerd IGHV zonder del(17p) of TP53-mutatie – directe vergelijking[17]  

 

Incidentie interventiegerelateerde graad 3 of 4 ongunstige effecten 

De incidentie interventiegerelateerde graad 3 of 4 ongunstige effecten is niet 

gerapporteerd. 78,8% van de patiënten in de venetoclax-obinutuzumab-arm en 

76,6% van de patiënten in de chloorambucil-obinutuzumab-arm had een graad 3 of 

4 ongunstig effect (RR=1,03; 95%-BI: 0,93-1,14). Het meest voorkomende graad 3 
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of 4 ongunstige effect was neutropenie (52,8% in de venetoclax-obinutuzumab-arm 

en 48,1% in de chloorambucil-obinutuzumab-arm).[17] Graad 3 of 4 ongunstige 

effecten waarvan de incidentie tenminste 2% hoger was in de venetoclax-

obinutuzumab-arm dan in de chloorambucil-obinutuzumab-arm waren neutropenie, 

hyperglycemie (3,8% vs. 1,4%), diarree (4,2% vs. 0,5%) en hypertensie (2,8% vs. 

0,5%).[16] In de venetoclax-obinutuzumab-arm traden 5 fatale ongunstige effecten 

op (2 bij patiënten die alleen obinutuzumab hadden ontvangen). In de 

chloorambucil-obinutuzumab-arm traden 4 fatale ongunstige effecten op.[17] 

Gradeconclusie: Er zijn geen gegevens gerapporteerd over het totaal aantal 

interventiegerelateerde graad 3-4 ongunstige effecten. Behandeling met venetoclax-

obinutuzumab heeft mogelijk geen klinisch relevant effect op het totaal aantal graad 

3-4 ongunstige effecten ten opzichte van chloorambucil-obinutuzumab. Lage 

kwaliteit van bewijs vanwege risico op bias [60% van de patiënten heeft een 

ongemuteerde IGHV-status/39% van de patiënten heeft een gemuteerde IGHV-

status en niet alle patiënten zijn zonder del(17p) en TP53-mutatie]. 

 

Incidentie stakers als gevolg van ongunstige effecten 

12,7% van de patiënten staakte de behandeling met venetoclax en 14,5% van de 

patiënten staakte chloorambucil vanwege ongunstige effecten. Obinutuzumab werd 

gestaakt door 7,1% van de patiënten in de venetoclax-obinutuzumab-arm en door 

7,5% van de patiënten in de chloorambucil-obinutuzumab-arm.[16] 16,0% van de 

patiënten staakte de behandeling met venetoclax en/of obinutuzumab als gevolg 

van ongunstige effecten en in de chloorambucil-obinutuzumab staakte 15,4% van 

de patiënten de behandeling met chloorambucil en/of obinutuzumab als gevolg van 

ongunstige effecten.[16, 17] Het relatieve risico is 1,04 (95%-BI: 0,67-1,61).  

Gradeconclusie: Het effect van venetoclax-obinutuzumab op het aantal stakers als 

gevolg van ongunstige effecten ten opzichte van chloorambucil-obinutuzumab is 

zeer onzeker. Zeer lage kwaliteit van bewijs vanwege risico op bias [60% van de 

patiënten heeft een ongemuteerde IGHV-status/39% van de patiënten heeft een 

gemuteerde IGHV-status en niet alle patiënten zijn zonder del(17p) en TP53-

mutatie] en onnauwkeurigheid [beide klinische relevantiegrenzen worden 

overschreden].  

3.4.2 Venetoclax-obinutuzumab vs. ibrutinib bij niet-fitte patiënten met ongemuteerd 

IGHV zonder del(17p) of TP53-mutatie – indirecte vergelijking van twee enkele 

armen 

 

Incidentie interventiegerelateerde graad 3 of 4 ongunstige effecten 

Er worden geen resultaten gerapporteerd over het aantal (interventiegerelateerde) 

graad 3-4 ongunstige effecten bij ibrutinib.[19] 

Gradeconclusie: Niet van toepassing. Het effect van venetoclax-obinutuzumab op 

het aantal (interventiegerelateerde) graad 3-4 ongunstige effecten ten opzichte van 

ibrutinib bij niet-fitte patiënten met ongemuteerde IGHV-status zonder del(17p) of 

TP53-mutatie is onbekend. 

 

Incidentie stakers als gevolg van ongunstige effecten 

16,0% van de patiënten staakte de behandeling met venetoclax en/of 

obinutuzumab als gevolg van ongunstige effecten.[17] In de ibrutinib-arm staakte 

9,0% van de patiënten de behandeling.[19] Het relatieve risico is 1,80 (95%-BI: 

0,97-3,36). 

Gradeconclusie: Het effect van venetoclax-obinutuzumab op het aantal stakers als 

gevolg van ongunstige effecten ten opzichte van ibrutinib is zeer onzeker. Zeer lage 

kwaliteit van bewijs vanwege risico op bias [geïncludeerde patiënten zijn niet goed 

te vergelijken (o.a. IGHV ongemuteerd: 60,5% vs. 43%; del(17p): 8,5% vs. 0%; 

TP53-mutatie: 11,1% vs. onbekend; CIRS-score >6: 86,1% vs. 31%; CLL/SLL 
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patiënten: 100%/0% vs. 90%/10%), in beide behandelarmen hebben niet alle 

patiënten een ongemuteerde IGHV-status, in de venetoclax-obinutuzuma-barm zijn 

niet alle patiënten zonder del(17p) en TP53-mutatie, het percentage patiënten met 

een TP53-mutatie in de ibrutinbarm is onbekend] en onnauwkeurigheid [één van de 

twee klinische relevantiegrenzen wordt overschreden]. 

3.4.3 Venetoclax-obinutuzumab vs. ibrutinib bij patiënten met del(17p) of TP53-mutatie – 

indirecte vergelijking van twee enkele armen 

 

Incidentie interventiegerelateerde graad 3 of 4 ongunstige effecten 

Het aantal patiënten met (ibrutinibgerelateerde) graad 3-4 ongunstige effecten in 

het TP53-cohort is niet gerapporteerd.[22] 

Gradeconclusie: Niet van toepassing. Het effect van venetoclax-obinutuzumab op 

het aantal (interventiegerelateerde) graad 3-4 ongunstige effecten ten opzichte van 

ibrutinib bij patiënten met del(17p) of TP53-mutatie is onbekend. 

 

Incidentie stakers als gevolg van ongunstige effecten 

Het totaal aantal patiënten dat ibrutinib staakt vanwege ongunstige effecten in het 

TP53-cohort is niet gerapporteerd.[22] 

Gradeconclusie: Niet van toepassing. Het effect van venetoclax-obinutuzumab op 

het aantal stakers als gevolg van ongunstige effecten ten opzichte van ibrutinib bij 

patiënten met del(17p) of TP53-mutatie is onbekend. 

 

3.4.4 Overige overwegingen 

Mogelijk heeft behandeling met venetoclax-obinutuzumab geen klinisch relevant 

verschil op het totaal aantal graad 3-4 ongunstige effecten ten opzichte van 

chloorambucil-obinutuzumab bij niet-fitte patiënten met gemuteerd én ongemuteerd 

IGHV zonder del(17p) of TP53-mutatie. Voor alle overige (in)directe vergelijkingen 

wat betreft het totaal aantal graad 3-4 ongunstige effecten en aantal stakers als 

gevolg van ongunstige effecten is het effect van venetoclax-obinutuzumab ten 

opzichte van chloorambucil-obinutuzumab en ibrutinib onduidelijk vanwege zeer 

lage kwaliteit van bewijs of het ontbreken van gegevens. We focussen ons daarom 

bij het beoordelen van de ongunstige effecten op belangrijke geïdentificeerde risico’s 

bij venetoclax(-obinutuzumab). 

3.4.4.1 Geïdentificeerde risico’s 

Belangrijke geïdentificeerde risico’s met fatale voorvallen bij venetoclax(-

obinutuzumab) zijn tumorlysissyndroom, neutropenie en infecties.[1]  

 

Tumorlysissyndroom 

Tumorlysissyndroom (TLS) wordt veroorzaakt door de snelle afname van de 

tumormassa. Het risico op TLS blijft steeds aanwezig en is afhankelijk van meerdere 

factoren waaronder co-morbiditeit, hoge tumorlast en verminderde nierfunctie. 

Patiënten moeten worden beoordeeld op hun risico voor het krijgen van TLS en 

moeten hiervoor passende profylaxe krijgen, waaronder hydratatie en anti-

hyperurikemische middelen. De bloedchemie moet worden gemonitord en 

afwijkingen moeten direct worden gecorrigeerd. Indien nodig moet de toediening 

worden onderbroken. Uit klinische onderzoeken blijkt dat bij introductie van de 

dosisopbouwfase het risico op tumorlysissyndroom afnam van 13% (de helft 

laboratorium-TLS en de andere helft klinische-TLS) naar 2% (allen laboratorium 

TLS, zonder klinische consequenties zoals acuut nierfalen, hartritmestoornissen of 

plotse dood en/of toevallen). In de CLL14 studie was de incidentie van TLS 1,4%. 

Alle drie de TLS-voorvallen verdwenen en leidden niet tot terugtrekking uit de 

studie. In twee gevallen werd de toediening van obinutuzumab uitgesteld als reactie 

op de TLS-voorvallen.[1] Indien de instructies voor “preventie van 
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tumorlysissyndroom” worden gevolgd, lijkt venetoclax veilig te kunnen worden 

toegepast. Ook bij chloorambucil-obinutuzumab en ibrutinib is melding gemaakt van 

tumorlysissyndroom. Patiënten met een hoge tumorlast met een verhoogd risico op 

tumorlysissyndroom dienen daarom bij alle drie de behandelingen nauwgezet te 

worden opgevolgd en geschikte voorzorgsmaatregelen dienen te worden 

genomen.[24, 23]  

 

Neutropenie en infecties 

Neutropenie is een frequent gemeld ongunstig effect bij behandeling met 

venetoclax. Tijdens de gehele behandelingsperiode dienen volledige bloedtellingen 

te worden uitgevoerd. Ernstige infecties, waaronder gevallen van sepsis met fatale 

afloop, zijn gemeld. Patiënten moeten daarom worden gecontroleerd op 

verschijnselen en symptomen van infectie. Vermoedelijke infecties moeten 

onmiddellijk worden behandeld met onder andere antimicrobiële middelen en 

onderbreking of verlaging van de dosering.[1] Ook bij behandeling met 

chloorambucil-obinutuzumab en ibrutinib zijn voorzorgsmaatregelen nodig vanwege 

het risico op neutropenie en ernstige infecties.[24, 23] 

 

Daarnaast blijkt dat frequent gemelde ongunstige effecten van venetoclax(-

obinutuzumab) ook frequent worden gerapporteerd bij behandeling met 

chloorambucil-obinutuzumab en/of ibrutinib (Tabel 5). 
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Tabel 5: Ongunstige effecten van Venetoclax-obinutuzumab vergeleken met chloorambucil + obinutuzumab en ibrutinib bij 

patiënten met niet eerder behandelde CLL 

meest frequent (≥1%) venetoclax-obinutuzumab[1] chloorambucil-obinutuzumab[24] ibrutinib[23] 

Infecties en parasitaire aandoeningen Pneumonie, bovensteluchtweginfectie, 

sepsis, urineweginfectie 

Bovensteluchtweginfectie, sinusitis, 

urineweginfectie, pneumonie, herpes 

zoster, nasofaryngitis, orale herpes, rinitis, 

faryngitis, longontsteking, influenza 

Pneumonie*, bovenste luchtweginfectie, 

huidinfectie, sepsis*, urineweginfectie, 

sinusitis* 

Neoplasmata, benigne, maligne en niet-

gespecificeerd (inclusief cysten en poliepen) 

 Plaveiselcelcarcinoom van de huid, 

basaalcelcarcinoom 

Niet-melnonem huidkanker (o.a. 

basaalcelcarcinoom, plaveiselcelcarcinoom) 

Bloed- en lymfestelselaandoeningen Neutropenie, bloedarmoede, lymfopenie, 

febriele neutropenie 

Neutropenie, trombocytopenie, anemie, 

leukopenie, febriele neutropenie 

Neutropenie, trombocytopenie, febriele 

neutropenie, leukocystose, lymfocytose 

Imuunstelselaandoeningen   Interstitiële longziekte* 

Voedings- en stofwisselingsstoornissen Tumorlysissyndroom, hyperurikemie  Tumorlysissyndroom, hyperurikemie, 

hypokaliëmie 

Tumorlysissyndroom, hyperurikemie 

Psychische stoornissen  Insomnie, depressie, angst  

Zenuwstelselaandoenignen  Hoofdpijn Perifere neuropathie, hoofdpijn, duizeligheid 

Oogaandoeningen   Gezichtsvermogen wazig 

Hartaandoeningen  Atriumfibrilleren Atriumfibrilleren 

Bloedvataandoeningen  Hypertensie Hemorragie* (o.s. blauwe plek), hypertensie, 

epistaxis, petechiae  

Ademhalingsstels-, borstkas- en 

mediastinumaandoeningen 

 Hoesten, verstopte neus, rhinorrhoe, 

orofaryngeale pijn 

 

Maagdarmstelselaandoeningen Diarree, braken, misselijkheid, 

constipatie 

Diarree, obstipatie, dyspepsie, aambeien Diarree, braken, stomatitis, misselijkheid, 

constipatie 
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meest frequent (≥1%) venetoclax-obinutuzumab[1] chloorambucil-obinutuzumab[24] ibrutinib[23] 

    

Huid- en onderhuidaandoeningen  Alopecia, pruritus, eczeem Urticaria, erytheem, onychoclasis 

Skeletspierstelsel- en 

bindweefselaandoeningen 

 Atralgie, rugpijn, pijn in de ledematen, 

musculoskeletale borstpijn, botpijn 

Artralgie, spierspasmen, 

skeletspierstelselpijn 

Nier- en urinewegaandoeningen  Dysurine, urine-incontinentie  

Algemene aandoeningen en 

toedieningsplaatsstoornissen 

Vermoeidheid Pyrexie, asthenie, vermoeidheid, pijn op de 

borst 

Pyrexie, perifeer oedeem 

Onderzoeken Verhoogd bloedcreatinine Daling van het aantal witte bloedcellen, 

daling van het aantal neutrofielen, 

gewichtstoename 

 

Letsels, intoxicaties en 

verrichtingscomplicaties 

 Infusiegerelateerde reacties  

Vetgedrukte ongunstige effecten komen zowel vaak voor bij behandeling met venetoclax-obinutuzmab als bij behandeling met chloorambucil-obinutuzumab en/of ibrutinib 
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3.5 Ervaring 

De ervaring met Venetoclax-obinutuzumab, chloorambucil-obinutuzumab en 

ibrutinib is weergegeven in Tabel 6.  

 

De ervaring met venetoclax-obinutuzumab en chloorambucil-obinutuzumab is 

beperkt. De ervaring met ibrutinib is in Nederland beperkt, maar wereldwijd gezien 

voldoende (>20.000 patiëntjaren). 

 

Tabel 6: Ervaring met venetoclax-obinutuzumab vergeleken met 

chloorambucil + obinutuzumab en ibrutinib 

 venetoclax 

-

obinutuzumab 

chloorambucil

-

obinutuzumab 

ibrutinib 

beperkt: < 3 jaar op de markt of < 100.000 

voorschriften (niet-chronische indicatie)/20.000 

patiëntjaren (chronische medicatie) 

X X  

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

voorschriften/20.000 patiëntjaren 

  X 

ruim: > 10 jaar op de markt    

 

3.6 Toepasbaarheid 

Uitgebreide informatie over de toepasbaarheid is te vinden in de SmPC’s. In deze 

paragraaf vermelden we alleen de belangrijkste verschillen in toepasbaarheid tussen 

de middelen. 

 

Contra-indicaties 

Contra-indicaties voor venetoclax zijn gelijktijdig gebruik van krachtige CYP3A-

remmers bij de start en tijdens de dosisopbouwfase.[1] Een contra-indicatie voor 

venetoclax en ibrutinib is gelijktijdig gebruik van preparaten met sint-janskruid.[1, 23] 

Chloorambucil is gecontra-indiceerd voor vrouwen die borstvoeding geven.[25] 

Obinutuzumab kent geen specifieke contra-indicaties.[24] 

 

Specifieke groepen 

Om de kans op tumorlysissyndroom te verminderen kan bij patiënten met een 

verminderde nierfunctie (creatinineklaring <80 ml/min) intensievere profylaxe en 

monitoring nodig zijn bij de start en tijdens de dosisopbouwfase van venetoclax.[1] 

Bij gebruik van ibrutinib door patiënten met een lichte of matig ernstige 

nierinsufficiëntie dient de hydratatie op peil gehouden te worden en dienen de 

serumcreatininewaarden regelmatig te worden gecontroleerd.[23] De veiligheid van 

venetoclax en ibrutinib bij patiënten met ernstige nierinsufficiëntie (creatinineklaring 

<30 ml/min) of die gedialyseerd worden is niet vastgesteld. Daarom mogen 

venetoclax en ibrutinib alleen worden toegediend aan patiënten met een ernstige 

nierinsufficiëntie als het voordeel opweegt tegen het risico. Deze patiënten moeten 

nauwlettend worden gecontroleerd op tekenen van toxiciteit.[1, 23] De veiligheid en 

werkzaamheid van obinutuzumab bij patiënten met een ernstig verminderde 

nierfunctie zijn niet vastgesteld.[24] Dosisaanpassing van chloorambucil is niet nodig 

voor patiënten met een nierfunctiestoornis.[25] 

 

Bij patiënten met ernstige leverinsufficiëntie wordt een dosisverlaging van 

venetoclax van minimaal 50% gedurende de behandeling aanbevolen. Deze 

patiënten én patiënten met een matige leverinsufficiëntie moeten nauwlettender op 

tekenen van toxiciteit worden gecontroleerd.[1] Bij patiënten met een lichte of matig 

ernstige leverinsufficiëntie is een verlaagde aanbevolen ibrutinib-dosering nodig. 
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Deze patiënten dienen te worden gecontroleerd op toxiciteitsverschijnselen. 

Toediening van ibrutinib aan patiënten met ernstige leverinsufficiëntie wordt niet 

aangeraden.[23] Bij patiënten met een ernstige leverfunctiestoornis dient een 

dosisverlaging van chloorambucil te worden overwogen.[25] De veiligheid en 

werkzaamheid van obinutuzumab bij patiënten met een verminderde leverfunctie is 

niet vastgesteld.[24] 

 

Dosisaanpassingen van venetoclax, ibrutinib of obinutuzumab zijn niet nodig bij 

oudere patiënten.[1, 24, 23] De dosering van chloorambucil dient bij oudere patiënten 

zorgvuldig te worden getitreerd, meestal door de behandeling in de laagste dosering 

te starten.[25] 

 

Venetoclax, ibrutinib, obinutuzumab en chloorambucil worden niet aanbevolen voor 

gebruik tijdens de zwangerschap en bij vrouwen die zwanger kunnen worden zonder 

dat ze zeer effectieve anticonceptie gebruiken (tot 3 (ibrutinib), 6 (chloorambucil) of 

18 (obinutuzumab) maanden na behandeling).[1, 24, 23, 25] Obinutuzumab en 

chloorambucil mogen alleen aan zwangere vrouwen worden toegediend als de 

mogelijke voordelen opwegen tegen de mogelijke risico’s.[24, 25] Voor zuigelingen van 

wie de moeder tijdens de zwangerschap werd blootgesteld aan obinutuzumab moet 

uitstel van vaccinatie met levende vaccins worden overwogen tot het aantal B-cellen 

van de pasgeborene hersteld is tot normale waarden.[24]  

 

Borstvoeding moet worden gestaakt tijdens de behandeling met venetoclax, 

ibrutinib en obinutuzumab (tijdens én gedurende 18 maanden na de laatste 

dosis[24]).[1, 24, 23] Het geven van borstvoeding tijdens behandeling met 

chloorambucil is gecontra-indiceerd.[25] 

 

De mannelijke fertiliteit kan bij de behandeling met venetoclax verminderd zijn.[1] 

Azoöspermie werd waargenomen als gevolg van behandeling met chloorambucil. 

Mannelijke patiënten die worden behandeld met chloorambucil moeten geschikte 

anticonceptieve maatregelen nemen zowel tijdens behandeling als tot zes maanden 

na beëindiging van de behandeling. Chloorambucil kan de werking van de 

eierstokken onderdrukken en amenorroe werd gemeld na behandeling.[25] Er zijn 

geen gegevens beschikbaar over het effect van ibrutinib en obinutuzumab op de 

vruchtbaarheid bij de mens.[24, 23] 

 

Interacties 

Effecten van leverenzymen: Venetoclax wordt voornamelijk gemetaboliseerd door 

CYP3A en ibrutinib wordt voornamelijk gemetaboliseerd door CYP3A4.[1, 23] Het 

gebruik van krachtige CYP3A-remmers bij start en tijdens de dosisopbouwfase van 

venetoclax is gecontra-indiceerd vanwege het verhoogde risico op 

tumorlysissyndroom.[1] Bij patiënten die krachtige of matige CYP3A(4)-remmers 

gebruiken tijdens de behandeling met venetoclax of ibrutinib dient de dosering van 

venetoclax of ibrutinib te worden verlaagd. Daarnaast is nauwlettende monitoring op 

tekenen en symptomen van tumorlysissyndroom vereist. Het nuttigen van 

grapefruitproducten, (bittere) Sevilla-sinaasappelen, zure sinaasappels (pomerans) 

en stervrucht (carambola) moet tijdens behandeling met venetoclax of ibrutinib 

worden vermeden omdat ze remmers van CYP3A bevatten.[1, 23] Gelijktijdig gebruik 

venetoclax of ibrutinib met krachtige of matige CYP3A(4)-inductoren moet worden 

vermeden, aangezien deze de werkzaamheid van venetoclax en ibrutinib kunnen 

verminderen. Preparaten die sint-janskruid (inductor CYP-enzymen) bevatten zijn 

gecontra-indiceerd tijdens de behandeling met venetoclax of ibrutinib.[1, 23]  

 

Geneesmiddelen die de plasmaconcentratie van de verschillende CLL-middelen 

kunnen wijzigen: Het antibioticum azitromycine verlaagt de plasmaspiegels van 
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venetoclax. Galzuurbindend hars kan de absorptie van venetoclax reduceren.[1] 

Purine-nucleosideanalogen verhoogden ex vivo de cytotoxiciteit van chloorambucil, 

de klinische betekenis van deze bevinding is niet bekend.[25] 

 

Geneesmiddelen waarvan de plasmaconcentratie door de CLL-middelen kan worden 

beïnvloed: Venetoclax is een substraat voor P-gp en BCRP. Het kan de concentraties 

van P-gp-, BCRP- of OATP-substraten verhogen. Gelijktijdig gebruik van venetoclax 

en P-gp- en BCRP-remmers bij de start en tijdens de dosisopbouwfase moet worden 

vermeden en patiënten moeten nauwlettender op tekenen van toxiciteit worden 

gemonitord.[1] Het kan niet worden uitgesloten dat ibrutinib na een therapeutisch 

dosis intestinaal P-gp en BCRP zou kunnen remmen. Ibrutinib kan BCRP in de lever 

remmen en de blootstelling aan geneesmiddelen die BCRP-gemedieerde hepatische 

efflux ondergaan verhogen.[23]  

 

Farmacodynamische interacties 

Vaccinaties met levende vaccins worden ontraden bij patiënten met verlaagde 

immunocompetentie die obinutuzumab of chloorambucil gebruiken.[24, 25] De 

combinatie van obinutuzumab met chloorambucil, bendamustine, CHOP of CVP kan 

het risico op neutropenie vergroten.[24] 

 

Waarschuwingen en voorzorgen 

Vanwege het risico op tumorlysissyndroom is nauwlettende controle en toepassing 

van geschikte voorzorgsmaatregelen nodig bij gebruik van venetoclax, 

obinutuzumab en ibrutinib.[1, 24, 23] Ook bij behandeling met chloorambucil dienen 

doeltreffende maatregelen te worden genomen ter vermijding van hyperurikemie en 

het risico van uraatnefropathie.[25] 

 

Tijdens de volledige behandelingsperiode met venetoclax, chloorambucil of ibrutinib 

moeten volledige bloedtellingen worden uitgevoerd. Voor patiënten met ernstige 

neutropenie wordt aanbevolen de toediening met venetoclax, obinutuzumab of 

ibrutinib te onderbreken of de dosis te verlagen. Daarnaast moeten patiënten 

worden gecontroleerd op verschijnselen en symptomen van infectie. Vermoedelijke 

infecties moeten worden behandeld.[1, 24, 23] Obinutuzumab mag niet worden 

toegediend wanneer een actieve infectie aanwezig is.[24] Er zijn gevallen gemeld van 

invasieve schimmelinfecties die waren geassocieerd met dodelijke afloop en 

leukostase bij patiënten behandeld met ibrutinib. (Ernstige en levensbedreigende) 

trombocytopenie en bloedingen zijn gemeld bij obinutuzumab en ibrutinib.[24, 23] 

Chloorambucil kan een onomkeerbare beenmergsuppressie veroorzaken, de dosis 

moet eventueel worden aangepast. 

