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Datum 17 maart 2021 
Betreft rivaroxaban (Xarelto®) opname rivaroxaban suspensie 1 mg/ml en 

tabletten 15 mg, 20 mg aanpassing nadere voorwaarden  
 
 
 
Geachte mevrouw van Ark, 
 
In uw brief van 9 februari 2021 (CIBG-21-01418) heeft u het Zorginstituut 
Nederland gevraagd een inhoudelijke beoordeling uit te voeren over de opname 
van het geneesmiddel rivaroxaban suspensie van 1 mg/ml.  
Daarnaast heeft u verzocht om de nadere voorwaarden van rivaroxaban tabletten 
15 en 20 mg aan te passen.  
Aangezien uw verzoek een aanpassing van een reeds bestaande indicatie van 
rivaroxaban betreft, zal het Zorginstituut deze aanpassing van nadere voorwaarde 
in de vorm van een briefrapport beantwoorden.   
 
Huidige situatie 
Rivaroxaban is beschikbaar in de vorm van 2,5 mg, 10 mg, 15 mg en 20 mg 
filmomhulde tabletten. Dit product is reeds opgenomen in het 
Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) voor verzekerden van achttien jaar of 
ouder die voldoen aan een van de volgende voorwaarden:  
1 die op dit geneesmiddel is aangewezen voor de preventie van veneuze 

trombo-embolie na een electieve knie- of heupvervangende operatie, 
2 met nonvalvulair atriumfibrilleren en één of meer risicofactoren die dit 

geneesmiddel ter preventie van cerebrovasculair accident of systemische 
embolie gebruikt overeenkomstig de introductieleidraad die in Nederland 
door de desbetreffende beroepsgroepen is aanvaard,  

3 die op dit geneesmiddel is aangewezen in combinatie met acetylsalicylzuur 
en clopidogrel voor de preventieve behandeling van een acuut coronair 
syndroom met verhoogde cardiale biomarkers en die geen eerdere beroerte 
of TIA heeft doorgemaakt, of 

4 die op dit geneesmiddel is aangewezen voor de behandeling van diepveneuze 
trombose (DVT) en longembolie (PE) en de preventie van recidiverende DVT 
en PE 

5 die op dit geneesmiddel  is aangewezen in combinatie met acetylsalicylzuur 
voor de preventieve behandeling van atherotrombotische complicaties bij 
patiënten met coronaire hartziekte (CHZ) of symptomatisch perifeer arterieel 
vaatlijden (PAV) met een hoog risico op ischemische voorvallen.  
 
Rivaroxaban is samen met dabigatran, apixaban en edoxaban op bijlage 1A 
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in cluster OB01AXBO opgenomen met bijlage 2 voorwaarden. De huidige 
voorwaarden voor rivaroxaban, dabigatran, apixaban en edoxaban zijn voor 
alle middelen gericht op alleen volwassenen. 

 
 

In januari 2021 heeft de European Medicines Agency (EMA) goedkeuring gegeven 
voor de volgende indicatie voor pediatrische patiënten. Deze registratie heeft 
betrekking op de tabletten van 15 mg en 20 mg en de suspensie van 1 mg/ml:  
 
Behandeling van veneuze trombo-embolie (VTE) en preventie van recidief VTE bij 
voldragen neonaten, zuigelingen en peuters, kinderen en adolescenten jonger dan 
18 jaar, na een initiële parenterale antistollingsbehandeling gedurende ten minste 
5 dagen. Bij de tabletten van 15 mg is opgenomen dat het gewicht van de 
pediatrische patiënten 30 kg tot 50 kg moet zijn en bij de tabletten van 20 mg 
minimaal 50 kg.  
 
De registratiehouder vraagt vergoeding aan voor deze indicatie voor de tabletten 
van 15 mg, 20 mg en de suspensie van 1 mg/ml.  
VTE is een overkoepelend begrip dat zowel diep-veneuze trombose (DVT) en 
pulmonale embolie (PE) omvat. Om deze reden gaat het voor de tabletten 15 en 
20 mg om een indicatie-uitbreiding van de genoemde geregistreerde indicatie: 
‘Behandeling van diep-veneuze trombose (DVT) en pulmonale embolie (PE), en 
preventie van recidief DVT en PE bij volwassenen’.  
 
Dosering rivaroxaban  
De behandeling met rivaroxaban bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar 
dient te worden gestart na een initiële parenterale antistollingsbehandeling 
gedurende ten minste 5 dagen. De dosis voor kinderen en adolescenten wordt 
berekend op basis van het lichaamsgewicht. Voor het dosisregime wordt verwezen 
naar de samenvatting van de productkenmerken (SmPC)[1]  
 
Uitkomst therapeutische waarde 
Zie de bijlage voor de beschrijving van de studie. 
Op basis van de gegevens in de bijlage concludeert het Zorginstituut dat 
rivaroxaban bij de behandeling van VTE bij kinderen een therapeutische 
meerwaarde heeft ten opzichte van de standaardbehandeling 
(laagmoleculairgewicht heparine en vitamine K-antagonisten).  
 
Uitkomst budgetimpactanalyse 
Zie de bijlage voor de budgetimpactanalyse.  
De totale budget impact, zonder rekening te houden met de substitutie van 
laagmoleculairgewicht heparine en vitamine K-antagonisten, komt op €41.833 in 
3 jaar na opname in het basispakket.  
 