 

Progressieve multifocale leuko-encefalopathie (PML) werd gemeld bij patiënten die 

werden behandeld met obinutuzumab en ibrutinib. Tijdens het onderzoek naar 

eventueel PML moet de behandeling met obinutuzumab en ibrutinib worden 

onderbroken.[24, 23] Het onderbreken of verminderen van alle gelijktijdig toegediende 

chemotherapie of immunosuppressieve behandelingen (zoals venetoclax) in 

combinatie met obinutuzumab moet ook worden overwogen.[24] 

 

Bij patiënten behandeld met ibrutinib zijn gevallen van interstitiële longziekte 

gemeld. Patiënten met longklachten die kunnen duiden op interstitiële longziekte 

dienen te worden gemonitord.[23] 

 

Patiënten met een voorgeschiedenis van hartaandoeningen moeten bij gebruik van 

obinutuzumab nauwgezet worden gemonitord. Bij gebruik van ibrutinib dienen alle 

patiënten periodiek te worden gecontroleerd op hartaritmie. Bij klachten is nader 

onderzoek nodig en eventueel (tijdelijk) staken van ibrutinib nodig.[23] Daarnaast 
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dient de bloeddruk regelmatig te worden gecontroleerd en indien nodig dient 

antihypertensieve therapie te worden ingesteld of aangepast.[23] 

 

Chloorambucil kan afwijkingen in de chromatiden of de chromosomen veroorzaken. 

Acute secundaire hematologische maligniteitenzijn zijn gemeld, met name na 

langdurige behandeling.[25] Patiënten die ibrutinib gebruiken dienen te worden 

gemonitord op het optreden van niet-melanome huidkanker.[23]  

 

Patiënten met actieve hepatitis B mogen niet met obinutuzumab worden 

behandeld.[24] Behandeling van deze patiënten met ibrutinib kan alleen onder 

toezicht van een hepatoloog en monitoring is noodzakelijk.[23]  

 

Vaccinatie met levende vaccins wordt tijdens de behandeling met venetoclax, 

obinutuzumab en chloorambucil[1, 24, 25] (en tot herstel van de B-cellen afgeraden[1, 

24]). Bij zuigelingen van wie de moeder tijdens de zwangerschap werd blootgesteld 

aan obinutuzumab moet de B-celdepletie in de gaten gehouden worden en moet 

vaccinatie met levende vaccins worden uitgesteld tot het aantal B-cellen van het 

kind hersteld is.[24] 

 

Patiënten die mogelijk autologe stamceltransplantatie ondergaan, mogen niet 

langdurig worden behandeld met chloorambucil.[25] 

 

3.7 Gebruiksgemak 

Het gebruiksgemak van Venetoclax-obinutuzumab, chloorambucil-obinutuzumab en 

ibrutinib is weergegeven in tabel 7. 

 

Tabel 7: Gebruiksgemak van venetoclax-obinutuzumab vergeleken met 

chloorambucil + obinutuzumab en ibrutinib 

 Toedieningswijze  Toedieningsfrequentie 

venetoclax 

 

 

 

 

 

 

obinutuzumab  

Oraal 

 

 

 

 

 

 

Intraveneuze infusie 

Eenmaal daags 20 mg op dag 22 t/m dag 28 van 

cyclus 1. Eenmaal daags 50 mg, 100 mg, 200 mg 

en 400 mg op respectievelijk dag 1 t/m dag 7, dag 

8 t/m dag 14, dag 15 t/m dag 21 en dag 22 t/m 

dag 28 van cyclus 2. Daarna eenmaal daags 400 

mg vanaf dag 1 van cyclus 3 tot de laatste dag van 

cyclus 12.[1] 

100 mg op dag 1, gevolgd door 900 mg op dag 2 

(of dag 1, vervolg), 1000 mg op dag 8 en 1000 mg 

op dag 15 van de eerste 28 daagse cyclus. Daarna 

1000 mg eenmaal daags op dag 1 van iedere 28-

daagse cyclus gedurende maximaal 6 cycli.[1] 

chloorambucil 

 

obinutuzumab 

Oraal 

 

Intraveneuze infusie 

0,5 mg/kg lichaamsgewicht op dag 1 en dag 15 

van alle behandelcycli gedurende 12 cycli.[24]  

100 mg op dag 1, gevolgd door 900 mg op dag 2 

(of dag 1, vervolg), 1000 mg op dag 8 en 1000 mg 

op dag 15 van de eerste 28 daagse cyclus. Daarna 

1000 mg eenmaal daags op dag 1 van iedere 28-

daagse cyclus gedurende maximaal 6 cycli.[24] 

ibrutinib Oraal Eenmaal daags 420 mg, tot ziekteprogressie.[23] 
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4 Eindbeoordeling 

4.1 Bespreking relevante aspecten 

Bij niet-fitte patiënten met gemuteerde IGHV-status, zonder del(17p) en TP53-

mutatie leidt venetoclax-obinutuzumab mogelijk tot een langere progressievrije 

overleving dan chloorambucil-obinutuzumab. 

 

Bij niet-fitte patiënten met ongemuteerde IGHV-status, zonder del(17p) en TP53-

mutatie leidt venetoclax-obinutuzumab waarschijnlijk tot een langere progressievrije 

overleving dan chloorambucil-obinutuzumab en mogelijk tot een gelijke 

progressievrije overleving als ibrutinib. 

 

Er is vooralsnog onvoldoende bewijs om een uitspraak te kunnen doen over het 

relatieve verschil in progressievrije overleving tussen venetoclax-obinutuzumab en 

ibrutinib bij patiënten met een del(17p) en/of TP53-mutatie. 

 

Op basis van de incidentie (interventiegerelateerde) graad 3-4 ongunstige effecten 

en incidentie stakers als gevolg van ongunstige effecten is geen voorkeur uit 

spreken voor venetoclax-obinutuzumab, chloorambucil-obinutuzumab of ibrutinib bij 

de verschillende behandelindicaties. Er is geen klinisch relevant verschil aangetoond 

op deze cruciale uitkomstmaten, het bewijs is van zeer lage kwaliteit of bewijs 

ontbreekt om hier een uitspraak over te kunnen doen. Alle drie de behandelingen 

hebben een risico op de ernstige ongunstige effecten tumorlysissyndroom, 

neutropenie en infecties waarvoor voorzorgsmaatregelen nodig zijn om de middelen 

veilig te kunnen toepassen. Daarnaast blijkt dat frequent gemelde ongunstige 

effecten van venetoclax(-obinutuzumab) ook frequent worden gerapporteerd bij 

behandeling met (chloorambucil-)obinutuzumab en ibrutinib. 

 

4.2 Eindconclusie 

Het Zorginstituut komt tot de eindconclusie dat venetoclax-obinutuzumab voldoet 

aan de stand van de wetenschap en praktijk voor de volgende indicaties: 

• Niet-fitte patiënten met niet eerder behandelde CLL en gemuteerde IGHV-

status, zonder 17p-deletie of TP53-mutatie; 

• Niet-fitte patiënten met niet eerder behandelde CLL en ongemuteerde IGHV-

status, zonder 17p-deletie of TP53-mutatie, en; 

Vanwege onvoldoende bewijs voldoet venetoclax-obinutuzumab bij patiënten met 

niet eerder behandelde CLL en 17p-deletie en/of TP53-mutatie vooralsnog niet aan 

de stand van de wetenschap en praktijk.  
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Bijlage 1: Zoekstrategie 

Zoekstrategie literatuur 

De literatuursearch is doorgevoerd in PubMed en de Cochrane Library op 16 juli 

2020 met de volgende zoektermen: 

 

Venetoclax-obinutuzumab 

(“venetoclax” OR “Venclyxto”) AND (“obinutuzumab”) AND (“chronic lymphocytic 

leukemia” OR “CLL”) 

PubMed: Filters: Clincial trial, meta-analysis, randomized controlled trial, systematic 

review, humans, English. 

Cochrane Library: Source: Embase 

 

Deze search leverde zeven hits op. Eén publicatie voldeed aan de inclusiecriteria 

(Fisher et al., mei 2017). Omdat er een doseerfout stond in de originele publicatie, 

is in juli 2017 een gecorrigeerde versie online geplaatst. De gecorrigeerde versie is 

geïncludeerd. 

• Fischer et al. (juli 2017) beschrijft de effectiviteits- en veiligheidsresultaten van 

de run-in fase van de CLL14 studie waarin venetoclax-obinutuzumab direct 

wordt vergeleken met chloorambucil-obinutuzumab. 

De publicatie van de resultaten van de CLL14 studie kwam niet in de search 

omhoog, en is later toegevoegd. 

• Fischer et al., 2019.[17] 

Rond het tijdstip van de consultatieronde zijn langere termijn gegevens van de 

CLL14 studie gepubliceerd. Ook deze publicatie is later toegevoegd. 

• Al-Sawaf et al., 2020[18] 

 

Chloorambucil-obinutuzumab 

De vorige literatuursearch naar venetoclax-obinutuzumab-studies leverde 

publicaties van een fase 3 RCT op waarin venetoclax-obinutuzumab direct wordt 

vergeleken met chloorambucil-obinutuzumab. Een verdere search naar evidence 

voor chloorambucil-obinutuzumab als eerstelijnsbehandeling bij CLL is daarom niet 

nodig. 

 

Ibrutinib 
(“ibrutinib”) AND (“chronic lymphocytic leukemia” OR “CLL”) 

PubMed: Filters: Clincial trial, meta-analysis, randomized controlled trial, systematic 

review, humans, English. 
Cochrane Library: Source: Embase. 
 
Deze search leverde meer dan 200 resultaten op. Daarom is de search versmald 
met de zoekterm “first line”. 

 

(“ibrutinib”) AND ("first line") AND (“chronic lymphocytic leukemia” OR “CLL”) 

Filters: Clincial trial, meta-analysis, randomized controlled trial, systematic review, 

humans, English. 

 

Deze search leverde twaalf resultaten op, waarvan geen één resultaat voldeed aan 

de inclusiecriteria. Er is geen direct vergelijkende studie gepubliceerd voor de 

vergelijking van ibrutinib vs. venetocolax-obinutuzumab of ibrutinib vs. 

chloorambucil-obinutuzumab.  

In juli 2020 heeft Zorginstituut Nederland het pakketadvies van ibrutinib 

(Imbruvica®) uitgebracht. Hierin is bij niet-fitte patiënten zonder TP53-mutatie 
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en/of del(17p) een indirecte vergelijking gemaakt tussen ibrutinib en chloorambucil-

obinutuzumab. Daartoe waren de volgende studies geïncludeerd: 

• Robak et al. (2018)[26]: Een publicatie waarin ibrutinib indirect wordt 

vergeleken met vele behandelopties waaronder chloorambucil-obinutuzumab 

bij patiënten met onbehandeld CLL.  

• Tedeschi et al. (2019)[27]: Een publicatie waar ibrutinib indirect wordt 

vergeleken met chloorambucil-obinutuzumab bij patiënten met onbehandeld 

CLL of SLL.  

• Moreno et al. (2019)[28] (iLLUMINATE studie): Een multicenter, 

gerandomiseerde, open-label, fase III studie waarin ibrutinib-obinutuzumab 

wordt vergeleken met chloorambucil-obinutuzumab bij patiënten ≥65 jaar of 

<65 jaar met co-morbiditeiten met onbehandeld CLL of SLL. 

 

We kiezen ervoor om de ibrutinib-studies die zijn meegenomen in het 

farmacotherapeutisch rapport van ibrutinib te includeren voor het maken van de 

indirecte vergelijking van venetoclax-obinutuzumab vs. ibrutinib bij niet-fitte 

patiënten met ongemuteerde IGHV-status, zonder del(17p) of TP53-mutatie. In de 

publicaties van Robak et al. (2018) en Tedeschi et al. (2019) zijn ibrutinib-

resultaten van de RESONATE-2 studie gebruikt voor de indirecte vergelijking. De 

iLLUMINATE studie nemen we niet mee in de indirecte vergelijking met venetoclax-

obinutuzumab, omdat in deze studie de effectiviteit van ibrutinib-obinutuzumab in 

plaats van ibrutinib monotherapie is onderzocht. Dit leidt tot inclusie van de 

volgende publicaties van de gerandomiseerde fase III studie RESONATE-2: 

• Burger et al. (2015)[19] 

• Coutre et al. (2017)[20]  

• Barr et al. (2018)[21] 

 

Aangezien in de RESONATE-2 studie patiënten met een 17p-deletie zijn 

geëxcludeerd en de effectiviteit van ibrutinib bij patiënten met of zonder een TP53-

mutatie niet is geëvalueerd, nemen we voor de indirecte vergelijking venetoclax-

ibunituzumab ten opzichte van ibrutnib bij patiënten met een TP53-mutatie en of 

del(17p) de volgende publicaties mee die zijn aangedragen door de 

registratiehouder: 

• Woyach et al. (2018)[7]: Gerandomiseerde fase III studie. 

• Ahn et al. (2018)[22]: Open-label, enkelarmige fase II studie. 
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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 

Primaire uitkomstmaat  

Fischer et 

al., 2019[17, 

18] 

Gerandomiseerde, 

multicenter, open-label, fase 

3 studie 

N=432 

 

Therapienaïeve patiënten met CLL en co-morbiditeit.  Venetoclax-obinutuzumab (n=216) 

Chloorambucil-obinutuzumab (n=216) 

PFS, beoordeeld door de 

onderzoeker 

Burger et al., 

2015[19], 

Coutre et al., 

2018[20], Barr 

et al., 

2018[21] 

Gerandomiseerde, 

multicenter, open-label, fase 

3 studie 

N=269  Therapienaïeve patiënten met CLL of SLL ≥65 jaar. 

Patiënten tussen de 65 en 70 jaar moesten minstens 

één co-morbiditeit hebben. ECOG PS≤2 

Ibrutinib (n=136) 

Chloorambucil 

PFS 

Woyach et 

al., 2018[7] 

Gerandomiseerde, 

multicenter, open-label, fase 

3 studie 

N=547 

 

Therapienaïeve patiënten met CLL ≥65 jaar. ECOG 

PS≤2 

Ibrutinib (n=182) 

Ibrutninib-rituximiab 

Bendamustine-rituximab 

PFS 

Ahn et al., 

2018[22] 

Enkelarmige, single-center, 

fase 2 studie 

N=86  Patiënten met CLL, therapie-naïef of 

relapsed/refractair, met del(17p) of TP53-mutatie óf 

een leeftijd ≥65 jaar. ECOG PS≤2 

Ibrutinib (n=86) 

  TP53-cohort (n=51) 

  ouderencohort 

Respons na 6 behandelcycli 
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Bijlage 3: Overzicht geëxcludeerde studies  

 

Eerste auteur, 

jaar van publicatie 

Reden van exclusie 

Mato et al., 2018[29] De door de registratiehouder aangedragen publicatie van Mato et al. (2018) wordt niet geïncludeerd, omdat het geen fase 3 of fase 2 

studie betreft en deze studie geen nieuwe informatie over de OS of PFS levert bij patiënten behandeld met ibrutinib met of zonder een 

TP53-mutatie. 
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Bijlage 4: Overzicht gebruikte richtlijnen en standaarden 

 

Organisatie, ref  Datum  Titel 

EMA[1] 2020 Samenvatting van de productkenmerken venetoclax 

EMA[16] 2020 European Public Assessment Report (EPAR) venetoclax 

HOVON[5] 2020 Richtlijn Chronische Lymfatische Leukemie/kleincellig lymfocytair lymfoom 
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Bijlage 5: Baseline tabel 

 CLL14 

Fischer et al. (2019)[17] 

RESONATE-2 

Burger et al. (2015)[19] 

ALLIANCE 

Woyach et al. (2018)[7] 

TP53-cohort 

Ahn et al. (2018)[22] 

Variabele Venetoclax-obinutuzumab 

n=216 

Chloorambucil-obinutuzumab 

n=216 

Ibrutinib 

n=136 

Ibrutinib 

n=182 

Ibrutinib 

n=51 

Diagnose – % 

CLL 

SLL 

 

100% 

 

100% 

 

90% 

10% 

 

100% 

 

onbekend 

onbekend 

Behandelstatus – % 

Therapienaïef 

Recidiverend of refractair CLL 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

68,6% 

31,4% 

Leeftijd  

Mediaan – jaar (bereik) 

≥65 jaar – % 

≥70 jaar – % 

≥75 jaar – %  

 

72 (43-89) 

 

 

33,3% 

 

71 (41-89) 

 

 

36,1% 

 

73 (65-89) 

 

71% 

 

71 (65-89) 

 

 

62 (33-82) 

41,2% 

 

Man – % 67,6% 66,2% 65% 68% 60,8% 

Mediane tijd vanaf diagnose – maand 

(bereik) 

31,2 (0,4-214,7) 29,2 (0,3-244,8) 31 (1-241)   

Binet status – %  

A 

B 

C 

 

21,3% 

35,6% 

43,1% 

 

20,4% 

37,0% 

42,6% 

   

B-symptomen aanwezig – % 47,7% 51,9%    

Tumorlysissyndroom risico categorie 

Laag – % 

Gemiddeld – % 

Hoog – % 

 

13,4% 

64,4% 

22,2% 

 

12,0% 

68,1% 

19,9% 

   

Totale CIRS score 

Mediaan – score (bereik) 

Score >6 – % 

 

9 (0-23) 

86,1% 

 

8 (1-28) 

81,9% 

 

 

31% 
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 CLL14 

Fischer et al. (2019)[17] 

RESONATE-2 

Burger et al. (2015)[19] 

ALLIANCE 

Woyach et al. (2018)[7] 

 

Ahn et al. (2018)[22] 

Variabele Venetoclax-obinutuzumab 

n=216 

Chloorambucil-obinutuzumab 

n=216 

Ibrutinib 

n=136 

Ibrutinib 

n=182 

Ibrutinib TP53 cohort 

n=51 

Creatinineklaring 

Mediaan – schatting (bereik) 

Schatting <70 ml/min – % 

<60 ml/min – % 

 

65,2 (0,1-3670) 

59,5% 

 

67,5 (31,0-2217,6) 

55,4% 

 

 

 

44% 

 

69 (39-158) 

 

ECOG performance status score – % 

0  

1 

2 

3 

 

41,2% 

45,8% 

12,5% 

0,5% 

 

47,9% 

40,5% 

11,6% 

0% 

 

44% 

48% 

8% 

 

48% 

49% 

3% 

 

Serum β2 microglobulin 

Mediaan – mg/l (bereik) 

>3,5 mg/l – % 

>4 mg/l – % 

Normaal 

Verhoogd 

 

3,9 (1,0-11,5) 

59,4% 

 

4,1 (1,2-14,2) 

61,8% 

 

5 (2-20) 

62% 

 

 

 

 

12% 

88% 

 

3,9 (1,7-12,3) 

 

47,1% 

IGVH-mutatiestatus – % (n) 

Gemuteerd  

Ongemuteerd 

Niet bepaald 

 

38,0% (76/200) 

60,5% (121/200) 

1,5% (3/200) 

 

39,9% (83/208) 

59,1% (123/208) 

1,0% (2/208) 

 

 

43% 

 

24,7% (45/182) 

42,3% (77/182) 

33,0% (60/182) 

 

 

66,7% 

17p-deletie – % (n) 8,5% (17/200) 7,3% (15/193) exclusiecriterium 5% (9/182) 92,2% 

TP53-mutatie – % (n) 11.1% (19/171) 8,3% (13/157)  9% (15/182) 7,8% 

TP53 deletie en/of mutatie – % (n) 14,0% (24/172) 13,7% (22/161)    

CLL-IPI risicogroep – % 

Laag 

Gemiddeld 

Hoog 

Zeer hoog 

 

9,1% 

25,7% 

60,4% 

4,8% 

 

9,5% 

28,0% 

60,0% 

2,5% 

   

Rai stadium – % 

Gemiddeld (stadium I en II) 

Hoog (stadium III en IV) 

   

 

44% 

 

46% 

54% 

 

37,3% 

62,7% 
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Bijlage 6: Beoordeling risico op bias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Other bias:  

Het is onbekend welk percentage van de patiënten een vervolgbehandeling ontving (relevant voor algehele overleving). 

Niet alle patiënten zijn met (on)gemuteerde IGHV-status (relevant voor algehele overleving, tijd tot de volgende behandeling, incidentie 

interventiegerelateerde ernstige ongunstige effecten en incidentie stakers als gevolg van ongunstige effecten). 

Niet alle patiënten zijn zonder del(17p) of TP53-mutatie (relevant voor algehele overleving, tijd tot de volgende behandeling en progressievrije 

overleving, incidentie interventiegerelateerde ernstige ongunstige effecten en incidentie stakers als gevolg van ongunstige effecten).  
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Bijlage 7: GRADE evidence profiel 

Directe vergelijking venetoclax-obinutuzumab versus chloorambucil + obinutuzumab en ibrutinib bij niet eerder behandelde niet-fitte CLL-
patiënten met gemuteerde IGHV-status óf ongemuteerde IGHV-status, beiden zonder del(17p) of TP53-mutatie: GRADE evidence profile. 
 

Certainty assessment Aantal patiënten Effect 

Certainty Importantie 
Aantal 

studies 
Studieopzet Risk of bias Inconsistentie Indirect bewijs Onnauwkeurigheid Andere factoren 

VO 

n=216 

CO 

n=216 

Relatief 

(95% CI) 

Absoluut 

(95% CI) 

Algehele overleving bij niet-fitte patiënten met GEMUTEERDE IGHV-status óf ONGEMUTEERDE IGHV-status, beiden zonder del(17p) of TP53-mutatie (follow up: mediaan 28,1 en 39,6 maanden) 

1   gerandomiseerde 

trials  

zeer ernstig a,b,c  niet van 

toepassing  

niet ernstig  zeer ernstig d  niet gevonden  Mediane OS 

nog niet bereikt 

 

2-jaars OS 91,8%  

(95%-BI: 88,1%-95,5%) 

 

27/216 (12,5%) 

Mediane OS 

nog niet bereikt 

 

2-jaars OS 93,3%  

(95%-BI: 90,0%-96,7%) 

 

27/216 (12,5%) 

HR 1,03 

(0.60 tot 1,75) 
niet te berekenen 

 

 

 

 

 

28 meer per 1.000  

(van 43 minder tot 149 meer) 

 

 

⨁◯◯◯ 
ZEER LAAG  

CRUCIAAL 

Tijd tot de volgende behandeling bij niet-fitte patiënten met GEMUTEERDE IGHV-status óf ONGEMUTEERDE IGHV-status, beiden zonder del(17p) of TP53-mutatie (follow up: mediaan 28,1 en 39,6 maanden) 

1   gerandomiseerde 

trials  

zeer ernstig b,c   niet van 

toepassing  

niet ernstig  ernstig e  niet gevonden  Mediane TTNT 

nog niet bereikt 

 

27/216 (12,5%) 

Mediane TTNT 

nog niet bereikt 

 

45/216 (20,8%) 

HR 0.51 

(0.34 tot 0.78) 

RR 0.60 

(0.38 tot 0.93) 

 

 

 

 

78 minder per 1.000 

(van 126 minder tot 6 minder) 

 

 

⨁◯◯◯ 
ZEER LAAG  

CRUCIAAL 
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Certainty assessment Aantal patiënten Effect 

Certainty Importantie 
Aantal 

studies 
Studieopzet Risk of bias Inconsistentie Indirect bewijs Onnauwkeurigheid Andere factoren 

VO 

n=216 

CO 

n=216 

Relatief 

(95% CI) 

Absoluut 

(95% CI) 

Progressievrije overleving bij niet-fitte patiënten met GEMUTEERDE IGHV-status, zonder del(17p) of TP53-mutatie (follow up: mediaan 28,1 maanden) 

1   gerandomiseerde 

trials  

ernstig c   niet van 

toepassing  

niet ernstig  zeer ernstig f  niet gevonden  Mediane PFS 

niet gerapporteerd 

 

2-jaars PFS 90,3%  

(95%-BI: onbekend) 

Mediane PFS 

niet gerapporteerd 

 

2-jaars PFS 85,6%  

(95%-BI: onbekend) 

HR 0.64 

(0.28 tot 1.46)  

niet te berekenen ⨁◯◯◯ 
ZEER LAAG  

CRUCIAAL 

Progressievrije overleving bij niet-fitte patiënten met ONGEMUTEERDE IGHV-status, zonder del(17p) of TP53-mutatie (follow up: mediaan 28,1 maanden) 

1   gerandomiseerde 

trials  

ernstig c niet van 

toepassing  

niet ernstig  niet ernstig   niet gevonden  Mediane PFS 

niet gerapporteerd 

 

2-jaars PFS 89,4%  

(95%-BI: onbekend) 

Mediane PFS 

niet gerapporteerd 

 

2-jaars PFS 51,0%  

(95%-BI: onbekend) 

HR 0.22 

(0.12 tot 0.38)  

niet te berekenen ⨁⨁⨁◯ 
REDELIJK  

CRUCIAAL 

Incidentie interventiegerelateerde graad 3 of graad 4 ongunstige effecten (follow up: mediaan 28,1 maanden en 39,6 maanden) 

1   gerandomiseerde 

trials  

zeer ernstig b,c   niet van 

toepassing  

niet ernstig  niet ernstig   niet gevonden   167/212 (78.8%)  

 

150/212 (71%) 

164/214 (76.6%) 

 

155/214 (72%)  

 

RR 1.03 

(0.93 tot 1.14)  

RR 0.98 

(0.87 tot 1.10) 

23 meer per 1.000 

(van 54 minder tot 107 meer) 

22 meer per 1.000 

(van 51 minder tot 101 meer)  

⨁⨁◯◯ 
LAAG  

CRUCIAAL 

Incidentie stakers als gevolg van ongunstige effecten (follow up: mediaan 28,1 maanden en 39,6 maanden) 

1   gerandomiseerde 

trials  

zeer ernstig b,c   niet van 

toepassing  

niet ernstig  ernstig g  niet gevonden   FU 28,1 maanden: 

34/212 (16.0%) 

FU 39,6 maanden: 

33/212 (16%)  

FU 28,1 maanden: 

33/214 (15.4%) 

FU 39,6 maanden 

35/214 (16%)  

RR 1.04 

(0.67 tot 1.61) 

RR 0.95 

(0.62 tot 1.47)  

6 meer per 1.000 

(van 51 minder tot 94 meer) 

7 meer per 1.000 

(van 54 minder tot 100 meer)  

⨁◯◯◯ 
ZEER LAAG  

CRUCIAAL 

95%-BI: 95%-betrouwbaarheidsinterval; CI: Confidence interval; HR: Hazard Ratio; OS: Algehele overleving; PFS: Progressievrjie overleving; RR: Risk ratio; TTNT: Tijd tot de volgende behandeling. 
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Explanations 
a. Het is onbekend welk percentage van de patiënten een vervolgbehandeling ontving.  
b. 60% van de patiënten heeft een gemuteerde IGHV-status en 39% van de patiënten heeft een ongemuteerde IGHV-status. (Geprespecificeerde) subgroepanalyses zijn niet beschikbaar.  
c. Niet alle patiënten zijn zonder del(17p) en TP53-mutatie.  
d. De puntschatter geeft aan dat er geen verschil is tussen VO en CO. Omdat beide klinische relevantiegrenzen worden overschreden valt niet uit te sluiten dat de algehele overleving in de VO-arm klinisch relevant beter of slechter is dan in de CO-arm.  
e. De puntschatter geeft een klinisch relevant langere tijd tot de volgende behandeling aan voor patiënten behandeld met VO. Omdat één van de twee klinische relevantiegrenzen wordt overschreden, valt niet uit te sluiten dat er geen verschil is in tijd tot de 
volgende behandeling tussen patiënten behandeld met VO of CO.  
f. De puntschatter geeft aan dat er een klinisch relevant verschil is in progressievrije overleving in het voordeel van VO. Omdat beiden klinische relevantiegrenzen worden overschreden, valt niet uit te sluiten dat er geen verschil is tussen VO en CO of dat VO 
klinisch relevant slechtere progressievrije overleving heeft dan CO.  
g. Het 95%-betrouwbaarheidsinterval is breed en overschrijdt beide klinische relevantiegrenzen. Alhoewel de puntschatter geen verschil in incidentie stakers aantoont, valt niet uit te sluiten dat venetoclax-obinutuzumab tot klinisch relevant meer of minder 
stakers als gevolg van ongunstige effecten leidt ten opzichte van chloorambucil-obinutuzumab. Omdat het percentage stakers in beide behandelarmen slechts 0,6% verschilt, besluiten we om maar met één stap in plaats van twee stappen te downgraden voor 
onnauwkeurigheid. 
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Indirecte vergelijking venetoclax-obinutuzumab versus ibrutinib bij niet eerder behandelde niet-fitte CLL-patiënten met ongemuteerde IGHV-
status zonder del(17p) of TP53-mutatie: GRADE evidence profile. 
 

Certainty assessment Aantal patiënten Effect 

Certainty Importantie 
Aantal 

studies 
Studieopzet Risk of bias Inconsistentie Indirect bewijs Onnauwkeurigheid Andere factoren 

VO 

n=216 

I 

n=136 

Relatief 

(95% CI) 

Absoluut 

(95% CI) 

Algehele overleving bij IGHV-ongemuteerde patiënten zonder del(17p) of TP53-mutatie (follow up: mediaan 28,1 en 39,6 maanden) 

2  Indirecte 

vergelijking van 

twee 

behandelarmen 

uit twee 

verschillende 

gerandomiseerde 

trials  

zeer ernstig a,b,c,d niet van 

toepassing  

niet ernstig e  ernstig h    niet gevonden  Mediane OS 

nog niet bereikt 

 

2-jaars OS 91,8%  

(95%-BI: 88,1%-95,5%) 

 

27/216 (12,5%)  

Mediane OS 

nog niet bereikt 

 

2-jaars OS 95% 

(95%-BI: onbekend) 

 

onbekend/136 

niet te berekenen  niet te berekenen ⨁◯◯◯ 
ZEER LAAG  

CRUCIAAL  

Tijd tot de volgende behandeling bij IGHV-ongemuteerde patiënten zonder del(17p) of TP53-mutatie (follow up: mediaan 28,1 maanden) 

2  Indirecte 

vergelijking van 

twee 

behandelarmen 

uit twee 

verschillende 

gerandomiseerde 

trials 

     
Niet te bepalen. In de RESONATE-2 studie is de tijd tot de volgende behandeling niet gerapporteerd.  -   CRUCIAAL  

Progressievrije overleving bij IGHV-ongemuteerde patiënten zonder del(17p) of TP53-mutatie (follow up: mediaan 28,1 maanden) 

2  Indirecte 

vergelijking van 

twee 

behandelarmen 

uit twee 

verschillende 

gerandomiseerde 

trials 

zeer ernstig d,f  niet van 

toepassing  

niet ernstig e  ernstig h   niet gevonden  Mediane PFS 

niet gerapporteerd 

 

2-jaars PFS 89,4% 

(95%-BI: onbekend) 

Mediane PFS 

niet gerapporteerd 

 

2-jaars PFS 90% 

(95%-BI: onbekend) 

niet te berekenen   niet te berekenen ⨁◯◯◯ 
ZEER LAAG  

CRUCIAAL  
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Certainty assessment Aantal patiënten Effect 

Certainty Importantie 
Aantal 

studies 
Studieopzet Risk of bias Inconsistentie Indirect bewijs Onnauwkeurigheid Andere factoren 

VO 

n=216 

I 

n=136 

Relatief 

(95% CI) 

Absoluut 

(95% CI) 

Incidentie interventiegerelateerd graad 3 en graad 4 ongunstige effecten bij IGHV-ongemuteerde patiënten zonder del(17p) of TP53-mutatie (follow up: mediaan 28,1 maanden) 

2  Indirecte 

vergelijking van 

twee 

behandelarmen 

uit twee 

verschillende 

gerandomiseerde 

trials 

     
Niet te bepalen. In de RESONATE-2 studie is de incidentie (interventiegerelateerde) graad 3 of 4 

ongunstige effecten niet gerapporteerd. 

-   CRUCIAAL  

Incidentie stakers als gevolg van ongunstige effecten bij IGHV-ongemuteerde patiënten zonder del(17p) of TP53-mutatie (follow up: mediaan 28,1 maanden) 

2  Indirecte 

vergelijking van 

twee 

behandelarmen 

uit twee 

verschillende 

gerandomiseerde 

trials 

zeer ernstig a,c,d  niet van 

toepassing  

niet ernstig  ernstig g  niet gevonden   34/212 (16.0%)   12/135 (8.9%)  RR 1.80 

(0.97 tot 3.36)  

71 meer per 1.000 

(from 3 minder tot 210 

meer)  

⨁◯◯◯ 
ZEER LAAG  

CRUCIAAL  

95%-BI: 95%-betrouwbaarheidsinterval; CI: Confidence interval; HR: Hazard Ratio; OS: Algehele overleving; PFS: Progressievrije overleving; RR: Risk ratio. 

 

Explanations 
a. Het betreft een indirecte vergelijking van enkele armen uit verschillende trials. Mogelijke confounders en effectmodificatoren zijn niet gelijkmatig verdeeld over beide behandelarmen. Ongemuteerd IGHV (60,5% vs. 42%) en de 17-deletie (8,5% vs. 0%) komen 
vaker voor in de venetoclax-obinutuzumab-arm. Het is onbekend of de TP53-mutatie even vaak voorkomt in beide behandelarmen. De CIRS-score is vaker >6 in de venetoclax-obinutuzumab-arm: 86,1% vs. 31%. Daarmee lijken patiënten in de venetoclax-
obinutuzumab-arm een slechtere prognose te hebben dan patiënten die zijn geïncludeerd in de ibrutinibarm.  
b. Het is onbekend welk percentage van de patiënten een vervolgbehandeling ontving.  
c. We zijn geïnteresseerd in het effect van venetoclax-obinutuzumab en ibrutinib bij patiënten met ongemuteerd IGHV. In beide behandelarmen zijn echter ook patiënten met een gemuteerde IGHV-status geïncludeerd: 39% in de venetoclax-obinutuzumab-arm 
en 57% in de ibrutinib-arm.  
d. Niet alle patiënten de venetoclax-obinutuzumab-arm zijn zonder del(17p) of TP53-mutatie. Het is onbekend hoeveel patiënten in de ibrutinib-arm een TP53-mutatie heeft.  
e. Er is niet afgewaardeerd voor indirect bewijs, omdat de implicatie van de indirecte vergelijking op de kwaliteit van het bewijs reeds is verwerkt in het risico op bias domein.  
f. Het betreft een indirecte vergelijking van enkele armen uit verschillende trials. Mogelijke confounders en effectmodificatoren zijn niet gelijkmatig verdeeld over beide behandelarmen. De 17-deletie komt vaker voor in de venetoclax-obinutuzumab-arm (8,5% vs. 
0%). Het is onbekend of de TP53-mutatie even vaak voorkomt in beide behandelarmen. De CIRS-score is vaker >6 in de venetoclax-obinutuzumab-arm: 86,1% vs. 31%. Daarmee lijken patiënten in de venetoclax-obinutuzumab-arm een slechtere prognose te 
hebben dan patiënten die zijn geïncludeerd in de ibrutinibarm.  
g. Het 95%-betrouwbaarheidsinterval overschrijdt de klinische relevantiegrens. Daardoor valt niet uit te sluiten dat venetoclax-obinutuzumab een evengrote kans op staken van de behandeling heeft als ibrutinib.  
h. Het 95%-betrouwbaarheidsinterval is niet bekend.   
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Indirecte vergelijking venetoclax-obinutuzumab versus ibrutinib bij niet eerder behandelde CLL-patiënten met del(17p) of TP53-mutatie: GRADE 
evidence profile. 
 

Certainty assessment Aantal patiënten Effect 

Certainty Importantie 
Aantal 

studies 
Studieopzet Risk of bias Inconsistentie Indirect bewijs Onnauwkeurigheid Andere factoren VO I 

Relatief 

(95% CI) 

Absoluut 

(95% CI) 

Algehele overleving bij patiënten met del(17p) of TP53-mutatie (follow up: mediaan 28,1 en 39,6 maanden) 

2  Indirecte 

vergelijking van 

twee 

behandelarmen 

uit twee 

verschillende 

gerandomiseerde 

trials 

zeer ernstig a,b  niet ernstig   ernstig d  ernstig e  niet gevonden  Mediane OS 

nog niet bereikt 

 

2-jaars 80%  

(95%-BI: onbekend) 

 

 

 

 

27/216 (12,5%) 

Mediane OS 

niet gerapporteerd 

 

2-jaars OS 87% 

(95%-BI: onbekend) 

 

5-jaars OS 85,3% 

(74,2%-98,1%) 

 

Onbekend 

 

 

niet te berekenen  niet te berekenen ⨁◯◯◯ 
ZEER LAAG  

CRUCIAAL 

 

Tijd tot de volgende behandeling bij patiënten met del(17p) of TP53-mutatie (follow up: mediaan 28,1 maanden) 

2  Indirecte 

vergelijking van 

twee 

behandelarmen 

uit twee 

verschillende 

gerandomiseerde 

trials 

 

 

 

     
Niet te bepalen. In het TP53-cohort is de tijd tot de volgende behandeling niet gerapporteerd.  -  CRUCIAAL 
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Certainty assessment Aantal patiënten Effect 

Certainty Importantie 
Aantal 

studies 
Studieopzet Risk of bias Inconsistentie Indirect bewijs Onnauwkeurigheid Andere factoren VO I 

Relatief 

(95% CI) 

Absoluut 

(95% CI) 

Progressievrije overleving bij patiënten met del(17p) of TP53-mutatie (follow up: mediaan 28,1 maanden) 

2  Indirecte 

vergelijking van 

twee 

behandelarmen 

uit twee 

verschillende 

gerandomiseerde 

trials 

 

 

 

 

Indirecte 

vergelijking van 

twee 

behandelarmen 

uit twee 

verschillende 

gerandomiseerde 

trials 

 

zeer ernstig f 

 

 

 

 

 

 

 

 

zeer ernstig 

niet ernstig  

 

 

 

 

 

 

 

 

niet ernstig 

niet ernstig d 

 

 

 

 

 

 

 

 

niet ernstig d 

ernstig e 

 

 

 

 

 

 

 

 

ernstig e 

niet gevonden  

 

 

 

 

 

 

 

 

niet gevonden 

Mediane PFS 

niet gerapporteerd 

 

TP53 

2-jaars PFS 73,9% 

(95%-BI: onbekend) 

 

 

 

del(17p) 

2-jaars PFS 64,7% 

Mediane PFS 

niet gerapporteerd 

 

TP53+del(17p) 

2-jaars PFS 85% 

(95%-BI: onbekend) 

5-jaars PFS 74,4% 

(95%-BI:60,2%-92,1%) 

 

del(17p) 

2-jaars PFS 75% 

niet te berekenen 

 

 

 

 

 

 

 

 

niet te berekenen 

niet te berekenen 

 

 

 

 

 

 

 

 

niet te berekenen 

⨁◯◯◯ 
ZEER LAAG  

 

 

 

 

 

 

 

⨁◯◯◯ 
ZEER LAAG 

CRUCIAAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRUCIAAL 

 

Incidentie graad 3 of 4 ongunstige effecten bij patiënten met del(17p) of TP53-mutatie (follow up: mediaan 28,1 maanden) 

2  Indirecte 

vergelijking van 

twee 

behandelarmen 

uit twee 

verschillende 

gerandomiseerde 

trials 

 

     
Niet te bepalen. In het ibrutinib-TP53-cohort is de incidentie (interventiegerelateerde) graad 3 

of 4 ongunstige effecten niet gerapporteerd. 

-  CRUCIAAL 
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Certainty assessment Aantal patiënten Effect 

Certainty Importantie 
Aantal 

studies 
Studieopzet Risk of bias Inconsistentie Indirect bewijs Onnauwkeurigheid Andere factoren VO I 

Relatief 

(95% CI) 

Absoluut 

(95% CI) 

Incidentie stakers als gevolg van ongunstige effecten bij patiënten met del(17p) of TP53-mutatie (follow up: mediaan 28,1 maanden) 

2  Indirecte 

vergelijking van 

twee 

behandelarmen 

uit twee 

verschillende 

gerandomiseerde 

trials  

     
Niet te bepalen. In het ibrutinib-TP53-cohort is de incidentie (interventiegerelateerde) graad 3 

of 4 ongunstige effecten niet gerapporteerd. 

-  CRUCIAAL 

 

CI: Confidence interval 
 
Explanations 
a. Het is onbekend welk percentage van de patiënten een vervolgbehandeling ontving.  
b. Het betreft een indirecte vergelijking van enkele armen uit twee verschillende gerandomiseerde trials. Mogelijke confounders en effectmodificatoren zijn niet gelijkmatig verdeeld over beide behandelarmen.. De CIRS-score in het TP53-cohort is niet bekend. 
De mediane leeftijd in de venetoclax-obinutuzumab-arm is hoger dan in de ibrutinib-arm: 72 jaar vs. 62 jaar.  
d. Er is niet afgewaardeerd voor indirect bewijs, omdat de implicatie van de indirecte vergelijking op de kwaliteit van het bewijs reeds is verwerkt in het risico op bias domein.  
e. Het percentage is geschat op basis van een Kaplan-Meijer curve en/of het 95%-betrouwbaarheidsinterval is niet bekend.  
f. Het betreft een indirecte vergelijking van enkele armen uit twee verschillende gerandomiseerde trials. Mogelijke confounders en effectmodificatoren zijn niet gelijkmatig verdeeld over beide behandelarmen. CIRS-score in het TP53-cohort is niet bekend. De 
mediane leeftijd in de venetoclax-obinutuzumab-arm is hoger dan in de ibrutinib-arm: 72 jaar vs. 62 jaar. Daarnaast is voor venetoclax-obinutuzmab het effect bepaald in twee afzonderlijke subgroepen voor del(17p) en TP53-mutatie, terwijl het effect van 
ibrutinib is bepaald in een gecombineerde groep waarin het aandeel del(17p) in de meerderheid is (92,2% van de patiënten).  
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1 Inleiding 

In het kader van de pakketbeoordeling van specialistische geneesmiddelen zal 

Zorginstituut Nederland advies uitbrengen over de verwachte kosten voor 

venetoclax (Venclyxto®) in combinatie met obinutuzumab voor de behandeling van 

niet eerder behandelde chronische lymfatische leukemie (CLL).  

 

Het doel van deze budgetimpactanalyse (BIA) is een schatting te maken van de 

kosten die met het gebruik van het middel gepaard gaan. Hierbij wordt in principe 

uitgegaan van de kosten wanneer alle patiënten met de indicatie waarvoor na 

advisering door de Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) is vastgesteld dat het 

geneesmiddel voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk, ook 

daadwerkelijk met dit middel behandeld zullen worden.  

 

Indien relevant, wordt hierbij ook rekening gehouden met een eventuele 

kostenbesparing door substitutie van de huidige behandeling. 

1.1 Geregistreerde indicatie 

De geregistreerde indicaties luiden als volgt1: 

 

• De behandeling van CLL in de aanwezigheid van een del(17p) of TP53-mutatie 

bij volwassen patiënten die ongeschikt zijn voor of bij wie een B-

celreceptorremmer (BCR) heeft gefaald.  

• De behandeling van CLL in de afwezigheid van del(17p) of TP53-mutatie bij 

volwassen patiënten bij wie zowel chemo-immunotherapie als een BCR heeft 

gefaald.  

• In combinatie met rituximab voor de behandeling van CLL bij volwassen 

patiënten die ten minste één eerdere behandeling hebben ontvangen. 

• In combinatie met obinutuzumab voor de behandeling van volwassen 

patiënten met niet eerder behandelde CLL. 

 

Het huidige dossier betreft de dikgedrukte indicatie. 

1.2 Plaats in het behandelalgoritme 

Leukemie is een type kanker waarbij in het bloed grote aantallen kwaadaardige 

witte bloedcellen (leukocyten) aanwezig zijn. Bij chronische lymfatische leukemie 

(CLL) is er sprake van een sterke toename van de B-lymfocyten, een bepaald type 

leukocyten. Samen met de T-lymfocyten vormen B-lymfocyten het specifieke 

afweer- of immuunsysteem. Lymfocyten ontstaan in het beenmerg en rijpen dan 

verder uit. Gewoonlijk sterven cellen na verloop van tijd af via een proces dat 

apoptose heet. Bij CLL is de apoptose van B-lymfocyten verstoord. De cellen hopen 

zich niet alleen op in het bloed, maar ook in het beenmerg, de lymfeklieren, milt en 

lever.2
 

 

De keuze voor de eerstelijnsbehandeling van patiënten met CLL is afhankelijk van 

de kenmerken van de patiënt.3 Hierbij speelt allereerst de aanwezigheid van een 

del(17p) of TP53-mutatie een rol. Patiënten met deze kenmerken worden op dit 

moment bij voorkeur behandeld met ibrutinib. 

 

Bij afwezigheid van een del(17p) of TP53-mutatie wordt er gekeken naar de fitheid 

van de patiënt. Op basis van fitheid, kunnen patiënten grofweg in drie categorieën 

gedeeld worden: 
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- Fitte jonge patiënten: zij zijn jonger dan 65 à 70 jaar en worden bij 

voorkeur behandeld met fludarabine-cyclofosfamide-rituximab (FCR).  

- Oudere fitte patiënten, of fitte patiënten met een contra-indicatie voor FCR: 

patiënten vanaf 65 à 70 jaar: zij worden bij voorkeur behandeld met 

bendamustine-rituximab.  

- Patiënten met veel comorbiditeit (niet fitte patiënten). Dit zijn met name 

oudere patiënten: zij worden bij voorkeur behandeld met chloorambucil + 

obinutuzumab. 

 

De fitheid van de patiënt hangt af van verschillende factoren en is onder andere 

gebaseerd op comorbiditeiten. De registratiehouder van venetoclax vraagt 

vergoeding aan voor: 

1. Niet fitte CLL patiënten met gemuteerde IGHV-status, zonder 17p-deletie of 

TP53 mutatie 

2. Niet fitte CLL patiënten met ongemuteerde IGHV-status, zonder 17p-deletie 

of TP53 mutatie 

3. CLL patiënten met een 17p-deletie en/of TP53 mutatie 

 

In het farmacotherapeutisch rapport wordt geconcludeerd dat de 3e subgroep 

vooralsnog niet in aanmerking komt voor vergoeding. Voor deze groep bestaat er op 

dit moment onvoldoende bewijs dat venetoclax-obinutuzumab aan de stand van de 

wetenschap en praktijk voldoet.  

 

Op het moment dat deze BIA wordt opgesteld is ibrutinib voor de eerste twee 

subgroepen nog niet opgenomen in het verzekerde pakket, hier wordt in de BIA dan 

ook nog geen rekening mee gehouden.  

 

 

 



DEFINITIEF | Budgetimpactanalyse van venetoclax (Venclyxto®) met obinutuzumab bij de behandeling van niet 

eerder behandelde CLL | 14 oktober 2020 

 

2020034125 Pagina 7 van 16 

2 Uitgangspunten 

2.1 Aantal patiënten 

In deze BIA zullen er schattingen gemaakt worden voor 2 subgroepen van 

patiënten: 

 

1. Niet fitte CLL patiënten met gemuteerde IGHV-status, zonder 17p-deletie of 

TP53 mutatie 

2. Niet fitte CLL patiënten met ongemuteerde IGHV-status, zonder 17p-deletie 

of TP53 mutatie 

 

Op de website www.kanker.nl is te zien dat het aantal nieuwe patiënten met CLL de 

laatste jaren rond de 1100 ligt. CLL komt op alle leeftijden voor, maar vooral bij 

personen met een leeftijd boven de 60 jaar.4 De beroepsgroep (HOVON) heeft 

vastgesteld dat er ieder jaar ongeveer 600 à 700 patiënten starten met een 

behandeling. Ongeveer 1/3 van de nieuwe patiënten wordt dus nooit behandeld. In 

deze BIA wordt uitgegaan van een groep van 650 patiënten die jaarlijks met een 

eerstelijnsbehandeling starten. Deze aantallen komen overeen met de BIA die 

eerder dit jaar is opgesteld voor de eerstelijnsbehandeling met ibrutinib.  

 

Deze groep van 650 patiënten kan vervolgens ingedeeld worden in patiënten met en 

zonder een del(17p) of TP53-mutatie. De beroepsgroep schat in dat ongeveer 11% 

van de CLL patiënten één van deze mutaties heeft.  

 

De groep patiënten zonder een del(17p) of TP53-mutatie kan worden ingedeeld in 

fitte patiënten (40%) en niet fitte patiënten (60%), deze percentages betreffen 

schattingen van de beroepsgroep. Tot slot is het nog relevant dat van alle patiënten 

(onafhankelijk van het feit of de patiënt jong/fit, ouder/fit of niet fit is) ongeveer 

60% een ongemuteerde IGHV-status heeft (uIGHV) en 40% een gemuteerde IGHV-

status (mIGHV).5 In figuur 1 staat een overzicht van alle genoemde percentages, dit 

figuur is overgenomen uit de BIA van ibrutinib.6 De genoemde percentages 

betreffen de schattingen omtrent het gebruik van ibrutinib voor de verschillende 

subgroepen.  

 

 

Figuur 1: Verdeling van patiënten over subcategorieën - zoals eerder afgestemd in 

het kader van de beoordeling van ibrutinib.  
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De eerste patiëntgroep die potentieel in aanmerking komt voor venetoclax-

obinutuzumab wordt op basis van de vorige paragraaf als volgt berekend: 650 

patiënten x 89% (geen del(17p) of TP53-mutatie) x 60% (niet fit) x 40% (mIGHV) 

= 139 patiënten. De tweede groep komt daarmee op: 650 patiënten x 89% (geen 

del(17p) of TP53-mutatie) x 60% (niet fit) x 60% (uIGHV) = 208 patiënten. 

 

Niet alle patiënten die hierboven berekend zijn zullen starten met een behandeling 

met venetoclax-obinutuzumab.  

 

1. Niet fitte CLL patiënten met gemuteerde IGHV-status, zonder 17p-deletie of TP53 

mutatie 

In de BIA van ibrutinib6 is berekend dat van de niet fitte patiënten met 

gemuteerde IGHV-status ongeveer 10% in de toekomst met ibrutinib behandeld 

zal worden (dit was gebaseerd op input van de beroepsgroep). De 

registratiehouder van venetoclax heeft nu aangegeven dat de klinische experts in 

de adviesraad verwachten dat venetoclax-obinutuzumab vooral patiënten zal 

overnemen van ibrutinib (mits in het verzekerde pakket). Met andere woorden: 

dezelfde groep patiënten zal ofwel in aanmerking komen voor ibrutinib ofwel voor 

venetoclax-obinutuzumab. Omdat ibrutinib op dit moment voor deze groep nog 

niet in het verzekerde pakket zit, gaat deze BIA ervan uit dat er jaarlijks 10% van 

de 139 = 14 patiënten starten met de combinatiebehandeling venetoclax-

obinutuzumab. Voor deze groep wordt niet uitgegaan van een geleidelijke 

marktpenetratie omdat het Zorginstituut verwacht dat de nieuwe 

combinatiebehandeling direct ingezet zal gaan worden.  

 

2. Niet fitte CLL patiënten met ongemuteerde IGHV-status, zonder 17p-deletie of 

TP53 mutatie 

De aanpak voor deze groep is grotendeels hetzelfde als hierboven bij de eerste 

subgroep, behalve dat het percentage patiënten waarmee wordt gerekend niet 

10% bedraagt maar 40%. Deze 40% is net als de 10% hierboven gebaseerd op 

input van de beroepsgroep. Het aantal patiënten komt daarmee op 40% van 208 

patiënten = 83 patiënten.  

 

Samenvatting: samengenomen zullen er de komende 3 jaar ieder jaar (14+83=) 97 

patiënten starten met venetoclax-obinutuzumab.  

 

Er lijkt op dit moment geen risico voor off-label gebruik. Het is wel van belang om te 

melden dat er diverse studies lopen rond de inzet van venetoclax in combinatie met 

andere geneesmiddelen. Een voorbeeld hiervan is de GLOW studie7 waarin de 

combinatiebehandeling van ibrutinib plus venetoclax wordt onderzocht.  

2.2 Substitutie  

Op dit moment zijn er al diverse eerstelijnsbehandelingen beschikbaar voor 

patiënten met CLL. De inzet van venetoclax-obinutuzumab zal daarom gepaard gaan 

met besparingen als gevolg van substitutie.  

 

De huidige standaardbehandeling voor beide subgroepen is chloorambucil-

obinutuzumab.  

2.3 Kosten per patiënt per jaar 

In deze paragraaf zal voor de verschillende behandelingen (venetoclax-

obinutuzumab en chloorambucil-obinutuzumab) een inschatting gemaakt worden 

van de jaarlijkse kosten. Daarnaast komen de patiëntenaantallen nog een keer aan 
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bod. Dit laatste is gedaan om inzichtelijk te maken hoeveel patiënten er in totaal per 

jaar worden behandeld – dit is relevant omdat patiënten de behandeling soms 

starten in het ene jaar, en pas afronden in het jaar erna.  

 

Het Zorginstituut kiest er voor om alle nieuwe (incidente) patiënten halverwege het 

eerste jaar te laten instromen. De reden voor deze keuze is dat in een real-life 

setting patiënten verspreid over het jaar ziek worden, en niet allemaal bij de start 

van een nieuw jaar. Hiermee wordt voorkomen dat voor alle nieuwe patiënten van 

dat jaar de behandelkosten voor een volledig jaar worden berekend. Er wordt 

daarnaast niet meer uitgegaan van kalenderjaren, maar van jaar 1, jaar 2 en jaar 3 

na opname van het geneesmiddel in het basispakket.  

 

Venetoclax-obinutuzumab  

Voor het vaststellen van de behandelduur wordt gebruik gemaakt van de CLL14 

studie.8 Dit is een fase III, gerandomiseerde, open-label studie waarin niet eerder 

behandelde patiënten met CLL 1:1 werden gerandomiseerd naar venetoclax-

obinutuzumab (n=216) of naar chloorambucil-obinutuzumab (n=216). De 

registratiehouder heeft aangegeven dat de gemiddelde behandelduur in deze pivotal 

studie uitkwam op afgerond 11 maanden voor zowel venetoclax-obinutuzumab als 

chloorambucil-obinutuzumab. Omdat patiënten halverwege het eerste jaar 

instromen (zie uitleg hierboven), zullen de behandelkosten opgedeeld worden in 

twee delen: een deel voor het eerste jaar en een deel voor het tweede jaar.  

 

In tabel 1 staan de patiëntenaantallen. Omdat de kosten voor de 

combinatiebehandeling venetoclax-obinutuzumab dus worden verspreid over 2 jaar, 

wordt er gesproken over ‘startende patiënten 1e jaar’ en ‘voortgezette behandeling 

in 2e jaar’. Niet fitte patiënten met een gemuteerde en een ongemuteerde IGHV-

status worden vanaf nu samengenomen omdat voor hen dezelfde uitgangspunten 

rondom de behandeling gelden. Voor alle patiënten wordt uitgegaan van een 

gemiddelde behandelduur van 11 maanden – het Zorginstituut heeft geen 

informatie over eventuele subgroep verschillen hieromtrent.  

 

Tabel 1: Geschatte aantal patiënten dat jaarlijks start met ofwel venetoclax-

obinutuzumab ofwel chloorambucil-obinutuzumab (voor de berekening van 

substitutie). De twee subgroepen (gemuteerd/ongemuteerd IGHV) zijn hier 

samengenomen.   
 

Venetoclax-
obinutuzumab 

Chloorambucil-
obinutuzumab 

jaar 1   

startende patiënten 1e jaar (ook 
totaal) 

97* 97 

 
 

 

jaar 2 

 
 

startende patiënten 1e jaar 97 97 

voortgezette behandeling 2e jaar 97  

totaal 194 97 

 
 

 

jaar 3 

 
 

startende patiënten 1e jaar 97 97 

voortgezette behandeling 2e jaar 97  

totaal 194 97 
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*Dit zijn alle niet fitte patiënten samengenomen: 14 patiënten met gemuteerde IGHV-status 

en 83 patiënten met ongemuteerde IGHV-status. 

 

Venetoclax is beschikbaar in verschillende doseringen. Zie tabel 2 voor de 

apotheekinkoopprijs per verpakking en tabel 3 voor het behandelschema voor 

venetoclax-obinutuzumab. De prijs per mg is hier steeds hetzelfde; afgerond €0,52. 

Het standaard behandelschema voor venetoclax (in combinatie met obinutuzumab) 

is als volgt: vanaf dag 22 dagelijks 20 mg in week 1, 50 mg in week 2, 100 mg in 

week 3, 200 mg in week 4, en 400 mg in week 5. Daarna nog maximaal 10 cycli 

van 28 dagen à 400mg per dag. De behandeling met venetoclax begint dus niet 

gelijk bij start van de 1e cyclus, maar vangt pas aan in de 4e week.  

 

Relevant om hier nog bij op te merken is dat de Nederlandse beroepsgroep heeft 

aangegeven dat zij vooralsnog geen redenen zien om patiënten langer dan één jaar 

met venetoclax-obinutuzumab te behandelen.   

 

In deze BIA zal gerekend worden met het initiële opbouwschema dat tot en met de 

2e cyclus (van 28 dagen) duurt en daarna nog 9 reguliere cycli van 28 dagen (dus 

geen 10, omdat de gemiddelde behandelduur in de CLL14 studie 11 maanden 

betrof). 9 cycli van 28 dagen komt neer op 252 dagen. De totale behandelkosten 

komen daarmee op:  

 

(7 x 20mg x €0,52) + (7 x 50mg x €0,52) + (7 x 100mg x €0,52) + (7 x 200mg x 

€0,52) + (7 x 400mg x €0,52) + (252 x 400mg x €0,52) = €54.977,79. 

 

De AIP van obinutuzumab is €3.690,61 per 40 ml flacon met obinutuzumab in de 

verhouding 25mg/ml (dus in totaal 1000mg). De eerste cyclus krijgt de patiënt 

100mg op dag 1 en 900mg op ofwel dag 1 of dag 2. Op dag 8 en 15 krijgt de 

patiënt nogmaals 1000mg. In de cycli die volgen krijgt de patiënt telkens éénmalig 

1000mg toegediend. Alles bij elkaar genomen, en uitgaande van in totaal 6 

behandelcycli, krijgt de patiënt dus 3000mg (eerste cyclus) + 5 cycli x 1000mg = 

8000mg toegediend. De totale kosten komen daarmee op 8 x €3.690,61 = 

€29.524,88. 

 

De totale behandelkosten voor venetoclax-obinutuzumab komen daarmee op: 

€84.502,67. Het eerste half jaar komen de kosten op €55.509,77 (2 maanden 

opbouw venetoclax + 4 maanden standaarddosering plus de gehele behandeling 

met obinutuzumab welke 6 maanden duurt). Het tweede jaar zijn de kosten nog 

€28.992,90. 

 

Tabel 2: Kosten per verpakking voor verschillende behandelingen. 

Behandeling Prijs per pak  Totale dosis per 

pak 

Prijs per mg 

Venetoclax 10 mg €72,48 140 mg €0,52 

Venetoclax 50 mg €181,21 350 mg €0,52 

Venetoclax 100 mg €362,41 700 mg €0,52 

Venetoclax 100 mg €724,82 1.400 mg €0,52 

Venetoclax 100 mg €5.798,58  11.200 mg €0,52 

Obinutuzumab 1.000 mg  €3.690,61 1.000 mg €3,69 

Chloorambucil 2 mg €50,58 50 mg €0,98 
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Tabel 3: Toedieningsschema venetoclax met obinutuzumab 

 

Cyclus  Dag  Obinutuzumab Venetoclax 

1 1 

1 of 2 

8 

15 

22 t/m 28 

100 mg 

900 mg 

1000 mg 

1000 mg 

 

 

 

 

20 mg 

2 1 

1 t/m 7 

8 t/m 14 

15 t/m 21 

22 t/m 28 

1000 mg  

50 mg 

100 mg 

200 mg 

400 mg 

3 t/m 6 1 

1 t/m 28 

1000 mg  

400 mg 

7 t/m 12 1 t/m 28   400 mg 

 

Chloorambucil-obinutuzumab 

Voor alle patiënten wordt rekening gehouden met substitutie van chloorambucil-

obinutuzumab. Hoewel patiënten in de CLL14 studie8 gemiddeld 11 maanden 

behandeld werden met deze combinatie, schrijft de Nederlandse CLL richtlijn een 

behandelduur van maximaal 6 maanden voor. In navolging van de aanpak in de BIA 

voor ibrutinib wordt ook in deze BIA uitgegaan van een gemiddelde behandelduur 

van 5 maanden (niet alle patiënten zullen naar verwachting de volledige 6 maanden 

behandeld worden). Omdat de behandeling korter dan 6 maanden duurt, worden 

alle kosten verrekend in het eerste behandeljaar van de patiënt. In het bijbehorende 

farmaco-economisch rapport wordt wel gerekend met een gemiddelde behandelduur 

van 10,8 maanden. 

 

De AIP van chloorambucil is €50,58 voor 25 tabletten met 2 mg chloorambucil. De 

kosten per mg komen daarmee afgerond op €1,01. De aanbevolen dagelijkse 

dosering is 10 mg/m2. Om het gemiddelde lichaamsoppervlakte te bepalen maakt 

het Zorginstituut hier gebruik van een eerdere berekening uit de BIA van ibrutinib in 

2017.9 Het gemiddelde lichaamsoppervlak werd in die BIA vastgesteld op 1,87m2. 

Dit lichaamsoppervlakte komt overeen met het lichaamsoppervlakte zoals berekend 

voor (met name niet fitte) patiënten in een fase 3 studie waarin ibrutinib is 

onderzocht (1,86m2).10 

 

Bij een gemiddeld lichaamsoppervlak van 1,87m2 komen de gemiddelde dagelijkse 

kosten neer op €18,92. Per cyclus wordt chloorambucil 7 dagen gegeven; voor 5 

cycli komt dit op 35 behandeldagen. De kosten hiervoor bedragen €662,09. 

 

De AIP en de voorgeschreven dosering van obinutuzumab staan hierboven reeds 

vermeld bij de behandelcombinatie venetoclax-obinutuzumab. In dit geval wordt er 

echter uitgegaan van in totaal 5 behandelcycli. De berekening wordt daarmee als 

volgt: 3000mg (eerste cyclus) + 4 cycli x 1000mg = 7000mg; de totale kosten 

bedragen hiervoor 7000 x €3,69 = €25.834,27 

 

De totale kosten voor de behandelcombinatie chloorambucil-obinutuzumab komen 

daarmee op €26.496,36. Omdat de behandeling ongeveer 5 maanden duurt, wordt 

dit totale bedrag in het eerste jaar verrekend.   

 

Samenvatting 

In tabel 4 staat een overzicht van de behandelkosten van de verschillende 



DEFINITIEF | Budgetimpactanalyse van venetoclax (Venclyxto®) met obinutuzumab bij de behandeling van niet 

eerder behandelde CLL | 14 oktober 2020 

 

2020034125 Pagina 12 van 16 

behandelingen. 

 

Tabel 4: Behandelkosten per patiënt, per behandeling. De kosten in het 1e jaar betreffen 

alleen de kosten voor een totale behandelduur van maximaal 6 maanden, dit is vanwege het 

feit dat alle patiënten halverwege het jaar instromen.   

 
Behandeling kosten jaar 1  kosten jaar 2  kosten jaar 3 

venetoclax-obinutuzumab €55.509,77*  €28.992,90 n.v.t. 

chlooramubil-obinutuzumab   €26.496,36  n.v.t. n.v.t. 

* De kosten zijn in dit eerste jaar hoger dan in het tweede jaar omdat alleen in het eerste 

halfjaar ook obinutuzumab gegeven wordt.  

 

Naast de geneesmiddelkosten zijn er ook toedieningskosten die met de 

behandelingen gepaard gaan. Dit geldt alleen voor de combinatiebehandelingen met 

obinutuzumab. De kosten van deze intraveneuze toediening zijn variabel. 

Nederlands onderzoek uit 201812 wijst uit dat de kosten voor intraveneuze 

toediening van oncolytica gemiddeld ongeveer tussen de €150 en €250 liggen. 

2.4 Aannames 

De berekeningen zijn gebaseerd op de volgende aannames: 

 

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

bijdragen. 

• Er wordt ervan uitgegaan dat ibrutinib (nog) niet in het verzekerde pakket zit 

voor de twee subgroepen die in deze BIA centraal staan.  

• Er wordt uitgegaan van 650 patiënten die een eerstelijnsbehandeling starten.  

• 40% van de patiënten heeft een gemuteerd IGHV-status en 60% een 

ongemuteerde IGHV-status.  

• Er wordt uitgegaan van 100% therapietrouw.  

• Indien de gemiddelde behandelduur bekend is, wordt hiervan uitgegaan (zoals 

bij venetoclax-obinutuzumab, dit is 11 maanden). Indien dit niet bekend is, 

wordt er een schatting van de gemiddelde behandelduur gemaakt op basis van 

het percentage patiënten dat de volledige kuur afmaakt (chloorambucil-

obinutuzumab).  

• Alle nieuwe (incidente) patiënten stromen halverwege het jaar in. In het eerste 

jaar worden dus maximaal 6 maanden aan behandelkosten gerekend.  

• De marktpenetratie is direct 100%.  

• Er wordt uitgegaan van een gemiddeld lichaamsoppervlakte van 1,87m2.  

• In deze BIA wordt geen rekening gehouden met eventuele 

vervolgbehandelingen. 
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3 Budgetimpactanalyse 

 

In tabel 5 staan de geneesmiddelkosten van de behandeling met venetoclax-

obinutuzumab (voor beide subgroepen), hier is nog geen rekening gehouden met 

substitutie. Mogelijke extra kosten of besparingen ten laste van het bredere 

gezondheidsbudget zijn hierbij buiten beschouwing gelaten.   

 

Tabel 5: Raming van de totale kosten van de toevoeging van venetoclax-

obinutuzumab aan het behandelarsenaal voor niet eerder behandelde CLL 

 

 venetoclax-obinutuzumab 

 aantal patiënten 
kosten per 
patiënt 

totaal 

jaar 1    

startende patiënten 1e jaar  
(ook totaal) 

97 € 55.510 € 5.384.447 

 
   

jaar 2 
   

startende patiënten 1e jaar 97 € 55.510  € 5.384.447 

voortgezette behandeling 2e jaar 97 € 28.993  € 2.812.311 

totaal 194 
 

€ 8.196.759 
 
   

jaar 3 
   

startende patiënten 1e jaar 97 € 55.510  € 5.384.447 

voortgezette behandeling 2e jaar 97 € 28.993  € 2.812.311 

totaal 194 
 

€ 8.196.759 

 

 

In tabel 6 staat de berekening omtrent substitutie van chloorambucil-obinutuzumab.  

 

In tabel 7 staat tot slot de uiteindelijke berekening van de meerkosten van 

toevoeging van venetoclax-obinutuzumab aan het verzekerde pakket bij de 

hierboven genoemde subgroepen. De substitutiekosten uit tabel 6 worden hier 

afgetrokken van de totale kosten van venetoclax-obinutuzumab zoals gepresenteerd 

in tabel 5.  

 

Tabel 6: Raming van de totale kosten in het kader van substitutie van chloorambucil-

obinutuzumab.  

 

 chloorambucil-obinutuzumab  

 aantal 
patiënten 

kosten per 
patiënt 

totaal 

jaar 1    

startende patiënten 1e jaar (ook 
totaal) 

97 € 26.496 € 2.570.147 

    

jaar 2    

startende patiënten 1e jaar 97  € 26.496  € 2.570.147 

voortgezette behandeling 2e jaar    

totaal 97  € 2.570.147 
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jaar 3    

startende patiënten 1e jaar 97  € 26.496  € 2.570.147 

voortgezette behandeling 2e jaar    

voortgezette behandeling 3e jaar    

totaal 97  € 2.570.147 

 

 

 

Tabel 7: Raming van de totale meerkosten van de toevoeging van venetoclax-

obinutuzumab aan het behandelarsenaal voor chronische lymfatische leukemie, met 

inachtneming van de besparingen door substitutie.  

 

 

 

 

 

 

 
Totale kosten 
venetoclax-
obinutuzumab 

Totale substitutie van 
chloorambucil-
obinutuzumab 

Totale 
meerkosten 

jaar 1 €5.384.447  €2.570.147  €2.814.300  

jaar 2 €8.196.759  €2.570.147  €5.626.611  

jaar 3 €8.196.759  €2.570.147  €5.626.611  
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4 Conclusie 

Deze budgetimpactanalyse (BIA) maakt inzichtelijk wat de meerkosten zullen zijn 

wanneer venetoclax-obinutuzumab beschikbaar komt als eerstelijnsbehandeling 

voor patiënten met CLL. Deze berekening is gemaakt voor 2 subgroepen van 

patiënten:  

 

1. Niet fitte CLL patiënten met gemuteerde IGHV-status, zonder 17p-deletie of 

TP53 mutatie 

2. Niet fitte CLL patiënten met ongemuteerde IGHV-status, zonder 17p-deletie 

of TP53 mutatie 

 

In totaal gaat het om 194 patiënten die in het derde jaar na marktintroductie onder 

behandeling zouden zijn. De totale behandelkosten komen daarmee op €8,2 

miljoen. Wanneer er rekening wordt gehouden met substitutie van chloorambucil-

obinutuzumab zijn de meerkosten €5,6 miljoen in het derde jaar.  

 

Er bestaat onzekerheid over de precieze aantallen patiënten die zullen starten met 

de behandeling met venetoclax-obinutuzumab. Het is daarbij relevant om op te 

merken dat het Zorginstituut recentelijk ook een beoordeling heeft uitgevoerd van 

ibrutinib voor de behandeling van niet fitte patiënten. Op dit moment behoort deze 

behandeling voor deze subgroep echter nog niet tot het verzekerde pakket, en heeft 

de BIA hier dus geen rekening mee gehouden.   

 

Tot slot is er in deze BIA geen rekening gehouden met eventuele aanvullende 

substitutiekosten gerelateerd aan vervolgbehandelingen. De geschatte meerkosten 

zouden daardoor lager uit kunnen vallen, dit is echter in dit stadium lastig in te 

schatten.  

 

 

De inhoudelijke bespreking is afgerond in de Wetenschappelijke Adviesraad 
(WAR) vergadering van 21 september 2020. 
 

  



DEFINITIEF | Budgetimpactanalyse van venetoclax (Venclyxto®) met obinutuzumab bij de behandeling van niet 

eerder behandelde CLL | 14 oktober 2020 

 

2020034125 Pagina 16 van 16 

  



DEFINITIEF | Budgetimpactanalyse van venetoclax (Venclyxto®) met obinutuzumab bij de behandeling van niet 

eerder behandelde CLL | 14 oktober 2020 

 

2020034125 Pagina 17 van 16 

5 Referenties 

1 EMA. SmPC Venetoclax (Venclyxto) 2020. 

2 Nederlandse Vereniging voor Hematologie. Chronisch lymfatische leukemie. 

www.hematologienederland.nl/chronisch-lymfatische-leukemie, 2017. 

3 HOVON CLL werkgroep. Richtlijn Chronische Lymfatische Leukemie/ kleincellig 

lymfocytair lymfoom. www.hematologienederland.nl, 2017. 

4 Integraal kankercentrum Nederland. Incidentie chronische lymfatische 

leukemie / kleincellig B-cellymfoom 2020.  

5 International CLL-IPI Working Group. An international prognostic index for 

patients with chronic lymphocytic leukaemia (CLL-IPI): a meta-analysis of 

individual patient data. The Lancet Oncology. 2016;17(6):779-790. 

6 Zorginstituut Nederland. Pakketadvies sluisgeneesmiddel ibrutinib (Imbruvica) 

voor de behandeling van volwassen patiënten met CLL die niet eerder zijn 

behandeld 2020. 

7 https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03462719. Geraadpleegd in augustus 

2020.  

8 Fischer K, Al-Sawaf O, Bahlo J, et al. Venetoclax and Obinutuzumab in Patients 

with CLL and Coexisting Conditions. N Engl J Med 2019; 380: 2225-36.  

9 Zorginstituut Nederland. Pakketadvies sluisgeneesmiddel ibrutinib 

(Imbruvica®) bij eerstelijnsbehandeling chronische lymfatische leukemie (CLL) 

bij patiënten die geen del(17p) of TP53-mutatie hebben 2017. 

10 Pharmacyclics LLC. Clinical Study Report PCYC-1115-CA: A Randomized, 

Multicenter, Open-label, Phase 3 Study of the Bruton’s Tyrosine Kinase 

Inhibitor PCI-32765 versus Chlorambucil in Patients 65 Years or Older with 

Treatment-naive Chronic Lymphocytic Leukemia or Small Lymphocytic 

Lymphoma (May 2015). 

11 Franken, M. G., Kanters, T. A., Coenen, J. L., et al. (2018). Potential cost 

savings owing to the route of administration of oncology drugs: a microcosting 

study of intravenous and subcutaneous administration of trastuzumab and 

rituximab in the Netherlands. Anti-cancer drugs, 29(8), 791-801. 

 

 



 

 

 

 

Farmaco-economisch rapport voor venetoclax 
(Venclyxto®) met obinutuzumab bij de 
behandeling van niet eerder behandelde CLL 
 

 

Onderdeel van de initiële beoordeling van specialistische 

geneesmiddelen 

 

Datum  14 oktober 2020 

Status  Definitief 

  

 

 

 

 



DEFINITIEF | Farmaco-economisch rapport voor venetoclax (Venclyxto®) met obinutuzumab bij de behandeling van 

niet eerder behandelde CLL | 14 oktober 2020 

 

2020032177 Pagina 1 van 48 

Colofon 

Volgnummer 2020032177 

  

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

 AWaal@zinl.nl 

  

Auteur(s) mevr. dr. C. Sweegers 

  

Afdeling Sector Zorg, afdeling Pakket 

  

Registratiehouder  Abbvie BV 

  

  

 





DEFINITIEF | Farmaco-economisch rapport voor venetoclax (Venclyxto®) met obinutuzumab bij de behandeling van 

niet eerder behandelde CLL | 14 oktober 2020 

 

2020032177 Pagina 3 van 48 

Inhoud 

Colofon—1 

Samenvatting—5 

1 Inleiding—11 
1.1 Geregistreerde indicatie—11 
1.2 Aandoening en verloop van de ziekte—12 
1.3 Epidemiologie—12 
1.4 Onderzoeksvraag—12 

2 Methoden—13 
2.1 Patiëntenpopulatie—13 
2.2 Interventie—14 
2.3 Vergelijkende behandeling—14 
2.4 Klinische uitkomsten—14 
2.5 Tijdshorizon—15 
2.6 Analyse techniek—15 
2.7 Economisch model—15 
2.7.1 Modelstructuur en gezondheidstoestanden—15 
2.7.2 Cyclusduur en modelinstroom—16 
2.7.3 Perspectief—16 
2.7.4 Discontering—16 
2.8 Inputgegevens—16 
2.8.1 Transitiekansen en extrapolatie—16 
2.8.2 Utiliteiten—19 
2.8.3 Kosten—20 
2.8.4 Modelaannames—26 
2.9 Validatie—27 
2.9.1 Validatie van het conceptuele model en de input data—27 
2.9.2 Technische validatie—28 
2.9.3 Output validatie—28 
2.10 Gevoeligheids- en scenarioanalyses—28 
2.10.1 Univariate gevoeligheidsanalyses—28 
2.10.2 Probabilistische gevoeligheidsanalyses (PSA)—29 
2.10.3 Scenarioanalyses—29 
2.10.4 Value Of Information (VOI) analyse—33 
2.11 Literatuurstudie—33 

3 Resultaten farmaco-economische evaluatie—35 
3.1 Ziektelast—35 
3.2 Incrementele en totale effecten—35 
3.3 Incrementele en totale kosten—35 
3.4 Incrementele kosteneffectiviteitsratio’s—36 
3.5 Gevoeligheidsanalyses—37 
3.5.1 Univariate gevoeligheidsanalyses—37 
3.5.2 Probabilistische gevoeligheidsanalyses (PSA)—37 
3.5.3 Scenarioanalyses—38 
3.5.4 Value Of Information (VOI) analyse—41 

4 Discussie en Conclusies—43 



DEFINITIEF | Farmaco-economisch rapport voor venetoclax (Venclyxto®) met obinutuzumab bij de behandeling van 

niet eerder behandelde CLL | 14 oktober 2020 

 

2020032177 Pagina 4 van 48 

5 Literatuur—45 

Bijlage A—47 
 



DEFINITIEF | Farmaco-economisch rapport voor venetoclax (Venclyxto®) met obinutuzumab bij de behandeling van 

niet eerder behandelde CLL | 14 oktober 2020 

 

2020032177 Pagina 5 van 48 

Samenvatting 

 

De minister voor Medische Zorg en Sport heeft Zorginstituut Nederland verzocht een 

inhoudelijke toetsing uit te voeren van venetoclax (Venclyxto®) met obinutuzumab 

in het kader van de pakketbeoordeling van specialistische geneesmiddelen. 

Onderdeel van deze toetsing is de onderbouwing en schatting van de 

kosteneffectiviteit. Op basis van de analyses die door de registratiehouder zijn 

uitgevoerd en aangeleverd stelt Zorginstituut Nederland een farmaco-economisch 

rapport vast.  

 

Venetoclax (Venclyxto®) met obinutuzumab is geïndiceerd bij de behandeling van 

niet eerder behandelde CLL. Na advisering door de Wetenschappelijke Adviesraad 

(WAR) is het Zorginstituut tot de conclusie gekomen dat venetoclax-obinutuzumab 

aan de stand van de wetenschap en praktijk voldoet voor de volgende indicaties:  

• Niet-fitte patiënten met niet eerder behandelde CLL en gemuteerde IGHV-

status, zonder 17p-deletie of TP53-mutatie; 

• Niet-fitte patiënten met niet eerder behandelde CLL en ongemuteerde IGHV-

status, zonder 17p-deletie of TP53-mutatie. 

 

In het farmacotherapeutische rapport wordt daarnaast voor beide subgroepen ook 

een therapeutische meerwaarde vastgesteld ten opzichte van de huidige 

standaardbehandeling. In dit farmaco-economische rapport wordt de 

kosteneffectiviteitsanalyse van de grootste subgroep, de patiënten met 

ongemuteerde IGHV-status, uitvoerig besproken. De aparte analyse voor de kleinere 

subgroep (patiënten met gemuteerde IGHV-status) komt alleen in een scenario aan 

bod. De aanpak is voor beide subgroepen grotendeels hetzelfde.  

 

Het Zorginstituut is tot de volgende conclusies gekomen. 

 

Economische Evaluatie 

De registratiehouder heeft een economische evaluatie uitgevoerd door middel van 

een kostenutiliteitsanalyse. Daarbij is gebruik gemaakt van een partitioned survival 

model. De studieresultaten gemeten over een periode van ruim 3 jaar zijn 

geëxtrapoleerd naar een tijdsperiode van 30 jaar. De analyse is uitgevoerd vanuit 

het maatschappelijk perspectief. De gekozen tijdshorizon is zo goed als levenslang. 

Er is een discontering toegepast van 4% op toekomstige kosten en 1,5% op 

toekomstige effecten. 

 

Vergelijkende behandeling 

In de economische evaluatie is venetoclax-obinutuzumab vergeleken met 

chloorambucil-obinutuzumab. 

 

Effecten 

De effecten van de behandelingen zijn uitgedrukt in voor kwaliteit van leven 

gecorrigeerde levensjaren (QALY) en gewonnen levensjaren (LYG). De 

registratiehouder rapporteert een gemiddelde gezondheid van 8,96 QALY per patiënt 

door inzet van venetoclax-obinutuzumab. Bij chloorambucil-obinutuzumab is dit 

7,82 QALYs. De totale gemiddelde gezondheidswinst is 1,14 QALYs per patiënt ten 

opzichte van chloorambucil-obinutuzumab. Voor wat betreft LYG resulteert het 

model in een gemiddeld aantal LYG van 11,86 door inzet van zowel venetoclax-

obinutuzumab als chloorambucil-obinutuzumab. 
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Kosten 

In het model zijn de kosten binnen de gezondheidszorg, patiënt en familiekosten, en 

de kosten in andere sectoren opgenomen. De gemiddelde kosten per patiënt 

bedragen €124.795 voor venetoclax-obinutuzumab en €284.071 voor 

chloorambucil-obinutuzumab. De behandeling met venetoclax-obinutuzumab levert 

een besparing op van €159.276. 

 

Kosteneffectiviteit 

De registratiehouder geeft aan dat de behandeling met venetoclax-obinutuzumab 

dominant is ten opzichte van de behandeling met chloorambucil-obinutuzumab: de 

behandeling resulteert in meer QALYs tegen minder kosten.  

 

De univariate gevoeligheidsanalyses laten zien dat bij geen enkele aanpassing van 

de inputwaardes deze dominante positie verandert. Parameters die relatief veel 

input hebben op de resultaten: de utiliteiten in de progressievrije en post-progressie 

gezondheidstoestanden en de duur van de behandeling met ibrutinib in de tweede 

lijn.  

 

De resultaten van de probabilistische sensitiviteitsanalyse zoals gerapporteerd door 

de registratiehouder laten zien dat de kans dat venetoclax-obinutuzumab 

kosteneffectief is ten opzichte van chloorambucil-obinutuzumab bij een 

referentiewaarde van €50.000 per QALY ongeveer 100% is.  

 

De gemiddelde ICER van de 1000 simulaties die de registratiehouder deed toont ook 

aan dat de behandeling met venetoclax-obinutuzumab dominant is ten opzichte van 

chloorambucil-obinutuzumab.  

 

In een aparte analyse voor de subgroep van patiënten met een gemuteerde IGHV-

status komt de registratiehouder ook tot de conclusie dat de behandeling met 

venetoclax-obinutuzumab dominant is ten opzichte van chloorambucil-

obinutuzumab. Het Zorginstituut plaatst echter grote kanttekeningen bij deze 

analyse en vindt niet dat deze conclusie overgenomen kan worden.  

 

Discussie 

Voor de verschillende aspecten van de kosteneffectiviteitsanalyse (modelstructuur 

en analysetechniek, inputgegevens, validatie en gevoeligheidsanalyses, en 

resultaten) heeft Zorginstituut Nederland beoordeeld welke bronnen van 

onzekerheid aanwezig zijn. Hierbij is gelet op transparantie, methodologie, 

onnauwkeurigheid, bias en het gebrek aan bewijs. De meest belangrijke 

kritiekpunten worden genoemd, de overige kritiekpunten staan vermeld in het 

rapport. 

 

De methodologie van de kosteneffectiviteitsanalyse sluit niet aan op het 

referentiekader (richtlijn economische evaluaties) bij het volgende onderdeel: 

-  Voor de utiliteiten in de progressievrije gezondheidstoestand dient uitgegaan 

te worden van de resultaten zoals deze zijn geobserveerd in de klinische 

studie, ook als groepen niet significant van elkaar verschilden. Hoewel de 

registratiehouder verschillende scenario analyses aanlevert, blijft het lastig 

om te bepalen welke waarden het meest plausibel zijn voor de basecase 

analyse. Daarnaast is de utiliteit in de post-progressie toestand mogelijk te 

hoog. De verschillende scenario analyses laten zien dat de nieuwe 

behandeling in alle gevallen dominant blijft ten opzichte van de huidige 

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

-  Er zijn nog zeer weinig gegevens omtrent algehele overleving. In het model is 

de overleving tussen beide behandelarmen gelijk gesteld, maar mogelijk 

pakt dat in de toekomst toch anders uit.  

-  Voor de subgroep van patiënten met een gemuteerde IGHV-status lijkt er op 

dit moment onvoldoende data beschikbaar te zijn om de PFS curve goed te 

kunnen modelleren.  

 

Eindconclusie  

Voor niet-fitte patiënten met niet eerder behandelde CLL en ongemuteerde IGHV-

status, zonder 17p-deletie of TP53-mutatie concludeert het Zorginstituut na 

advisering door de WAR dat de kosteneffectiviteitsanalyse van venetoclax-

obinutuzumab bij de behandeling van niet eerder behandelde CLL van voldoende 

methodologische kwaliteit is. Bij een referentiewaarde van €50.000 per QALY is de 

behandeling met venetoclax-obinutuzumab kosteneffectief ten opzichte van de 

behandeling met chloorambucil-obinutuzumab. De behandeling met venetoclax-

obinutuzumab is dominant: de behandeling levert meer QALYs op tegen minder 

kosten. Het includeren van de medische kosten in gewonnen levensjaren heeft hier 

geen invloed op. Omdat de nieuwe behandeling dominant is rapporteert het 

Zorginstituut geen ICER.  

 

Voor niet-fitte patiënten met niet eerder behandelde CLL en gemuteerde IGHV-

status, zonder 17p-deletie of TP53-mutatie concludeert het Zorginstituut na 

advisering door de WAR dat de kosteneffectiviteitsanalyse van venetoclax-

obinutuzumab bij de behandeling van niet eerder behandelde CLL van voldoende 

methodologische kwaliteit is. De uitkomsten van de farmaco-economische analyse 

kunnen echter niet gebruikt worden voor besluitvorming omdat er teveel 

onzekerheid is rondom het modelleren van de progressievrije overleving. Dit komt 

met name doordat er voor deze specifieke subgroep weinig data beschikbaar is. Het 

Zorginstituut merkt op dat ook hier de behandeling met venetoclax-obinutuzumab 

kostenbesparend lijkt te zijn ten opzichte van chloorambucil-obinutuzumab. Dit blijft 

echter een onzekere conclusie.  

 

De inhoudelijke bespreking is afgerond in de Wetenschappelijke Adviesraad 
(WAR) vergadering van 21 september 2020. 
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Afkortingen 
 

 

Del(17p)  Deletie van chromosoomnummer 17 

AE  Adverse events 

AIC Akaike information criterion 

BI Betrouwbaarheidsinterval 

BoD Burden of disease 

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek 

CEA Cost-effectiveness analysis 

CEAC Cost-effectiveness acceptability curve 

CLL Chronic lymphocytic leukaemia 

CUA Cost-utility analysis 

DBC Diagnose behandelcombinatie 

DIS DBC-informatiesysteem 

EMA European Medicine Agency 

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

EVPI Expected value of perfect information 

FCR fludarabine-cyclofosfamide-rituximab 

HR Hazard ratio 

HTA Health technology assessment 

IGHV immunoglobulin heavy chain gene 

KM Kaplan-Meier 

NICE National Institute for Health and Care Excellence 

NMB Net monetary benefit 

NZa Nederlandse Zorgautoriteit 

OS Overall survival 

PAID Practical Application to Include Future Disease 

PFS Progression-free survival 

PPS Post-progression survival 

PSA Probabilistic sensitivity analysis 

QALY Quality-adjusted life-year 

QoL Quality of life 

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

VOI Value of information 

WAR Wetenschappelijke Adviesraad 

ZIN Zorginstituut Nederland 



DEFINITIEF | Farmaco-economisch rapport voor venetoclax (Venclyxto®) met obinutuzumab bij de behandeling van 

niet eerder behandelde CLL | 14 oktober 2020 

 

2020032177 Pagina 10 van 48 

 

  



DEFINITIEF | Farmaco-economisch rapport voor venetoclax (Venclyxto®) met obinutuzumab bij de behandeling van 

niet eerder behandelde CLL | 14 oktober 2020 

 

2020032177 Pagina 11 van 48 

1 Inleiding 

Op verzoek van de minister voor Medische Zorg en Sport voert Zorginstituut 

Nederland inhoudelijke toetsingen uit ten behoeve van de pakketbeoordeling 

specialistische geneesmiddelen. 

 

In dit farmaco-economisch rapport wordt de kosteneffectiviteit getoetst van 

venetoclax (Venclyxto®) met obinutuzumab voor de behandeling van volwassen 

patiënten met eerder onbehandelde chronische lymfatische leukemie (CLL). Het 

Zorginstituut beoordeelt de kosteneffectiviteit en methodologische kwaliteit op basis 

van de analyses die door de registratiehouder zijn uitgevoerd en aangeleverd. 

 

Het uitgangspunt voor de bepaling van de kosteneffectiviteit vormt de 

patiëntenpopulatie waarvoor het geneesmiddel is geregistreerd en waarvoor 

Zorginstituut Nederland na advisering door de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) 

een therapeutische meerwaarde heeft vastgesteld. Het Zorginstituut heeft de 

kosteneffectiviteit beoordeeld aan de hand van de volgende uitgangspunten: 

• De vergelijkende behandeling 

• De analyse techniek 

• De inputgegevens 

• De validatie en gevoeligheidsanalyse 

1.1 Geregistreerde indicatie 

De kosteneffectiviteitsanalyse moet plaatsvinden bij patiënten met de 

geregistreerde indicatie voor venetoclax.1 De geregistreerde indicaties luiden als 

volgt: 

 

• De behandeling van CLL in de aanwezigheid van een del(17p) of TP53-mutatie 

bij volwassen patiënten die ongeschikt zijn voor of bij wie een B-

celreceptorremmer (BCR) heeft gefaald.  

• De behandeling van CLL in de afwezigheid van del(17p) of TP53-mutatie bij 

volwassen patiënten bij wie zowel chemo-immunotherapie als een BCR heeft 

gefaald.  

• In combinatie met rituximab voor de behandeling van CLL bij volwassen 

patiënten die ten minste één eerdere behandeling hebben ontvangen. 

• In combinatie met obinutuzumab voor de behandeling van volwassen 

patiënten met niet eerder behandelde CLL. 

 

Het huidige dossier betreft de dikgedrukte indicatie. 

 

In het farmacotherapeutisch rapport wordt geconcludeerd dat venetoclax-

obinutuzumab aan de stand van de wetenschap en praktijk voldoet voor de 

volgende indicaties:  

• Niet-fitte patiënten met niet eerder behandelde CLL en gemuteerde IGHV-

status, zonder 17p-deletie of TP53-mutatie; 

• Niet-fitte patiënten met niet eerder behandelde CLL en ongemuteerde IGHV-

status, zonder 17p-deletie of TP53-mutatie. 

 

In het farmacotherapeutische rapport wordt daarnaast voor beide subgroepen ook 

een therapeutische meerwaarde vastgesteld ten opzichte van de huidige 

standaardbehandeling en is een farmaco-economische analyse daarom noodzakelijk. 

In dit farmaco-economische rapport wordt de kosteneffectiviteitsanalyse van de 
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grootste subgroep, de patiënten met ongemuteerde IGHV-status, uitvoerig 

besproken. De aparte analyse voor de kleinere subgroep (patiënten met 

gemuteerde IGHV-status) komt alleen in een scenario aan bod. De aanpak is voor 

beide subgroepen grotendeels hetzelfde.  

1.2 Aandoening en verloop van de ziekte 

Leukemie is een type kanker waarbij in het bloed vaak grote aantallen 

kwaadaardige witte bloedcellen (leukocyten) aanwezig zijn. Bij CLL is er sprake van 

een sterke toename van de B-lymfocyten. Samen met de T-lymfocyten vormen B-

lymfocyten het specifieke afweer- of immuunsysteem. Lymfocyten ontstaan in het 

beenmerg en rijpen dan verder uit. Gewoonlijk sterven cellen na verloop van tijd af 

via een proces dat apoptose heet. Bij CLL is de apoptose van B-lymfocyten 

verstoord. De cellen hopen zich niet alleen op in het bloed, maar ook in het 

beenmerg, de lymfeklieren, milt en lever.2  

 

Ongeveer 60% van de CLL patiënten heeft bij presentatie een ongemuteerde 

imuunglobuline genherschikking (IGHV) status.3 CLL patiënten met een 

ongemuteerde IGHV-status zijn genetisch instabieler met een hoger risico om 

ongunstige genetische mutaties te verwerven. Overlevingsduur en responsduur zijn 

significant korter in deze groep.4 

 

Daarnaast zijn er bij patiënten met CLL genetische afwijkingen gevonden. Meest 

frequent zijn een deletie op chromosoom 13q (±50-60% van de patiënten), een 

deletie op chromosoom 11q of het ataxia telangiectasia mutatie (ATM) gen (±20% 

van de patiënten), trisomie van chromosoom 12 (±15% van de patiënten), NOTCH1 

gen (±10%), en een deletie op chromosoom 17p (del17p) (<10% van de 

patiënten). Bij ongeveer 80% van de patiënten met een del17p mutatie is er ook 

sprake van een TP53 mutatie. De aan- of afwezigheid van deze afwijkingen zijn 

prognostisch voor overleving en kunnen predictief zijn voor de effectiviteit van 

behandelingen.4 

 

De keuze voor de eerstelijnsbehandeling van patiënten met CLL is afhankelijk van 

de kenmerken van de patiënt. Hierbij speelt met name fitheid een rol. Patiënten die 

fit zijn en relatief jong (<65 à 70 jaar) worden behandeld met fludarabine-

cyclofosfamide-rituximab (FCR). Oudere fitte patiënten, of fitte patiënten met een 

contra-indicatie voor FCR worden bij voorkeur behandeld met bendamustine-

rituximab (BR). Patiënten met veel comorbiditeit worden als ‘niet fit’ gezien, zij 

worden bij voorkeur behandeld met chloorambucil-obinutuzumab.3  

1.3 Epidemiologie 

CLL is de meest voorkomende vorm van leukemie in de Westerse wereld. Uit de 

IKNL data over de afgelopen 7 jaar lijkt het aantal nieuwe patiënten met CLL stabiel 

te blijven, rond de 1100 patiënten per jaar. CLL komt op alle leeftijden voor, maar 

vooral bij een leeftijd boven de 60 jaar.5 

1.4 Onderzoeksvraag 

De farmaco-economische analyse moet antwoord geven op de vraag of de 

toepassing van venetoclax-obinutuzumab in de dagelijkse klinische praktijk 

kosteneffectief is, dat wil zeggen dat de investering in venetoclax-obinutuzumab in 

verhouding staat tot de gezondheidswinst en eventuele financiële besparingen die 

het bewerkstelligt. 

Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden wordt de incrementele 

kosteneffectiviteitsratio van venetoclax-obinutuzumab ten opzichte van de 

standaardbehandeling bepaald.  
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2 Methoden 

2.1 Patiëntenpopulatie 

In dit rapport staat de volgende patiëntgroep centraal: niet fitte patiënten met 

ongemuteerde IGHV-status, zonder del(17p) en/of TP53-mutatie. In een scenario 

analyse komt de analyse voor de subgroep van niet fitte patiënten met gemuteerde 

IGHV-status, zonder del(17p) en/of TP53-mutatie aan bod. 

 

De CLL14 studie is de pivotal studie die als uitgangspunt wordt genomen voor het 

opstellen van het model.6 De CLL14 studie is een fase III, gerandomiseerde, open-

label studie uitgevoerd in 196 behandelcentra in 21 landen. In deze studie werden 

432 niet eerder behandelde patiënten met CLL 1:1 gerandomiseerd naar 

venetoclax-obinutuzumab (n=216) of naar chloorambucil-obinutuzumab (n=216). 

 

In tabel 1 staan de patiëntkenmerken van de CLL14 studie. Ter referentie zijn ook 

de patiëntkenmerken van CLL patiënten in Nederland toegevoegd.5 Belangrijk om 

hierbij op te merken is dat de rechterkolom de gehele CLL populatie in Nederland 

betreft en dus niet is toegespitst op de niet fitte patiënten (waarvoor de 

vergoedingsaanvraag geldt).  

 

Tabel 1 Patiëntkenmerken: pivotal CLL14 trial versus (alle) CLL patiënten in NL   

Characteristic CLL14 trial Model population (IKNL 

characteristics) 

Average age 72 69 

Proportion female 33% 37% 

Weight (kg) 75,8 - 

Body surface area (m2) 1,86 - 

Race   

American Indian or Alaskan native 0,2% NR 

Black or African American 0,9% NR 

Native Hawaiian or other pacific 

islander 

0,7% NR 

Unknown 8,8% NR 

White 89,6% NR 

ECOG score   

0 44,5% 37,2% 

1 43,2% 9,3% 

2 12,1% 1,6% 

3 0,2% 0,4% 

4 0,0% 0,3% 

Unknown 0,0% 51,2% 

Proportion with 17p deletion 7,9% 0,8% 

TP53 mutation 10,0% NR 

IGHV mutation status   

Mutation 36,8% NR 

No mutation 56,5% NR 

Unknown 6,7% NR 

NR: Not reported 

 

De registratiehouder verklaart dat Nederlandse klinische experts hebben aangegeven 

dat de patiënten uit de CLL14 studie grotendeels overeenkomen met de patiënten die 
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in Nederland behandeld zullen worden met venetoclax-obinutuzumab.  

 

Conclusie patiëntenpopulatie:  

Het Zorginstituut kan zich vinden in de patiëntenpopulatie die is geïncludeerd in de 

farmaco-economische analyse.  

2.2 Interventie 

Venetoclax is een orale behandeling.1 De aanbevolen startdosering van venetoclax 

bij CLL is éénmaal daags 20 mg gedurende 7 dagen. De dosering dient over een 

periode van 5 weken geleidelijk te worden verhoogd tot aan de dagelijkse 

aanbevolen dosering van 400 mg. De aanbevolen behandelduur met venetoclax 

bedraagt 12 cycli à 28 dagen, waarvan 6 cycli in combinatie met obinutuzumab 

gevolgd door 6 cycli monotherapie.  

 

Obinutuzumab is een intraveneuze behandeling.7 Initiatie van obinutuzumab begint 

met 100 mg op dag 1 van cyclus 1, gevolgd door 900 mg op dag 1 of dag 2 van 

cyclus 1. Op dag 8 en dag 15 van cyclus 1 dient nogmaals 1000 mg obinutuzumab 

gegeven te worden. Vervolgens wordt aanbevolen om op dag 1 van elke 

opeenvolgende cyclus 1000 mg obinutuzumab te geven, dit voor 6 cycli in totaal. 

 

Conclusie interventie: 

Het Zorginstituut kan zich vinden in de gedefinieerde interventie.  

2.3 Vergelijkende behandeling 

Venetoclax-obinutuzumab wordt vergeleken met chloorambucil-obinutuzumab. 

Chloorambucil is een oraal geneesmiddel en wordt gegeven in de dosering van 10 

mg/m2 op dag 1-7 van elke cyclus (12 in totaal).8 Obinutuzumab wordt gegeven 

volgens het schema dat hierboven reeds staat uitgelegd. Patiënten krijgen dus de 

eerste 6 cycli zowel chloorambucil als obinutuzumab en de 6 cycli daarna alleen nog 

chloorambucil.  

 

Conclusie vergelijkende behandeling 

Het Zorginstituut kan zich vinden in de vergelijkende behandeling. 

2.4 Klinische uitkomsten 

De belangrijkste klinische uitkomsten voor het model zijn progressievrije overleving 

(PFS), algehele overleving (OS), tijd tot de volgende behandeling (TTNT) en het 

vóórkomen en de duur van bijwerkingen (AEs). De resultaten hieronder betreffen de 

CLL14 studie6 die ten grondslag ligt aan het model. In deze paragraaf worden alleen 

de gepubliceerde resultaten besproken (zoals ook genoemd in het farmacothera-

peutisch rapport). Voor het model zijn wel OS en TTNT data beschikbaar die zijn 

uitgesplitst per IGHV mutatie status, dit zal aan bod komen in paragraaf 2.8. 

 

PFS: De 2-jaars progressievrije overleving, zoals bepaald door de onderzoeker, bij 

IGHV-ongemuteerde patiënten, ongeacht del(17p) of TP53-mutatie is 89,4% voor 

venetoclax-obinutuzumab en 51,0% voor chloorambucil-obinutuzumab (relative 

risk=0,28; 95%-BI:0,17-0,47, p<0,001). De hazard ratio bedraagt 0,22 (95%-BI: 

0,12–0,38).  

 

OS: Het aandeel patiënten in de studie met een ongemuteerde IGHV-status is 60%. 

Algehele overleving is alleen gerapporteerd voor de gehele studiepopulatie. Na een 

mediane follow-up van 28,1 maanden (bereik: 0,0–35,9 maanden) was in beide 

behandelarmen de mediane algehele overleving niet bereikt. Op 24 maanden na 

start van de behandeling was de algehele overleving 91,8% (95%-BI: 88,1%–
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95,5%) en 93,3% (95%-BI: 90,0%–96,7%) in respectievelijk de venetoclax-

obinutuzumab groep en chloorambucil-obinutuzumab groep. De bijbehorende 

hazard ratio is 1,24 (95%-BI: 0,64–2,40, p=0,52). 

 

TTNT: Het aandeel patiënten in de studie met een ongemuteerde IGHV-status is 

60%. De tijd tot de volgende behandeling is alleen gerapporteerd voor de gehele 

studiepopulatie. De hazard ratio is 0,60 (95%-BI: 0,37–0,97) in het voordeel van 

venetoclax-obinutuzumab. 

 

De verschillen in bijwerkingen tussen de twee behandelarmen komen aan bod in de 

paragrafen over de utiliteiten en de kosten (2.8.2 en 2.8.3).  

2.5 Tijdshorizon 

De analyseperiode van een studie moet zodanig zijn dat een geldige en betrouwbare 

uitspraak kan worden gedaan over de kosten en effecten van de te vergelijken 

behandelingen. De registratiehouder is uitgegaan van een tijdshorizon van 30 jaar. 

Patiënten starten in het model als zij 69 jaar zijn, dus na 30 jaar is het grootste deel 

(op 2% na) overleden. Hoewel de tijdshorizon idealiter zo lang moet zijn dat alle 

patiënten in het model zijn overleden, verwacht het Zorginstituut niet dat een 

eventuele aanpassing veel invloed zal hebben op de resultaten.  

2.6 Analyse techniek 

Indien er sprake is van een therapeutische meerwaarde dient een 

kosteneffectiviteitsanalyse (KEA) en/of een kostenutiliteitsanalyse (KUA) uitgevoerd 

te worden. In de economische evaluatie is gebruik gemaakt van een KUA om de 

kosteneffectiviteit van behandeling met venetoclax-obinutuzumab aan te kunnen 

tonen. 

2.7 Economisch model 

2.7.1 Modelstructuur en gezondheidstoestanden 

In figuur 1 is de modelstructuur weergegeven. Er is gebruikt gemaakt van een 

partitioned survival model met 3 gezondheidstoestanden. De transities tussen de 

gezondheidstoestanden zijn bepaald op basis van de PFS en OS uit de CLL14 studie. 

Het model gebruikt gegevens uit de CLL14 studie6 met een mediane follow-up duur 

van 39,6 maanden. Het is relevant om hierbij op te merken dat deze modelstructuur 

afwijkt van een recente beoordeling van het Zorginstituut van ibrutinib bij dezelfde 

patiëntgroep (daar werd uitgegaan van een Markov model op basis van individuele 

patiëntgegevens). Bepaalde keuzes, zoals bijvoorbeeld rond de extrapolatie van PFS 

en OS, hebben daardoor mogelijk een ander effect in de verschillende modellen. 

Hoe deze verschillen zich direct vertalen in de uitkomsten is lastig te bepalen.  

 

Behandelduur en tijd tot de volgende behandeling (TTNT) zijn niet expliciet als 

gezondheidstoestand gemodelleerd, maar worden wel gebruikt om de 

behandelkosten te bepalen. De algehele overleving van CLL patiënten in het model 

wordt begrensd door de gemiddelde overleving van de Nederlandse bevolking, en 

kan in het model dus in ieder geval niet langer zijn.  
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Figuur 1: Modelstructuur van het partitioned survival model voor venetoclax-

obinutuzumab bij de behandeling van niet eerder behandelde CLL. 

 

2.7.2 Cyclusduur en modelinstroom 

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

2.7.3 Perspectief 

Volgens de richtlijnen dienen farmaco-economische evaluaties vanuit een 

maatschappelijk perspectief uitgevoerd en gerapporteerd te worden, waarbij alle 

kosten en baten, ongeacht wie de kosten draagt of aan wie de baten toevallen, in de 

analyse meegenomen worden.9 De registratiehouder is uitgegaan van het 

maatschappelijk perspectief.   

2.7.4 Discontering 

Discontering is gedaan zoals geadviseerd in de richtlijnen voor farmaco-economisch 

onderzoek. Toekomstige kosten zijn gedisconteerd met 4% en toekomstige effecten 

zijn gedisconteerd met 1,5%. 

 

Conclusie economisch model: Het Zorginstituut kan zich vinden in de analyse 

techniek.  

2.8 Inputgegevens 

2.8.1 Transitiekansen en extrapolatie 

Voor het bepalen van de transities in het model zijn met name data gebruikt uit de 

CLL14 studie.6 De individuele patiëntgegevens uit die studie zijn gedigitaliseerd en 

dienen als basis voor het fitten van de modellen met betrekking tot PFS, OS en 

TTNT.  

 

Ten eerste werd de proportional hazard assumptie getoetst. Dit is gedaan voor 

zowel het effect van de behandeling als het effect van IGHV mutatie status. Voor 

PFS, OS en TTNT is dit steeds apart bekeken. Op basis van de visuele inspectie en 

de analyse van de Schoenfeld residuals heeft de registratiehouder besloten om voor 

PFS en TTNT uit te gaan van onafhankelijke modellen omdat er geen sprake lijkt te 

zijn van proportional hazards. Voor OS wordt wel gekozen voor een afhankelijk 

model. Tot slot lijkt er sprake te zijn van proportional hazards voor wat betreft het 

effect van IGHV mutatie. IGHV mutatiestatus wordt daarom toegevoegd als een 

covariaat aan de verschillende modellen. In dit rapport worden de resultaten van de 

patiënten met ongemuteerde IGHV-status uitvoerig beschreven. De resultaten voor 

patiënten met gemuteerde IGHV–status komen aan bod in een scenario analyse.  

 

De registratiehouder heeft vervolgens verschillende parametrische survival modellen 

statistisch en visueel getoetst op hun fit op de Kaplan Meier (KM) curves 



DEFINITIEF | Farmaco-economisch rapport voor venetoclax (Venclyxto®) met obinutuzumab bij de behandeling van 

niet eerder behandelde CLL | 14 oktober 2020 

 

2020032177 Pagina 17 van 48 

(exponentieel, Weibull, Gompertz, log-logistic, log-normal, gamma, generalized 

gamma en spline 1-3 knot modellen). Voor het selecteren van het meest geschikte 

survival model heeft de registratiehouder ook klinische experts geraadpleegd en de 

modelschattingen vergeleken met externe bronnen.  

 

Uiteindelijk wordt er voor het modelleren van PFS gekozen voor log-logistische 

modellen (zie figuur 2). Doorslaggevend daarbij was uiteindelijk de vergelijking met 

resultaten uit de CLL11 studie.10 In de CLL11 studie werd de effectiviteit van 

chloorambucil-obinutuzumab onderzocht bij de eerstelijnsbehandeling van CLL. Van 

deze studie zijn inmiddels 7-jaars PFS cijfers bekend. De 5-jaars progressievrije 

overleving van 23% in de CLL11 studie komt goed overeen met de 5-jaars 

geschatte progressievrije overleving van 23,8% bij het geselecteerde log-logistische 

model. Het Zorginstituut heeft de registratiehouder verzocht om nader in te gaan op 

de overeenkomsten en verschillen voor wat betreft de patiëntkenmerken in de 

CLL11 en CLL14 studie maar heeft hier geen reactie op gekregen. 

 

Voor wat betreft de algehele overleving heeft de registratiehouder ervoor gekozen 

om voor beide behandelarmen exact dezelfde modelschatting aan te houden: er 

wordt dus uitgegaan van gelijke overleving (zie figuur 3). De registratiehouder heeft 

een exponentieel model geselecteerd. Dit type model toonde de beste statistische fit 

en lijkt daarnaast vrij goed aan te sluiten bij twee recente publicaties die 10-jaars 

OS schattingen presenteren tussen de 51% en 64%.11,12   

 

Hoewel de registratiehouder aangeeft dat bovenstaande aanpak een conservatieve 

benadering is, wil het Zorginstituut daar graag een kanttekening bij plaatsen. In het 

huidige model is het namelijk zo dat patiënten nadat zij progressie hebben vertoond 

op venetoclax-obinutuzumab nog maar ongeveer één maand een andere 

behandeling krijgen (waarna zij overlijden). Wanneer patiënten die venetoclax-

obinutuzumab krijgen wel langer zouden leven, dan zouden zij ook meer kosten 

kunnen maken rond tweedelijnsbehandelingen. Op verzoek van het Zorginstituut 

heeft de registratiehouder een scenario analyse uitgevoerd waarbij de waargenomen 

verbetering op PFS wordt doorberekend naar de OS. De resultaten hiervan laten 

zien dat patiënten hierdoor zowel meer QALYs verzamelen als meer kosten maken in 

het kader van de tweedelijnsbehandeling. De behandeling met venetoclax-

obinutuzumab blijft ook in deze situatie dominant.  

 

Tijd tot de volgende behandeling is tot slot gemodelleerd met een log-logistisch 

model. Dit model toonde een goede statistische fit en komt goed overeen met data 

uit de CLL11 studie. Voor beide behandelarmen zijn aparte log-logistische modellen 

gefit.  

 

Het Zorginstituut kan zich vinden in de gekozen aanpak.  
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Figuur 2: Geobserveerde (in rood) en gemodelleerde PFS curves voor patiënten 

behandeld met venetoclax-obinutuzumab (boven) en chloorambucil-obinutuzumab 

(onder). Er zijn log-logistische (paars) modellen geselecteerd.  

 

 
Figuur 3: Algehele overleving (OS) van de Nederlandse bevolking (background 

mortality) en geobserveerde en gemodelleerde overleving uit de CLL14 studie. Omdat 

er voor de behandelarmen uit de CLL14 studie wordt uitgegaan van gelijke overleving 

overlappen de curves hier (en zie je alleen de rode lijn van chloorambucil-obinutuzumab).   
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2.8.2 Utiliteiten 

Voor het bepalen van de utiliteiten van de gezondheidstoestanden heeft de 

registratiehouder wederom de CLL14 studie als uitgangspunt genomen. In deze 

studie is gebruik gemaakt van de EQ-5D-3L vragenlijst. De registratiehouder heeft 

een linear mixed effects model voor repeated measures gebruikt om de resultaten 

hiervan te analyseren. De resultaten zijn aangepast naar de Nederlandse tarieven. 

De registratiehouder komt uit op een gemiddelde utiliteit tijdens PFS van 0,844.  

 

In het farmacotherapeutisch dossier dat door de registratiehouder is ingediend leest 

het Zorginstituut dat er kleine verschillen in kwaliteit van leven lijken te bestaan 

tussen de twee behandelarmen in CLL14. Dit verschil lijkt ook iets te variëren in de 

tijd. Het Zorginstituut had graag gezien dat de registratiehouder een analyse had 

uitgevoerd op de daadwerkelijk verzamelde gegevens per behandelarm, en het 

verloop daarvan over de tijd, en deze had gebruikt in de analyse. De 

registratiehouder heeft wel twee aanvullende scenario analyses uitgevoerd waarbij 

de chloorambucil-obinutuzumab groep een PFS utiliteit heeft die 0,02 of 0,04 hoger 

ligt dan in de venetoclax-obinutuzumab groep.  

 

De registratiehouder valideert de verkregen utiliteitsscores met verschillende studies 

met CLL patiënten. Zo werd in een Nederlandse studie door Holtzer-Goor et al. een 

gemiddelde utiliteit van 0,82 gevonden bij CLL patiënten die een 

eerstelijnsbehandeling kregen.13 Dit komt vrij goed overeen met de utiliteiten uit de 

CLL14 studie. Hierbij moet echter de kanttekening gemaakt worden dat de patiënten 

in de studie van Holtzer-Goor et al. mogelijk fitter waren dan de niet fitte 

patiëntenpopulatie die onderzocht wordt in de huidige kosteneffectiviteitsanalyse. Zo 

was er in de Holtzer-Goor studie bij het merendeel van de patiënten geen sprake 

van comorbiditeiten en had ruim 75% van de patiënten een WHO performance 

status van 0. De huidige kosteneffectiviteitsanalyse wordt uitgevoerd ten behoeve 

van de niet fitte CLL patiënten in Nederland, waarbij veelal sprake zal zijn van 

comorbiditeiten.  

 

De utiliteit in de PFS gezondheidstoestand van het model ligt dus mogelijk iets 

hoger dan daadwerkelijk het geval zal zijn in de Nederlandse situatie. In een 

scenario analyse heeft de registratiehouder een analyse uitgevoerd waarbij de 

utiliteit op 0,71 is gezet. Deze inputwaarde is overgenomen uit een studie door 

Blommestein et al. waarbij de kosteneffectiviteit van chloorambucil bij niet fitte 

patiënten in Nederland is onderzocht.14 In deze studie van Blommestein et al. zijn 

de utiliteiten overgenomen uit een studie door Kosmas et al.15 waarbij de utiliteiten 

zijn verkregen door middel van een time trade off methode in het Verenigd 

Koninkrijk.   

 

Voor het vaststellen van de utiliteit in de post-progressie gezondheidstoestand 

wordt geen gebruik gemaakt van de CLL14 studie, deze gegevens zijn niet  

verzameld. Voor de utiliteit in de post-progressie gezondheidstoestand gaat de 

registratiehouder wederom uit van de Kosmas et al. studie.15 De utiliteit komt 

daarbij uit op 0,66. De registratiehouder geeft aan dat deze utiliteit tussen de 

waarden van 0,60 en 0,75 in ligt die in het venetoclax-rituximab rapport van het 

Zorginstituut worden genoemd.16 In dat rapport worden deze utiliteiten 

aangehouden voor CLL patiënten die respectievelijk een tweede of derde 

behandellijn starten.  

 

Volgens het Zorginstituut lijkt het in dit geval meer voor de hand te liggen om voor 

de post-progressie toestand uit te gaan van een utiliteit 0,75 

(tweedelijnsbehandeling zoals vastgesteld in het venetoclax-rituximab dossier). Dit 

zou dan ook meer in lijn zijn met het model van ibrutinib dat recentelijk door het 
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Zorginstituut is beoordeeld (hier was de post-progressie utiliteit 0,75).17 Dat model 

betrof de eerstelijnsbehandeling van ibrutinib bij niet fitte CLL patiënten, dezelfde 

patiëntgroep als waar het huidige dossier betrekking op heeft.  

 

In de base case analyse bestaat er een groot verschil in de utiliteit pre- en post-

progressie (0,844 vs. 0,660). De registratiehouder heeft verschillende scenario 

analyses uitgevoerd waarbij dit verschil is verkleind.  

 

Tabel 2: Utiliteiten per gezondheidstoestand in het model 

 

Gezondheidstoestand  Utiliteit  Bron 

Base case - PFS 0,844  CLL14 studie6 

Base case - PPS 0,660  Kosmas et al. progressie na eerstelijnsbehandeling15 

Scenario - PFS 0,710  Blommestein et al.14 

Scenario - PPS 0,600  Dretzke et al., zoals gebruikt in NICE beoordeling 

van venetoclax monotherapie, en in rapport 

Zorginstituut mbt venetoclax-rituximab bij recidief, 

refractair CLL16 

 

Naast de hierboven genoemde uitgangswaarden wordt er een leeftijdscorrectie 

toegepast, en vinden er correcties plaats voor diverse bijwerkingen (zie tabel 3).  

 

De duur van de bijwerkingen (28 dagen) is hier twee keer zo lang als in het ibrutinib 

model (hierboven reeds kort genoemd) bij dezelfde patiëntgroep. De 

registratiehouder heeft op verzoek van het Zorginstituut een scenario analyse 

opgenomen waarbij de duur van de bijwerkingen op 14 dagen wordt vastgesteld.  

 

De registratiehouder lijkt geen correctie te hebben toegepast voor intraveneuze 

toedieningen. Waarschijnlijk heeft dit weinig effect op de eindresultaten.  

 

Tabel 3: Utiliteiten gerelateerd aan bijwerkingen.   

 

Adverse event Disutility  Reference Duration 

(days) 

QALY loss 

Asthenia 0,12 Lloyd 200618 28 0,0092 

Diarrhoea 0,08 Beusterien 201019 28 0,0061 

Dyspnoea 0,35 Grutters 201020 28 0,0268 

Febrile neutropenia 0,15 Lloyd 200618 28 0,0115 

Infusion-related reaction 0,20 NICE TA34421 28 0,0153 

Leukopenia 0,15 Lloyd 200618 28 0,0115 

Neutropenia 0,09 Nafees 200822 28 0,0069 

Pneumonia 0,20 Beusterien 201019 28 0,0153 

Sepsis 0,20 Tolley 201323 28 0,0153 

Thrombo-cytopenia 0,11 Tolley 201323 28 0,0084 

 

2.8.3 Kosten 

Uitgaande van het maatschappelijk perspectief kunnen er drie kostencategorieën 

worden onderscheiden, namelijk kosten binnen de gezondheidszorg, kosten van 

patiënten en familie en kosten in andere sectoren.  

 

De registratiehouder heeft kosten binnen de gezondheidszorg, patiënt en 

familiekosten, en kosten in andere sectoren meegenomen in het model. De kosten 
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zijn uitgedrukt in euro’s en gecorrigeerd voor inflatie voor het jaar 2019. 

 

Kosten binnen de gezondheidszorg 

Binnen de kostencategorie kosten binnen de gezondheidzorg vallen twee soorten 

kosten. De eerste soort kosten bestaan uit alle zorgkosten die rechtstreeks verband 

houden met of beïnvloed worden door de preventie, diagnostiek, therapie, 

revalidatie en verzorging van de ziekte of behandeling. De kosten van de 

behandeling van bijwerkingen van een interventie behoren ook in deze 

kostencategorie. De tweede soort kosten bestaan uit alle zorgkosten die zich 

voordoen in gewonnen levensjaren, ook wel bekend als indirecte medische 

kosten. Het betreft hier alle medische kosten die optreden als gevolg van het 

levensverlengende effect van een interventie. Wanneer een interventie de 

levensduur verlengt, leidt dit normaal gesproken tot additionele zorgkosten. Dit 

kunnen kosten zijn die gerelateerd zijn aan de ziekte, maar dit kunnen ook kosten 

zijn geen directe relatie hebben met de ziekte. De indirecte medische kosten dienen 

meegenomen te worden in een scenario analyse. 

 

In tabel 4 staan de kosten van de geneesmiddelen, en in tabel 5 het 

behandelregime waarvan wordt uitgegaan. In tabel 6 staan de kosten per 

behandelcombinatie per cyclus.  

 

Voor wat betreft de behandelduur in de CLL14 studie is het nog relevant om op te 

merken dat deze gemiddeld 11,1 maanden was voor de patiënten die venetoclax-

obinutuzumab kregen en 10,8 maanden voor de patiënten die chloorambucil-

obinutuzumab kregen. Van de patiënten die venetoclax-obinutuzumab kregen was 

iedereen na 14 maanden was gestopt met de behandeling. De Nederlandse 

beroepsgroep heeft tijdens de consultatieronde aangegeven dat zij op dit moment 

geen reden zien om patiënten langer dan 12 maanden te behandelen met venetoclax-

obinutuzumab.  

 

De behandelduur van chloorambucil-obinutuzumab zoals deze wordt aangehouden in 

het farmaco-economische model wijkt daarmee af van de behandelduur in de BIA. 

Het model gaat namelijk uit van de CLL14 studie waar de maximale behandelduur 12 

maanden was en dus gemiddeld 10,8 maanden. De BIA gaat echter uit van de 

Nederlandse richtlijn en komt uit op een gemiddelde behandelduur van 5 maanden. 

Het is onduidelijk wat het effect hiervan op de resultaten is. Enerzijds worden mogelijk 

de kosten voor deze behandeling in het model overschat, anderzijds zorgt de langere 

behandelduur mogelijk ook voor meer effecten (uitgedrukt in QALYs) – dit is niet te 

zeggen. Het Zorginstituut gaat wel akkoord met de huidige aanpak.    

 

Tabel 4: Geneesmiddelkosten.  

 

Drug Dose  Admin route  Units per 

pack 

Price per pack 

Venetoclax 10 mg Oral 14 €72,48 

Venetoclax 50 mg Oral 7 €181,21 

Venetoclax 100 mg Oral 7 €362,41 

Venetoclax 100 mg Oral 14 €724,82 

Venetoclax 100 mg Oral 112  €5.798,58 

Obinutuzumab 1000 mg  Intravenous 1  €3.690,61 

Chlorambucil 2 mg Oral 25 €50,58 

Ibrutinib 140 mg Oral 90  €5.674,77 

Rituximab 500 mg  Intravenous 1  €1.162,66 
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Tabel 5: Behandelregime zoals gebruik in het model. 

 

Behandeling  Behandelschema 

Venetoclax Indien gegeven samen met obinutuzumab: vanaf dag 22 dagelijks 20 mg in 

week 1, 50 mg in week 2, 100 mg in week 3, 200 mg in week 4, en 400 mg in 

week 5. Daarna nog maximaal 10 cycli van 28 dagen.1 Het totaal aantal 

behandelingen is 315. 

Kosten per jaar: (7*20mg*€0,52) + (7*50mg*€0,52) + (7*100mg*€0,52) + 

(7*200mg*€0,52) + (7*400mg*€0,52) + (280*400mg*€0,52) = €60.776 

Obinutuzumab 100 en 900 mg op dag 1 van de 1e cyclus, en 1.000 mg op dag 8 en 15. 

Hierna een administratie per cyclus van 28 dagen, totaal voor maximaal zes 

cycli.7 Het totaal aantal behandelingen is negen. 

Kosten per jaar: (100mg*€3,69) + (900mg*€3,69) + €3.690,61 + €3.690,61 

+ 5*€3.690,61 = €29.525 

Chloorambucil 10 mg/m2 op dag 1-7 van elke cyclus, voor maximaal zes cycli.8 Het totaal 

aantal behandelingen is 42. 

Kosten per jaar: (10mg*1,86m2*€0,98)*42 = €767 

Rituximab Eenmalig 375 mg/m2 in cyclus 1, eenmalig 500 mg/m2 in volgende cycli, 

totaal voor maximaal zes cycli.24 Het totaal aantal behandelingen is zes. 

Kosten per jaar: (375mg*1,86m2*€2,33) + (500mg*1,86m2*€2,33)*5 = 

€12.435 

Ibrutinib Dagelijks 420 mg (drie tabletten) tot ziekteprogressie of onacceptabele 

toxiciteit.25 Het totaal aantal behandelingen is 3x365 per jaar. 

Kosten per jaar: 420mg*€0,45*365 = €69.043 

 

 
Tabel 6: Geneesmiddelkosten per cyclus.  

Behandeling  Cycle 1  Cycle 2  Cycle 3  Cycle 4  Cycle 5  Cycle 6  Cycle 7+ 

Venetoclax-

obinutuzumab 

€11.144  €6.409  €9.489  €9.489  €9.489  €9.489  €5.799 

Chloorambucil-

obinutuzumab 

€11.146*  €3.765  €3.765  €3.765  €3.765  €3.765 €74 

Venetoclax-

rituximab 

€4.416  €7.966  €7.966  €7.966  €7.966  €7.966  €5.799** 

Ibrutinib €5.296  €5.296  €5.296  €5.296  €5.296  €5.296  €5.296*** 

Chloorambucil-

rituximab 

€1.702  €2.958  €2.958  €2.958  €2.958  €2.958 €0 

*De kosten zijn in de eerste cyclus hoger omdat patiënten in deze cyclus 3000mg 

obinutuzumab krijgen vs. 1000mg in de opvolgende cycli.  

** Tot progressie, maximaal 24 maanden.  

*** Tot progressie. 

 

 

Naast de geneesmiddelkosten zijn er ook kosten gerelateerd aan de toediening van 

de geneesmiddelen. De registratiehouder gaat uit van €141,96 per toediening. Dit is 

gebaseerd op de kostenhandleiding (één polikliniekbezoek hemato-oncologie).26 Zie 

tabel 7 voor een overzicht van de toedieningskosten.  
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Tabel 7: Toedieningskosten van de geneesmiddelen per cyclus. 

 

Behandeling  Cycle 1  Cycle 2  Cycle 3  Cycle 4  Cycle 5  Cycle 6  Cycle 

7+ 

Venetoclax-

obinutuzumab 

€425,88  €141,96  €141,96  €141,96  €141,96  €141,96  €0 

Chloorambucil-

obinutuzumab 

€425,88  €141,96  €141,96  €141,96  €141,96  €141,96  €0 

 

 

Naast bovengenoemde kosten houdt het model ook rekening met andere zorg 

gerelateerde kosten, zoals ziektemonitoring en het behandelen van de symptomen 

en complicaties van de aandoening. In tabel 8 staan de kosten per zorgactiviteit en 

in tabel 9 staat hoe vaak dit op jaarbasis wordt gedaan. De registratiehouder geeft 

aan dat de prijzen per zorgactiviteit zijn gebaseerd op de kostenhandleiding26, de 

NZa tarieven en de Nederlandse studie van Holtzer-Goor13 waarin ook diverse 

kosten genoemd worden. De frequentie van de activiteiten is onder andere 

gebaseerd op de CLL richtlijn27 en op de input van een adviesraad met Nederlandse 

clinici.  

 

Tabel 8: Overige zorgkosten 

 

Activity Unit cost Reference 

Anamnesis €35,42  As this activity can occur at the GP, a GP visit 

was assumed.26  

Physical exam €97,68 Costs for a general outpatient visit (non-

haematologic) assumed26 

Blood test  

(Leukocytes, Haemoglobin, 

Haematocrit, MCV, MCH MCHC, 

erythrocytes, thrombocytes) 

€5,31 NZa declaration codes 077121, 070702, 

07071528 

Bone marrow biopsy €76,66 Holtzer-Goor, et al. 2014: Puncture cone 

marrow and cytology testing (€69.00 in Euro 

2012)13  

CT scan €155,64 ZIN costing manual26 

Haematologist visit €141,96 ZIN costing manual26 

CT: computed tomography, MCH: mean corpuscular haemoglobin, MCHC: mean corpuscular 

haemoglobin concentration, MCV: mean corpuscular volume 

 

Tabel 9: Jaarlijkse frequentie van geleverde zorg.  

Activity PFS  PPS Reference 

Anamnesis 4,0  4,0  Dutch advisory board 

Physical exam 4,0  4,0  Dutch advisory board 

Blood test  

(Leukocytes, Haemoglobin, 

Haematocrit, MCV, MCH MCHC, 

erythrocytes, thrombocytes) 

4,0  4,0  Dutch advisory board 

Bone marrow biopsy 1,0  0,0  Dutch advisory board 

CT scan 1,0  0,0  Dutch advisory board 

Haematologist visit 4,5  4,9  Dutch advisory board 
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De registratiehouder houdt ook nog rekening met kosten gerelateerd aan het 

tumorlysissyndroom (TLS) – een complicatie die kan ontstaan wanneer een tumor 

zeer snel krimpt. Het gaat hier om éénmalige kosten van €2.278 en €2.124 voor 

respectievelijk venetoclax-obinutuzumab en chloorambucil-obinutuzumab. Deze 

bedragen zijn berekend op basis van de kans op TLS en de kosten rond diagnostiek 

en behandeling daarvan.   

 

Er wordt in het model ook nog rekening gehouden met kosten gerelateerd aan 

bijwerkingen, deze staan in tabel 10. Deze kosten worden direct bij de start van het 

model éénmalig verwerkt. De registratiehouder verwerkt ook éénmalig kosten 

rondom het levenseinde à €4.606. het uitgangspunt hiervoor is de Practical 

Application to Include Disease Costs (PAID) tool.  

 

Tabel 10: Kosten gerelateerd aan bijwerkingen.  

 

Adverse event Unit cost (€)  Reference / rationale 

Asthenia €794,72 Submission advice ipilimumab+nivolumab in renal 

cell carcinoma29 (€769 in Euro 2018) 

Diarrhoea €2.137,17 Submission advice ipilimumab+nivolumab in renal 

cell carcinoma29 (€2.068 in Euro 2018) 

Dyspnoea €557.03 Submission advice ipilimumab+nivolumab in renal 

cell carcinoma29 (€539 in Euro 2018) 

Febrile neutropenia €3.066,74 Bouwmans 200930 (€2.462 in Euro 2006)  

Infusion related reaction € 754,82 Glucose / sodium for infusion: €2,13 

Ranitidine 50 mg for infusion: €0,78 

Atropine 0.5 mg for infusion: €1,63 

Glucagon 3 mg for infusion: € 84,27 

Dopamine 400 mg for infusion: €10,70 

Methylprednisolone 40 mg: € 2,41 

Hospital admission: €510,9426 

Intravenous administration: €141,96 

Source for activities: Rosello 201731  

Source for costs: Z-index32 

Leukopenia €1.410,64 Submission advice pertuzumab in metastasised 

breast cancer33 (€1.299 in Euro 2013) 

Neutropenia  €1.434,97 Bouwmans 200930 (€1.152 in Euro 2006) 

Pneumonia €5.702,55 Rozenbaum 201534 (€5.000 in Euro 2011) 

Sepsis €4.098,12 Submission advice pertuzumab in metastasised 

breast cancer33 (€3.290 in Euro 2006) 

Thrombocytopenia €3.680,84 Bouwmans 200930 (€2.955 in Euro 2006) 

 

 

Het model houdt ook rekening met vervolgbehandelingen. De relevante 

vervolgbehandelingen zijn volgens de richtlijn27: chloorambucil-rituximab, ibrutinib 

en venetoclax-rituximab. De registratiehouder heeft een intern (bij de 

registratiehouder in dienst) Nederlands medisch team een inschatting laten maken 

van de gemiddelde behandelduur van deze 3 behandelingen. In tabel 11 staan deze 

schattingen. Voor chloorambucil-rituximab en venetoclax-rituximab wordt hierbij 

uitgegaan van de vaste behandelduur zoals genoemd in de SmPC’s.7,8 Voor ibrutinib 

geldt dat er tot progressie behandeld dient te worden. De registratiehouder gaat 

hierbij uit van de RESONATE studie waarin ibrutinib is onderzocht.35 Hier werd een 

mediane behandelduur van 41 maanden gevonden. De aanname wordt vervolgens 

gedaan dat de gemiddelde behandelduur waarschijnlijk ergens rond de 60 maanden 

zal liggen, gezien de lange staart van de PFS curve. Het Zorginstituut merkt op dat 
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deze schatting erg onzeker is omdat er geen daadwerkelijke berekening aan ten 

grondslag lijkt te liggen. Op dit moment is het ook voor de beroepsgroep lastig om 

een inschatting te geven van de verwachte behandelduur met ibrutinib. Het is 

daarom goed dat er scenario analyses zijn opgesteld waarin de behandelduur van 

ibrutinib gevarieerd wordt.  

 

Tabel 11: Geschatte duur van tweedelijnsbehandelingen bij niet fitte CLL patiënten, 

op basis van de inschatting van de registratiehouder.  

 

2L treatment Mean 2L duration 

(months) 

2L per-patient treatment costs for 

full 2L duration (discounted) 

Chloorambucil-rituximab 6 €12,920 

ibrutinib 60 €318,786 

Venetoclax-rituximab 24 €146,166 

 

 

Niet alle patiënten verblijven echter bijvoorbeeld 60 maanden in de post-progressie 

gezondheidstoestand. Zij zullen niet alle kosten maken zoals gepresenteerd in tabel 

11. Tabel 12 geeft o.a. een overzicht van de gemiddelde tijd dat patiënten 

doorbrengen in de post-progressie toestand nadat zij ofwel met venetoclax-

obinutuzumab ofwel met chloorambucil-obinutuzumab behandeld zijn in de eerste 

lijn. Een tweedelijnsbehandeling kan niet langer gegeven worden dan de tijd die de 

patiënt in deze gezondheidstoestand doorbrengt. Het valt op dat patiënten die in de 

eerste lijn venetoclax-obinutuzumab krijgen eigenlijk amper een 

tweedelijnsbehandeling krijgen (korter dan één maand).  

 

In tabel 12 staat ook aangegeven wat de verdeling van patiënten is over de 

verschillende tweedelijnsbehandelingen. De keuze voor het includeren van deze 

behandelingen is primair gebaseerd op de Nederlandse CLL richtlijn. De percentages 

in de tabel zijn door de registratiehouder afgestemd met enkele Nederlandse 

klinische experts.  

 

Tot slot merkt het Zorginstituut op dat het model geen rekening lijkt te houden met 

een derdelijnsbehandeling. De registratiehouder geeft aan dat het toevoegen van 

een derdelijnsbehandeling gepaard zal gaan met extra onzekerheid in het model – 

wat uiteindelijk niet zal leiden tot een meer accurate schatting van de ICER. Het 

Zorginstituut gaat ermee akkoord dat deze behandellijn niet wordt toegevoegd, 

mede doordat de meerkosten van de huidige standaardbehandeling (chloorambucil-

obinutuzumab) in dat geval alleen maar zullen stijgen.  

 

Tabel 12: Vervolgbehandelingen in de tweede lijn: patiëntverdeling, totale tijd in 

post-progressie gezondheidstoestanden en kosten.  

 

1L treatment  Distribution among 2L treatment  Time in post-

progression state 

 2L treatment 

costs IBR  VEN+R  CHL+R 

Venetoclax-

obinutuzumab 

85,0%  10,0% 5,0% 0,76 €3.206 

Chloorambucil-

obinutuzumab 

45,0%  50,0% 5,0% 82,60  €176.289 

 

 

Patiënt en familiekosten 

Patiënt en familiekosten zijn kosten die optreden buiten de formele gezondheidszorg 

maar die de patiënt en de familie zelf maken en die een directe relatie hebben met 
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de ziekte of behandeling.  

 

In tabel 13 staan de reiskosten vermeld. Voor de berekening is gebruik gemaakt 

van de kostenhandleiding.26 Voor het eerste jaar komt de registratiehouder uit op 

ongeveer 32 ziekenhuisbezoeken voor venetoclax-obinutuzumab en 30 voor 

chloorambucil-obinutuzumab) voor het tweede jaar is dit voor beide 

behandelcombinaties 5. De kosten per reis komen neer op €5,88.  

 

Tabel 13: Reiskosten. 

Behandeling Reiskosten 

Jaar 1  Volgende jaren 

Venetoclax-

obinutuzumab 

€188,16 €29,40 

Chloorambucil-

obinutuzumab 

€176,40 €29,40 

 

 

De registratiehouder neemt ook mantelzorgkosten mee in het model. In de 

progressievrije gezondheidstoestand is dit nog niet aan de orde omdat patiënten 

dan nog goed voor zichzelf zouden kunnen zorgen. In de post-progressie 

gezondheidstoestand rekent de registratiehouder met 10 uur mantelzorg per week à 

€15,05 per uur. De 10 uur zijn gebaseerd op een Amerikaanse studie naar 

mantelzorg voor patiënten met kanker.36 De registratiehouder geeft aan dat deze 

aanpak is afgestemd en is goedgekeurd door Nederlandse klinische experts. Het 

Zorginstituut merkt op dat er in het ibrutinib dossier (voor dezelfde indicatie) in de 

progressievrije gezondheidstoestand rekening werd gehouden met 7,5 uur 

mantelzorg per week.17 Op verzoek van het Zorginstituut heeft de registratiehouder 

een scenario analyse toegevoegd waarbij rekening wordt gehouden met aanvullende 

mantelzorg tijdens de progressievrije gezondheidstoestand.   

 

Kosten in andere sectoren 

Kosten in andere sectoren hebben betrekking op kosten buiten de gezondheidszorg. 

Dit zijn met name productiviteitskosten door het verlies van productiviteit door 

ziekte. 

 

Het model houdt rekening met kosten gerelateerd aan productiviteitsverliezen. De 

aanpak hiervoor staat uitgelegd in de stappen hieronder: 

-  Gemiddeld uurloon is €38,24 (gebaseerd op de kostenhandleiding)26 

-  61,6% van de patiënten is werkzaam (gebaseerd op cijfers van het CBS rond 

arbeidsparticipatie van personen in de leeftijd 60-65)37   
-  Zij werken gemiddeld 33 uur per week (ook op basis van CBS cijfers)38 

-  Op basis van een Nederlandse studie rond ziekteverzuim onder patiënten met 

verschillende vormen van kanker wordt vastgesteld dat patiënten zich 

gemiddeld langer dan een jaar ziek melden nadat zij gediagnosticeerd zijn 

met een vorm van bloedkanker. Er wordt daarom uitgegaan van de 

frictiekostenmethode en niet van kortdurend ziekteverzuim.39  

-  Op basis van bovenstaande punten komt de registratiehouder uit op een 

bedrag van €11.162 per patiënt. Dit bedrag wordt voor 21,5% van de 

patiënten in het model meegenomen (de groep die nog niet de 

pensioenleeftijd heeft bereikt).  

2.8.4 Modelaannames 

In Tabel 14 worden de aannames weergegeven zoals gerapporteerd door de 

registratiehouder. 
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Tabel 14: Aannames van het model, zoals gerapporteerd door de registratiehouder.  

 

Item / assumption Rationale 

The OS curves for venetoclax-

obinutuzumab and chloorambucil-

obinutuzumab are equal, meaning the 

number of life years gained is the same for 

these treatments 

Due to immature OS data and in the absence of 

recent and relevant data, the model assumes no 

treatment effect on OS. This is a conservative 

approach given that venetoclax-obinutuzumab’s PFS 

leads to a clinically important and statistically 

significant benefit compared to chloorambucil-

obinutuzumab.  

A time horizon of 30 years was assumed to 

represent lifetime 

The cost-effectiveness model should account for all 

costs and benefits associated with treatments, for as 

long as these apply. After 30 years, only <2,0% of 

the venetoclax-obinutuzumab patients was still 

alive, so 30 years is ought to represent lifetime. 

venetoclax-obinutuzumab and 

chloorambucil-obinutuzumab, which follow 

a fixed treatment duration, were assumed 

to adhere to their respective treatment 

schemes. 

This is in line with the summary of product 

characteristics of the respective treatments i.e. 

patients are modelled to receive treatment as 

intended. 

One-off costs for adverse events were 

applied in the first model cycle. 

This is a standard approach applied in multiple 

previous submissions to ZIN and NICE.  

Vial sharing was not considered in the base 

case 

In the base case, wastage (i.e. no vial sharing) is 

considered, because it is unclear if (and to what 

extent) vials may be shared in clinical practice. 

Health state utilities The health state utility for PFS (0,84) has been 

based on the CLL14 trial. As this value is relatively 

high, a scenario with a literature-derived value of 

0,66 was modelled. For PPS, the utility value has 

been based on a value from the literature based on 

assessments from the UK general public.  

Costs and utilities for subgroups The same costs and (health state) utilities were 

used for subgroups in the model. 

Subsequent treatment time and costs The model ‘capped’ the AbbVie-defined 2L treatment 

duration if the average time spent on subsequent 

treatment (based on the TTNT curve) was lower 

than the 2L treatment duration. This approach 

prevents overestimation of time on and costs of 2L 

treatment. 

Background mortality is applied such that 

the hazards of progression free an overall 

survival events must always be equal or 

greater than background mortality hazards 

This ensures that any flat tails of the parametric 

survival models do not lead to implausible long-term 

survival outcomes. 

If no standard error is available for the 

point estimate, the standard error is 

assumed to be 20% of the mean 

This allows deterministic and probabilistic sensitivity 

analyses. 

 

2.9 Validatie 

2.9.1 Validatie van het conceptuele model en de input data  

De registratiehouder heeft de opzet van het model allereerst besproken met een 

adviesraad in het Verenigd Koninkrijk. Aan die meeting namen zowel klinische 
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experts als economische experts deel. Vervolgens is er uitgebreid feedback 

opgehaald bij twee gezondheidseconomen. Dit betrof met name de assumpties in 

het model en de extrapolatie van de algehele overleving. Vervolgens is het 

aangepaste model nogmaals voorgelegd aan twee klinische experts die eerder ook 

deelnamen aan de hierboven genoemde adviesraad. Deze review ronde betrof met 

name de externe validiteit van de extrapolaties in het model. Tot slot heeft de 

registratiehouder het model en de uitkomsten daarvan besproken met een 

Nederlandse adviesraad waaraan klinische experts deelnamen. De volgende 

onderwerpen kwamen toen aan bod: de representativiteit van de 

patiëntenpopulatie, het zorggebruik, de tweedelijnsbehandeling, mantelzorg en 

behandelduur. Tijdens deze adviesronde is ook specifiek gevraagd naar de 

plausibiliteit van de PFS extrapolatie. De Nederlandse klinische expert gaf daarbij 

echter aan dat dit nog hoogst onzeker is en daar eigenlijk geen uitspraken over te 

kunnen doen. Het is daarom belangrijk dat scenario analyses worden uitgevoerd 

waarbij alternatieve model fits worden onderzocht.   

 

Op basis van alle input is het model steeds aangepast, waarbij de laatste slag dus 

de aanpassing naar de Nederlandse setting betrof. Daarbij is het nog relevant om te 

vermelden dat Nederlandse klinische experts hebben aangegeven dat zij het 

realistisch achten om in het model uit te gaan van gelijke overleving van de twee 

behandelarmen.  

2.9.2 Technische validatie 

Aan de hand van een checklist hebben twee consultants het hele model doorlopen 

en een complete kwaliteitscheck uitgevoerd. Deze ingevulde checklist is bijgevoegd 

bij het dossier dat de registratiehouder heeft ingediend.  

2.9.3 Output validatie 

De registratiehouder heeft een gericht literatuuronderzoek uitgevoerd om de 

langetermijnvoorspellingen van het model te valideren. Er is hiervoor met name 

gekeken naar de CLL1110 studie waarin CLL patiënten een eerstelijnsbehandeling 

met chloorambucil-obinutuzumab kregen. Van deze studie is inmiddels 5 jaar follow 

up data beschikbaar. De vergelijking tussen de huidige modelvoorspellingen en de 

langetermijnresultaten van de CL11 studie zijn ook besproken met enkele klinische 

experts. Hoewel de PFS resultaten uit deze studie gebruikt kunnen worden ter 

validatie van de PFS van de chloorambucil-obinutuzumab behandelarm, zijn de OS 

resultaten waarschijnlijk minder bruikbaar. Dit heeft er vooral mee te maken dat er  

inmiddels enkele nieuwe behandelopties beschikbaar zijn waardoor de CLL11 studie 

een onderschatting geeft van de OS. De registratiehouder concludeert dat het 

daarom weinig zinvol is om acties te ondernemen om de geschatte OS in het huidige 

model meer in lijn te brengen met de langetermijnresultaten rond OS van de CLL11 

studie.   

2.10 Gevoeligheids- en scenarioanalyses 

In een gevoeligheidsanalyse wordt nagegaan wat de impact is van de variabelen op 

de resultaten en wordt de robuustheid van de resultaten vastgesteld. In geval van 

een modelstudie waaraan aannames ten grondslag liggen is per definitie sprake van 

onzekerheid en is het uitvoeren van gevoeligheidsanalyses een vereiste. 

2.10.1 Univariate gevoeligheidsanalyses 

 

De registratiehouder heeft diverse univariate gevoeligheidsanalyses uitgevoerd. Het 

Zorginstituut heeft daarbij de volgende opmerkingen: 

-  De inputwaarden voor leeftijd en gewicht worden onvoldoende gevarieerd (de 

onder- en bovenwaarde wijken minimaal af van de basecase.  
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-  De medicijnprijzen zijn niet aan de analyse toegevoegd. 

2.10.2 Probabilistische gevoeligheidsanalyses (PSA) 

 

De registratiehouder geeft aan dat alle parameters waarover onzekerheid bestaat 

zijn opgenomen in de PSA. Voor de PSA heeft de registratiehouder 1000 simulaties 

gerund.  

2.10.3 Scenarioanalyses 

 

Patiënten met gemuteerde IGHV status 

Het Zorginstituut kiest ervoor om de analyse voor de subgroep van patiënten met 

gemuteerde IGHV-status te presenteren in een apart scenario.  

 

Voor deze subgroep van patiënten is de 2-jaars progressievrije overleving 90,3% 

voor venetoclax-obinutuzumab en 85,6% voor chloorambucil-obinutuzumab. Na een 

mediane follow-up duur van 28 maanden is de hazard ratio 0,64 (95%-BI: 0,28–

1,46).6 Ter vergelijking: voor de subgroep van patiënten met ongemuteerde IGHV-

status is de hazard ratio 0,22. 

 

De aanpak voor wat betreft de kosteneffectiviteitsanalyse is voor de patiënten met 

gemuteerde en ongemuteerde IGHV-status bijna helemaal gelijk. Dit betreft dan dus 

onder andere de modelstructuur, de vergelijkende behandeling, de 

tweedelijnsbehandeling, mantelzorg etc. Het enige verschil tussen beide analyses 

betreft de modellering van de progressievrije overleving, algehele overleving en tijd 

tot de volgende behandeling.  

 

De registratiehouder heeft uitgezocht of er voor wat betreft IGHV mutatie status 

sprake is van proportional hazards. Dit is gedaan op basis van de Cox proportional 

hazards test, Schoenfeld residuals en log-cumulative hazard plots. Deze analyse 

toonde aan dat er sprake is van proportional hazards. De registratiehouder heeft er 

daarom voor gekozen om IGHV mutatie status als een covariaat in het model te 

stoppen. Onderstaande figuren tonen de modelextrapolaties voor wat betreft 

progressievrije overleving en algehele overleving.  

 

 
Figuur 4: Patiënten met gemuteerde IGHV mutatie-status: geobserveerde en 

gemodelleerde PFS curves voor patiënten behandeld met venetoclax-obinutuzumab 

en chloorambucil-obinutuzumab.  
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Figuur 5: Patiënten met gemuteerde IGHV mutatie-status: geobserveerde en 

gemodelleerde OS curves voor patiënten behandeld met venetoclax-obinutuzumab 

en chloorambucil-obinutuzumab.  

 

Op basis van een visuele inspectie merkt het Zorginstituut op dat de gemodelleerde 

PFS curve voor de chloorambucil-obinutuzumab behandelarm niet in orde lijkt te 

zijn. De rode en paarse lijn in figuur 4 wijken dermate van elkaar af dat het 

Zorginstituut weinig vertrouwen heeft in de gekozen extrapolatie methode. De start 

van de gemodelleerde PFS curve voor chloorambucil-obinutuzumab geeft een flinke 

onderschatting van de daadwerkelijk geobserveerde PFS. Hierdoor wordt het 

behandeleffect van venetoclax-obinutuzumab als het ware kunstmatig vergroot, met 

hoogstwaarschijnlijk een veel te gunstige ICER tot gevolg.  

 

Het Zorginstituut heeft de registratiehouder verzocht om de gekozen 

extrapolatiemethode nader toe te lichten en om te overwegen om eventueel een 

model op te stellen waarbij IGHV status niet is meegenomen als covariaat. De 

registratiehouder geeft aan dat de huidige methode in hun optiek de beste aanpak 

is. Op deze manier wordt van zoveel mogelijk data gebruik gemaakt, wat het model 

ten goede zou komen. Dit is ook één van de redenen dat de registratiehouder niet 

op het verzoek van het Zorginstituut is ingegaan om een model op te stellen waarbij 

IGHV status niet als covariaat in het model is meegenomen. 

 

De registratiehouder licht verder toe dat de extrapolatie van de PFS gebaseerd is op 

relatief weinig datapunten wat het lastig maakt om een goede fit te krijgen van het 

model. De modelfit lijkt niet veel beter te worden wanneer bijvoorbeeld alternatieve 

parametrische functies worden geselecteerd. Wanneer deze alternatieve functies 

worden gebruikt in het model varieert het aantal incrementele QALYs van 0,529 

(Gompertz) tot 1,292 (Gamma). De registratiehouder heeft tot slot ook een 

‘piecewise’ model gefit. Hierbij is de Kaplan-Meier curve direct gebruikt voor het 

modelleren van de PFS, gevolgd door de loglogistische (base case) extrapolatie-

curves. Bij deze analyse komt het aantal incrementele QALYs op 1,016. De 

behandeling met venetoclax-obinutuzumab is ook in al deze alternatieve analyses 

dominant ten opzichte van chloorambucil-obinutuzumab. Dit komt met name 

doordat er substitutie plaatsvindt van een duurdere tweedelijnsbehandeling.  

 

Overige scenario analyses 

De scenarioanalyses die zijn uitgevoerd zijn schematisch weergegeven in tabel 15. 

 

De registratiehouder heeft geen scenario analyse rond indirect medische kosten 
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uitgevoerd omdat de nieuwe behandeling niet leidt tot langere overleving.  

 

Tabel 15: Scenario analyses.  

 

Parameter  Base case Scenario description 

Discounting 4,0% costs 

1,5% effects 

The discount rates associated with costs and outcomes 

are varied between 0 and 6% 

Time horizon 30 years The time horizon is varied between 10, 15, 20 and 25 

years 

PFS 

parameterisation 

Independent log-

logistic 

Scenario 1: Independent Weibull 

Scenario 2: Independent generalised gamma 

Scenario 3: Independent Gompertz 

OS 

parameterisation 

Dependent 

exponential 

Scenario 1: Independent exponential 

Scenario 2: Dependent generalised gamma, as this 

curve presents a lower OS compared to the dependent 

exponential curve, simulating a decrease of treatment 

effectiveness over time. 

Scenario 3: Dependent Gompertz, as this curve 

presents a lower OS compared to the dependent 

exponential curve, simulating a decrease of treatment 

effectiveness over time. 

Note that these scenarios apply to both the venetoclax-

obinutuzumab and chloorambucil-obinutuzumab arms, 

while maintaining the OS parity assumption. 

TTNT 

parameterisation 

Independent log-

logistic 

Independent exponential 

Maximum 

treatment 

duration 

venetoclax-

obinutuzumab 

12 cycles, in line 

with SmPC 

Scenario 1: In this scenario, no treatment 

discontinuation is assumed for up to 12 cycles for 

venetoclax-obinutuzumab 

Scenario 2: venetoclax-obinutuzumab was modelled to 

be prescribed to all patients (i.e. no treatment 

discontinuations assumed) for a total of 24 months 

(although venetoclax-obinutuzumab’s label indicates a 

fixed treatment duration of 12 cycles) 

Frequency of 

disease man. 

activities 

Based on clinical 

expert feedback 

Frequency halved and doubled to explore impact on 

incremental costs. 

Caregiver hours 

in PPS 

10 hours every 

week 

0 and 4 hours per week 

PFS health state 

utility 

0,84, based on the 

EQ-5D from CLL14.  

 0,82, based on the utility found in a Dutch EQ-
5D-5L-based observational study among 1L CLL 
patients13  

 0,75, in line with the Dutch venetoclax-
rituximab relapse/remitting submission16 

 0,71, based on a survey among the general UK 
public. Although this value applied to PFS under 
oral treatment, given that all IV treatments in 
this reimbursement dossier are only prescribed 
for a relatively short time (considering the long 
survival time in PFS), 0,71 is more 
representative than the 0,67 which applied to 
PFS under IV treatment. 

PPS health state 

utility 

0,66, based on a 

survey among the 

general UK public 

0,60, based on NICE TA34340 

PFS and PPS 

health state 

0,84 and 0,66, 

respectively 

As the PFS and PPS health state utilities are correlated, 

in this scenario we model a value of 0,71 for PFS and 
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utility 0.60 for PPS. 

Subsequent 

treatment 

distribution 

See table 12  The following scenarios were run (unfit population): 

 

Scenario 1: ibrutinib 10% in subsequent line 

 

 

Scenario 2: IBR 50% in subsequent line 

 

 Scenario 3: IBR 70% in subsequent line 

1L tx 

2L tx distribution  

IBR  VEN+R  CHL+R 

Venetoclax-

obinutuzumab 
10% 85% 5% 

Chloorambucil-

obinutuzumab 
10% 85% 5% 

1L tx 

2L tx distribution  

IBR  VEN+R  CHL+R 

Venetoclax-

obinutuzumab 
50%  45%  5% 

Chloorambucil-

obinutuzumab 
50%  45%  5% 

1L tx 

2L tx distribution  

IBR  VEN+R  CHL+R 

Venetoclax-

obinutuzumab 
70%  30%  0% 

Chloorambucil-

obinutuzumab 
70%  20%  10% 

Subsequent 

treatment 

duration IBR 

60 months Scenario 1: 36 months 

Scenario 2: 24 months 

As chloorambucil-rituximab and venetoclax-rituximab 

have a fixed treatment duration, these are not varied in 

scenario analyses. 

Parameterization 

of time to next 

treatment 

(TTNT). 

Independent log 

logistic 

Independent exponential 

Independent gamma 

Independent generalised gamma 

Independent Gompertz 

Independent lognormal 

Independent Weibull 

Dependent exponential 

Starting age of 

patients 

69 years old 73 years old 

Duration of side 

effects 

28 days 14 days 

Utilities  0,844 pre-

progression, 0,66 

post-progression 

0,84 in pre-progression en 

0,75 in postprogression 

0,80 in pre-progression en 

0,75 in postprogression 

0,75 in pre-progression en 

0,66 in postprogression 

Multiple 

variations in one 

scenario 

Utility of 0,844 pre-

progression, 0,66 

post-progression, 

ibrutinib maximum 

duration is 60 

Scenario with utility of 0,80 for pre-progressie and 0,75 

for postprogression, and maximum duration of ibrutinib 

of 24 months and independent Weibull fit for pre-

progression 
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months, PFS model 

is independent log 

logistic 

Multiple 

variations in one 

scenario 

See above, no 

informal care during 

pre-progression 

Above scenario + 7,5 hours informal care per week 

during pre-progression 

OS extrapolation  Equal OS for both 

treatment 

The OS hazard ratio between venetoclax-obinutuzumab 

and chloorambucil-obinutuzumab (which is 1.00 in the 

base case) will be equal to the PFS hazard ratio* 

Informal care  One during pre-

progression 

7,5 hours per week informal care during pre-progression 

PFS utility  Equal for both 

treatments 

Utility of venetoclax-obinutuzumab is 0,02 higher than 

chloorambucil-obinutuzumab during PFS 

PFS utility  Equal for both 

treatments 

Utility of venetoclax-obinutuzumab is 0,04 higher than 

chloorambucil-obinutuzumab during PFS 

IBR = ibrutinib, VEN+R = venetoclax-rituximab, CLH+R = chloorambucil-rituximab.  

* In dit scenario is eerst per cyclus de PFS hazard ratio uitgerekend van VEN+OBI versus 

CHL+OBI. Vervolgens is de algehele overleving (OS) van VEN+OBI geschat door de cyclus-

specifieke PFS hazard ratio toe te passen op de hazard rate van de algehele overleving van 

CHL+OBI. 

 

2.10.4 Value Of Information (VOI) analyse 

Er bestaan meerdere bronnen van onzekerheid betreffende het farmaco-economisch 

model, welke gedeeltelijk zijn meegenomen in de PSA. Door deze onzekerheid 

bestaat er een kans dat het verkeerde besluit wordt genomen omtrent de 

vergoeding van venetoclax-obinutuzumab. Een verkeerd besluit kan betekenen dat 

er QALYs verloren gaan, extra kosten worden gemaakt, of beide. Het risico van een 

verkeerd besluit kan uitgedrukt worden in de vorm van extra kosten per patiënt en 

vervolgens in de kosten voor de gehele patiëntenpopulatie. Deze kosten van 

onzekerheid voor de gehele populatie kunnen worden uitgedrukt als de populatie 

Expected Value of Perfect Information (EVPI). Deze waarde is een combinatie van 

verloren QALYs en/of extra kosten, beide in geld uitgedrukt. 

 

De registratiehouder heeft een VOI analyse aangeleverd.  

 

Discussie validatie en gevoeligheidsanalyses 

De analyses zijn grotendeels in orde.  

2.11 Literatuurstudie 

De registratiehouder heeft een literatuuronderzoek uitgevoerd in de databases van 

Medline, Embase, Cochrane, EconLit en the Centre for Reviews and Dissemination 

op 12 december 2018 en op 8 juli 2019. Bovendien is bij de beoordeling gebruik 

gemaakt van de 1B-tekst van het registratiedossier, de EPAR en van onderzoeken 

die gepubliceerd zijn in peer reviewed tijdschriften. 

 

De registratiehouder heeft gezocht naar zowel publicaties over modellen met 

betrekking tot CLL patiënten als klinische studies met betrekking tot de relevante 

geneesmiddelen. De gevonden publicaties zijn onder andere gebruikt om bepaalde 

modelkeuzes te informeren en uitkomsten te valideren.  
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3 Resultaten farmaco-economische evaluatie 

3.1 Ziektelast 

 

Met behulp van de proportional shortfall methode is een berekening gemaakt van de 

ziektelast (tabel 16) voor de huidige patiëntgroep. Omdat de ziektelast tussen de 

0,41 en 0,70 ligt, acht het Zorginstituut een referentiewaarde van €50.000 QALY 

relevant bij deze aandoening. Dit komt overeen met de referentiewaarde die is 

aangehouden voor niet fitte patiënten bij de beoordeling van ibrutinib.   

 

Tabel 16: Berekening ziektelast bij de behandeling van niet eerder 

behandelde CLL. 

Resterende QALYs met standaard behandeling   8,79 

QALYs zonder ziekte (gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht) 14,81 

Absoluut QALY verlies (fair innings)   6,02 

Proportional shortfall   0,41 

 

3.2 Incrementele en totale effecten 

 

Behandeling met venetoclax-obinutuzumab resulteert in een winst in kwaliteit van 

leven ten opzichte van chloorambucil + obinutuzumab (zie tabel 17). 

 

Tabel 17: Incrementele effecten van behandeling met venetoclax-obinutuzumab 

versus chloorambucil + obinutuzumab, discontering 1,5% 

 venetoclax-

obinutuzumab 

chloorambucil + 

obinutuzumab 

incrementeel 

Gewonnen levensjaren (LYG)  11,86 11,86 - 

QALYs 8,96 7,82 1,14 

 

 

De getallen in tabel 17 laten zien dat de LYG en QALYs voor venetoclax-

obinutuzumab een stuk hoger liggen dan zoals gerapporteerd in het ibrutinib dossier 

dat het Zorginstituut recentelijk heeft beoordeeld. In eerste instantie leek dit 

mogelijk te komen door een verschil in de startleeftijd van patiënten in beide 

modellen. Na het aanleveren van een extra scenario analyse door de 

registratiehouder van venetoclax blijkt dat dit maar voor een zeer klein deel (~0,1 

QALY) het verschil kan verklaren.  

 

Het Zorginstituut heeft de registratiehouder verzocht om in te gaan op de 

verschillen met het ibrutinib dossier – niet alleen voor wat betreft de verschillen in 

LYG en QALYs, maar ook rondom de kostenverschillen. De registratiehouder heeft 

aangegeven dat dit lastig is omdat zij niet op de hoogte zijn van alle aannames en 

modelkarakteristieken. Het Zorginstituut vindt het jammer dat de registratiehouder 

geen poging heeft gedaan om de verschillen tussen beide modellen te verklaren.   

 

3.3 Incrementele en totale kosten 

 

De behandeling met venetoclax-obinutuzumab resulteert in een kostenbesparing 
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van €159.276  (verdisconteerd). Zie tabel 18 voor een overzicht van de totale en 

incrementele kosten. 

 

Het valt het Zorginstituut op dat de kosten voor een tweedelijnsbehandeling voor de 

venetoclax-obinutuzumab groep erg laag liggen. Dit is het gevolg van het feit dat 

patiënten gemiddeld korter dan een maand een tweedelijnsbehandeling krijgen. Dit 

wijkt echter wel flink af van het ibrutinib model waar patiënten toch nog ruim 

€40.000 uitgeven aan een tweedelijnsbehandeling.17 In eerste optiek lijkt de 

progressievrije periode van ibrutinib-obinutuzumab niet erg af te wijken van die van 

venetoclax-obinutuzumab. Het is onduidelijk waarom er dan toch zo’n groot verschil 

ontstaat. 

 

Tabel 18: Totale en incrementele kosten van toevoeging van inzet van venetoclax-

obinutuzumab versus chloorambucil + obinutuzumab, discontering 4%. 

 

 venetoclax-

obinutuzumab 

chloorambucil + 

obinutuzumab 

Drug acquisition € 83.410 € 29.022 

Drug administration € 1.102 € 1.086 

Wastage € 0 € 2 

Disease management - PFS € 11.614 € 3.988 

Disease management - PPS € 2.075 € 8.761 

Subsequent treatment € 3.206 € 176.289 

Caregiver € 13.042 € 55.071 

Travel € 301 € 301 

Productivity losses € 2.555 € 2.555 

One-time costs (e.g. TLS prophylaxis) € 2.436 € 2.271 

Terminal care € 2.918 € 2.918 

Adverse events € 2.137 € 1.808 

Total € 124.795 € 284.071 

Difference - -€ 159.276 

 

3.4 Incrementele kosteneffectiviteitsratio’s 

 

De registratiehouder geeft aan dat de behandeling met venetoclax-obinutuzumab 

dominant is ten opzichte van de behandeling met chloorambucil-obinutuzumab: de 

behandeling resulteert in meer QALYs tegen minder kosten.  

 

Deze resultaten worden met name gedreven door de lange progressievrije periode 

wanneer behandeld wordt met venetoclax-obinutuzumab. Patiënten die in de eerste 

lijn chloorambucil-obinutuzumab krijgen, tonen veel sneller progressie en schakelen 

dan over op dure behandelingen die soms ook nog eens jaren kunnen duren. 

Patiënten die in de eerste lijn venetoclax-obinutuzumab krijgen, maken deze kosten 

niet: zij worden gemiddeld nog maar één maand behandeld in de tweede lijn 

(waarna zij overlijden).  

 

Tabel 19: Incrementele kosteneffectiviteit van venetoclax-obinutuzumab versus 

chloorambucil + obinutuzumab 

Incrementele kosten per gewonnen levensjaar (LYG) 
venetoclax-obinutuzumab 

domineert  

Incrementele kosten per voor kwaliteit van leven venetoclax-obinutuzumab 
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gecorrigeerd levensjaar (QALY) domineert 

 

3.5 Gevoeligheidsanalyses 

3.5.1 Univariate gevoeligheidsanalyses 

 

Figuur 6 geeft de resultaten van de univariate gevoeligheidsanalyse weer zoals 

gerapporteerd door de registratiehouder. In alle gevallen blijft de behandeling met 

venetoclax-obinutuzumab dominant.  

 

In bijlage A staat een meer gedetailleerd overzicht van deze gevoeligheidsanalyses.  

 

 

 

 

Figuur 6: Tornado diagram van de univariate gevoeligheidsanalyse, zoals 

gerapporteerd door de registratiehouder. 

 

3.5.2 Probabilistische gevoeligheidsanalyses (PSA) 

De PSA toont ook aan dat de behandeling met venetoclax-obinutuzumab dominant 

is ten opzichte van chloorambucil-obinutuzumab.  

 

Figuur 7 en 8 geven de resultaten van de PSA ten opzichte van chloorambucil + 

obinutuzumab weer. Het Zorginstituut heeft figuur 5 zelf uit het Excel model 

gehaald omdat het dossier een dergelijk figuur niet bevatte.  

 

Bij een referentiewaarde van €50.000 per QALY is de kans dat venetoclax-

obinutuzumab kosteneffectief is bijna 100%.  
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Figuur 7: Incrementele kosten en effecten van venetoclax-obinutuzumab ten 

opzichte van chloorambucil-obinutuzumab: PSA met 1000 simulaties. 

 

 

 

Figuur 8: “Cost effectiveness acceptability curve” (CEAC) van de vergelijking tussen 

venetoclax-obinutuzumab en chloorambucil-obinutuzumab (gebaseerd op PSA met 

1000 simulaties). 

 

3.5.3 Scenarioanalyses 

 

Het Zorginstituut bespreekt hier allereerst de analyse voor patiënten met een 

gemuteerde IGHV-status. Zie tabel 20 voor de resultaten van de 

kosteneffectiviteitsanalyse. 

 

De registratiehouder geeft aan dat ook hier de behandeling met venetoclax-

obinutuzumab dominant is ten opzichte van de behandeling met chloorambucil-

obinutuzumab. Het is belangrijk hierbij op te merken dat het Zorginstituut op dit 

moment onvoldoende vertrouwen heeft in de resultaten van de 

kosteneffectiviteitsanalyse voor deze subgroep.  
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Tabel 20: resultaten van de scenario analyse voor niet-fitte patiënten met niet eerder 

behandelde CLL en gemuteerde IGHV-status, zonder 17p-deletie of TP53-mutatie. 

 

  Unfit patients with IGHV mutation without 17p 

deletion of TP53 mutation 

 venetoclax-

obinutuzumab 

chloorambucil + 

obinutuzumab 

Life-years   

   Total 14,79 14,79 

   Difference - 0,00 

Costs     

   Total € 142.782 € 274.185 

   Difference - -€ 131.403 

QALYs     

   Total 9,77 8,62 

   Difference - 1,16 

ICER - Dominant 

 

 

In Tabel 21 staat een overzicht van de resultaten van de scenarioanalyses zoals 

gerapporteerd door de registratiehouder. In alle gevallen blijft de behandeling met 

venetoclax-obinutuzumab dominant, ook wanneer er bijvoorbeeld wordt uitgegaan 

van een behandelduur van 24 maanden met venetoclax-obinutuzumab in plaats van 

gemiddeld 11 maanden.  

 

De grootste veranderingen in kosten en QALYs worden gezien wanneer meerdere 

parameters tegelijkertijd worden gevarieerd, zoals een andere modelfit voor PFS, 

een maximale behandelduur van 24 maanden met ibrutinib en een kleiner verschil 

in de utiliteit pre- en post-progressie.  

 

Tabel 21: Resultaten scenarioanalyses 

 

Parameter Unfit patients without IGHV mutation without 

17p deletion and/or TP53 mutation 

  Incremental results CHL+O 

 Costs QALYs ICER 

Base case -€159.276 1,138 Dominant 

Discounting 0% for costs and effects -€ 230.370  1,317 Dominant 

Discounting 6% for costs and effects -€ 135.044  0,778 Dominant 

Time horizon 10 years -€ 102.238  0,643 Dominant 

Time horizon 15 years -€ 148.384  0,895 Dominant 

Time horizon 20 years -€ 157.921  1,052 Dominant 

Time horizon 25 years -€ 158.966  1,121 Dominant 

PFS parameterisation – Independent 

Weibull 

-€ 153.427  0,956 Dominant 

PFS parameterisation – Independent 

generalised gamma 

-€ 140.478  0,575 Dominant 

PFS parameterisation – Independent 

Gompertz 

-€ 138.262  0,513 Dominant 

OS parameterisation – Independent 

exponential 

-€ 151.576  1,526 Dominant 

OS parameterisation – Dependent 

generalised gamma 

-€ 131.538  0,991 Dominant 
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OS parameterisation – Dependent 

Gompertz 

-€ 103.334  0,834 Dominant 

TTNT parameterisation – Independent 

exponential 

-€ 137.150  1,138 Dominant 

venetoclax-obinutuzumab time on 

treatment is 12 cycles (11 months) 

without any patient discontinuing 

-€ 152.352  1,138 Dominant 

venetoclax-obinutuzumab time on 

treatment is 26 cycles (24 months) 

without any patient discontinuing 

-€ 74.071  1,138 Dominant 

Frequency of disease man. Activities 

halved 

-€ 159.746  1,138 Dominant 

Frequency of disease man. Activities 

doubled 

-€ 158.337  1,138 Dominant 

Caregiver time to four hours per week -€ 134.059  1,138 Dominant 

No caregiver time -€ 117.247  1,138 Dominant 

PFS health state utility 0,82 -€ 159.276  0,990 Dominant 

PFS health state utility 0,75 -€ 159.276  0,556 Dominant 

PFS health state utility 0,71 -€ 159.276  0,308 Dominant 

PPS health state utility 0,60 -€ 159.276  1,510 Dominant 

PFS and PPS utility 0,71 and 0,60, 

respectively 

-€ 159.276  0,680 Dominant 

Subsequent treatment: scenario 1 -€ 110.935  1,138 Dominant 

Subsequent treatment: scenario 2 -€ 166.397  1,138 Dominant 

Subsequent treatment: scenario 3 -€ 188.641  1,138 Dominant 

Subsequent treatment duration IBR 36 

months 

-€ 115.514  1,138 Dominant 

Subsequent treatment duration IBR 24 

months 

-€ 92.311  1,138 Dominant 

TTNT Parameterization – Independent 

exponential 
-€ 137.150  1,138 Dominant 

TTNT Parameterization – Independent 

gamma 
-€ 166.716  1,138 Dominant 

TTNT Parameterization – Independent 

generalised gamma 
-€ 169.593  1,138 Dominant 

TTNT Parameterization – Independent 

Gompertz 
-€ 173.115  1,138 Dominant 

TTNT Parameterization – Independent 

lognormal 
-€ 152.326  1,138 Dominant 

TTNT Parameterization – Independent 

Weibull 
-€ 168.712  1,138 Dominant 

TTNT Parameterization – dependent 

exponential 
-€ 86.530  1,138 Dominant 

Starting age of patients is 73 years old 
-€ 157.191  1,037 Dominant 

Duration of side effects is 14 days 
-€ 159.276  1,139 Dominant 

Utility of 0,84 in pre-progression and 

0,75 in postprogression 
-€ 159.276 0,581 Dominant 

Utility of 0,80 in pre-progression and -€ 159.276 0,308 Dominant 



DEFINITIEF | Farmaco-economisch rapport voor venetoclax (Venclyxto®) met obinutuzumab bij de behandeling van 

niet eerder behandelde CLL | 14 oktober 2020 

 

2020032177 Pagina 41 van 48 

0,75 in postprogression 

Utility of 0,75 in pre-progression and 

0,66 in postprogression 
-€ 159.276  0,556 Dominant 

Scenario with utility of 0,80 for pre-

progressie and 0,75 for postprogression, 

and maximum duration of ibrutinib of 24 

months and independent Weibull fit for 

pre-progression  

-€ 86.462  0,259 Dominant 

Above scenario + 7,5 hours informal care 

per week during pre-progression 
-€ 59.428  0,259 Dominant 

The OS hazard ratio between venetoclax-

obinutuzumab and chloorambucil-

obinutuzumab (which is 1,00 in the base 

case) will be equal to the PFS hazard ratio 

-€ 54.592  2,411 Dominant 

7,5 hours per week informal care during 

pre-progression 
-€ 127.755  1,138 Dominant 

Utility of venetoclax-obinutuzumab is 0,02 

higher than chloorambucil-obinutuzumab 

during PFS 

-€159.276 0,96 Dominant 

Utility of venetoclax-obinutuzumab is 0,04 

higher than chloorambucil-obinutuzumab 

during PFS 

-€159.276 0,77  

 

3.5.4 Value Of Information (VOI) analyse 

De kans dat venetoclax-obinutuzumab bij een referentiewaarde van €50.000 per 

QALY kosteneffectief is bijna 100% (gebaseerd op de PSA). De kosten van 

onzekerheid (Expected Value of Perfect Information; EVPI) kunnen worden 

uitgedrukt per patiënt of voor de gehele patiëntenpopulatie. Voor venetoclax-

obinutuzumab bedraagt de EVPI per patiënt ongeveer €150 (figuur 9). Derhalve 

bestaat er bij een referentiewaarde van €50.000 per QALY naar verwachting bijna 

geen risico om een beslissing te nemen die niet kosteneffectief zal zijn. Bij een 

referentiewaarde van €50.000 per QALY is er namelijk weinig tot geen onzekerheid 

over de kosteneffectiviteit van venetoclax-obinutuzumab. Het is belangrijk om te 

realiseren dat niet alle onzekerheden in de PSA zijn gereflecteerd (bijvoorbeeld 

structurele onzekerheid) en dat de EVPI de impact van deze onzekerheden dus niet 

reflecteert. Daarnaast dient vermeld te worden dat deze EVPI conditioneel is op de 

huidige prijs van venetoclax-obinutuzumab in het model. 
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Figuur 9: Resultaten van de VOI analyse, per patiënt EVPI curve 
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4 Discussie en Conclusies 

 

Voor de verschillende aspecten van de kosteneffectiviteitsanalyse (modelstructuur 

en analysetechniek, inputgegevens, validatie en gevoeligheidsanalyses, en 

resultaten) heeft Zorginstituut Nederland beoordeeld welke bronnen van 

onzekerheid aanwezig zijn. Hierbij is gelet op transparantie, methodologie, 

onnauwkeurigheid, bias, en het gebrek aan bewijs. De meest belangrijke 

kritiekpunten worden genoemd, de overige kritiekpunten staan vermeld in het 

rapport. 

 

De methodologie van de kosteneffectiviteitsanalyse sluit niet aan op het 

referentiekader (richtlijn economische evaluaties) bij het volgende onderdeel: 

-  Voor de utiliteiten in de progressievrije gezondheidstoestand dient uitgegaan 

te worden van de resultaten zoals deze zijn geobserveerd in de klinische 

studie, ook als groepen niet significant van elkaar verschilden. Hoewel de 

registratiehouder verschillende scenario analyses aanlevert, blijft het lastig 

om te bepalen welke waarden het meest plausibel zijn voor de basecase 

analyse. Daarnaast is de utiliteit in de post-progressie toestand mogelijk te 

hoog. De verschillende scenario analyses laten zien dat de nieuwe 

behandeling in alle gevallen dominant blijft ten opzichte van de huidige 

behandeling.  

 

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

-  Er zijn nog zeer weinig gegevens omtrent algehele overleving. In het model is 

de overleving tussen beide behandelarmen gelijk gesteld, maar mogelijk 

pakt dat in de toekomst toch anders uit.  

-  Voor de subgroep van patiënten met een gemuteerde IGHV-status lijkt er op 

dit moment onvoldoende data beschikbaar te zijn om de PFS curve goed te 

kunnen modelleren.  

 

Eindconclusie  

Voor niet-fitte patiënten met niet eerder behandelde CLL en ongemuteerde IGHV-

status, zonder 17p-deletie of TP53-mutatie concludeert het Zorginstituut na 

advisering door de WAR dat de kosteneffectiviteitsanalyse van venetoclax-

obinutuzumab bij de behandeling van niet eerder behandelde CLL van voldoende 

methodologische kwaliteit is. Bij een referentiewaarde van €50.000 per QALY is de 

behandeling met venetoclax-obinutuzumab kosteneffectief ten opzichte van de 

behandeling met chloorambucil-obinutuzumab. De behandeling met venetoclax-

obinutuzumab is dominant: de behandeling levert meer QALYs op tegen minder 

kosten. Het includeren van de medische kosten in gewonnen levensjaren heeft hier 

geen invloed op. Omdat de nieuwe behandeling dominant is rapporteert het 

Zorginstituut geen ICER. 

 

Voor niet-fitte patiënten met niet eerder behandelde CLL en gemuteerde IGHV-

status, zonder 17p-deletie of TP53-mutatie concludeert het Zorginstituut na 

advisering door de WAR dat de kosteneffectiviteitsanalyse van venetoclax-

obinutuzumab bij de behandeling van niet eerder behandelde CLL van voldoende 

methodologische kwaliteit is. De uitkomsten van de farmaco-economische analyse 

kunnen echter niet gebruikt worden voor besluitvorming omdat er teveel 

onzekerheid is rondom het modelleren van de progressievrije overleving. Dit komt 

met name doordat er voor deze specifieke subgroep weinig data beschikbaar is. Het 
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Zorginstituut merkt op dat ook hier de behandeling met venetoclax-obinutuzumab 

kostenbesparend lijkt te zijn ten opzichte van chloorambucil-obinutuzumab. Dit blijft 

echter een onzekere conclusie.  
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Bijlage A 

Tabel A.1: Parameters die zijn gevarieerd in de univariate gevoeligheidsanalyses.  

 

 

Parameter Mean  

(base case) 

DSA value Incremental costs Incremental QALYs ICER 

(cost/QALY) 

Base case   -€159.276 1,138 Dominant 

Utility: PFS 0,84 0,73 -€159.276 0,460 Dominant 

0,93 -€159.276 1,661 Dominant 

Utility: PPS 0,66 0,56 -€159.276 1,765 Dominant 

0,75 -€159.276 0,554 Dominant 

IBR time on subsequent tx 60,00 38,83 -€120.662 1,138 Dominant 

85,70 -€202.671 1,138 Dominant 

Hourly wage caregiver €15,05 9,74 -€144.446 1,138 Dominant 

21,50 -€177.282 1,138 Dominant 

Caregiver hours: PPS 40,00 25,89 -€144.446 1,138 Dominant 

57,14 -€177.282 1,138 Dominant 

VEN+R time on subsequent tx 24,00 15,53 -€143.470 1,138 Dominant 

34,28 -€159.276 1,138 Dominant 

PPS: Haematologist visit cycle 

frequency 

0,38 0,24 -€157.963 1,138 Dominant 

0,54 -€160.871 1,138 Dominant 

Monitoring: One-time costs 

VEN+O 

€2277,73 1474,03 -€160.080 1,138 Dominant 

3253,52 -€158.301 1,138 Dominant 

Monitoring: One-time costs 

CHL+O 

€2124,36 1374,78 -€158.527 1,138 Dominant 

3034,45 -€160.186 1,138 Dominant 

PFS: Physical exam cycle 

frequency 

0,31 0,20 -€160.014 1,138 Dominant 

0,44 -€158.380 1,138 Dominant 

PPS: Physical exam cycle 

frequency 

0,31 0,20 -€158.538 1,138 Dominant 

0,44 -€160.172 1,138 Dominant 

Age 69,00 68,71 -€159.392 1,139 Dominant 

69,29 -€159.144 1,129 Dominant 
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PFS: CT scan cycle frequency 0,08 0,05 -€159.570 1,138 Dominant 

0,11 -€158.919 1,138 Dominant 

Cost: CT scan €155,64 100,72 -€159.570 1,138 Dominant 

222,32 -€158.919 1,138 Dominant 

PPS: Anamnesis cycle 

frequency 

0,31 0,20 -€159.009 1,138 Dominant 

0,44 -€159.601 1,138 Dominant 

PFS: Anamnesis cycle 

frequency 

0,31 0,20 -€159.544 1,138 Dominant 

0,44 -€158.951 1,138 Dominant 

Cost: Bone marrow exam €76,66 49,61 -€159.421 1,138 Dominant 

109,50 -€159.101 1,138 Dominant 

Admin cost: IV €141,96 91,87 -€159.152 1,138 Dominant 

202,78 -€159.428 1,138 Dominant 

CHL+O AE incidence: 

Thrombocytopenia 

0,15 0,11 -€159.114 1,138 Dominant 

0,20 -€159.466 1,139 Dominant 

Cost: Haematologist visit €141,96 91,87 -€159.169 1,138 Dominant 

202,78 -€159.407 1,138 Dominant 

VEN+O AE incidence: 

Thrombocytopenia 

0,14 0,09 -€159.432 1,139 Dominant 

0,19 -€159.092 1,138 Dominant 

VEN+O AE incidence: 

Pneumonia 

0,06 0,03 -€159.429 1,139 Dominant 

0,09 -€159.076 1,138 Dominant 

Female (%) 0,37 0,35 -€159.257 1,137 Dominant 

0,39 -€159.296 1,139 Dominant 

CHL+R time on subsequent tx 6,00 3,88 -€159.083 1,138 Dominant 

8,57 -€159.276 1,138 Dominant 

 