Advies van Zorginstituut Nederland  
Rivaroxaban in een dosering van 15 mg en 20 mg is reeds opgenomen op bijlage 
1A met nadere voorwaarden bij volwassenen. Op basis van bovengenoemde 
overwegingen adviseert het Zorginstituut u om de bijlage 2 voorwaarden voor 
rivaroxaban te wijzigen door de voorwaarde voor kinderen toe te voegen zoals 
hieronder geformuleerd. Uitbreiding met deze nadere voorwaarde gaat gepaard 
met meerkosten. Het Zorginstituut is zich er van bewust dat er een financieel 
arrangement loopt voor rivaroxaban.  
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Omdat dabigatran, apixaban en edoxaban niet zijn geregistreerd bij kinderen, 
adviseert het Zorginstituut u de voorwaarden voor deze middelen waarmee 
rivaroxaban is geclusterd, niet te wijzigen.  
 
Rivaroxaban suspensie van 1 mg/ml is nog niet opgenomen in het GVS. De 
geregistreerde indicatie van deze toedieningsvorm is alleen beperkt tot gebruik bij 
kinderen. Op basis van de clustercriteria adviseert het Zorginstituut u om 
rivaroxaban suspensie van 1 mg/ml op te nemen op bijlage 1B.  
 
Uitbreiding nadere voorwaarde van rivaroxaban 15 mg en 20 mg bij VTE  
 
Voorwaarde rivaroxaban  
Voor een verzekerde van achttien jaar of ouder:  
1  die op dit geneesmiddel is aangewezen voor de preventie van veneuze 

trombo-embolie na een electieve knie- of heupvervangende operatie, 
2  met nonvalvulair atriumfibrilleren en één of meer risicofactoren die dit 

geneesmiddel ter preventie van cerebrovasculair accident of systemische 
embolie gebruikt overeenkomstig de introductieleidraad die in Nederland door 
de desbetreffende beroepsgroepen is aanvaard,  

3  die op dit geneesmiddel is aangewezen in combinatie met acetylsalicylzuur en 
clopidogrel voor de preventieve behandeling van een acuut coronair 
syndroom met verhoogde cardiale biomarkers en die geen eerdere beroerte 
of TIA heeft doorgemaakt, of 

4  die op dit geneesmiddel is aangewezen voor de behandeling van diepveneuze 
trombose (DVT) en longembolie (PE) en de preventie van recidiverende DVT 
en PE 

5  die op dit geneesmiddel  is aangewezen in combinatie met acetylsalicylzuur 
voor de preventieve behandeling van atherotrombotische complicaties bij 
patiënten met coronaire hartziekte (CHZ) of symptomatisch perifeer arterieel 
vaatlijden (PAV) met een hoog risico op ischemische voorvallen. 

 
Of voor verzekerde voldragen neonaten, zuigelingen en peuters, kinderen en 
adolescenten jonger dan 18 jaar:  
1  die op dit geneesmiddel is aangewezen voor de behandeling van veneuze 

trombo-embolie (VTE) en preventie van recidief VTE na een 
antistollingsbehandeling gedurende ten minste 5 dagen  

 
Nadere voorwaarde van rivaroxaban suspensie van 1 mg/ml 
Voorwaarde rivaroxaban suspensie van 1 mg/ml 
Voor verzekerde voldragen neonaten, zuigelingen en peuters, kinderen en 
adolescenten jonger dan 18 jaar:  
1  die op dit geneesmiddel is aangewezen voor de behandeling van veneuze 

trombo-embolie (VTE) en preventie van recidief VTE na een 
antistollingsbehandeling gedurende ten minste 5 dagen  

 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
Sjaak Wijma  
Voorzitter Raad van Bestuur  
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BIJLAGE  
 
Beoordeling uitbreiding indicatie VTE bij kinderen 
Rivaroxaban is geregistreerd voor de behandeling van veneuze trombo-embolie 
(VTE) en preventie van recidief VTE bij voldragen neonaten, zuigelingen en 
peuters, kinderen en adolescenten <18 jaar, na een initiële parenterale 
antistollingsbehandeling gedurende tenminste 5 dagen.[1] Deze indicatie is nog 
niet eerder door het Zorginstituut beoordeeld.  
 
Veneuze trombo-embolie bij kinderen 
Veneuze trombo-embolie is een overkoepelend begrip dat zowel diep veneuze 
trombose als longembolie omvat. Een retrospectieve studie uit 2001 vond dat VTE 
jaarlijks bij ruim 1 op de 100.000 kinderen in Nederland werd gediagnosticeerd.[2] 
De Trombosestichting Nederland rapporteert dat ongeveer 350 baby’s en kinderen 
per jaar trombose krijgen.[3] Ongeveer de helft van de gediagnosticeerde 
patiënten zijn neonaten.[2]  
Er wordt onderscheid gemaakt tussen idiopathische VTE (zonder bekende 
oorzaak) of VTE waarbij er sprake is van een risicofactor.[4] Bij neonaten is de 
belangrijkste risicofactor het gebruik van een centraal veneuze katheter (94%). 
Bij kinderen variëren de risicofactoren voor het optreden van VTE, waarbij 
voornamelijk infecties (45%), centraal veneuze katheters (37%), hartziekten 
(19%), immobiliteit (17%) of een operatie (15%) werden genoemd.[2] In een 
eerdere studie naar de behandeling van VTE bij kinderen (de REVIVE studie) werd 
gevonden dat 97% van de kinderen een ernstige onderliggende aandoening had, 
onder andere bestaande uit een maligniteit (29,5%), infectie (11,5%), 
aangeboren hartziekte (9%), gastro-intestinale aandoening (7,7%) of 
immuunziekten (7,7%).[5]   
De symptomen zijn afhankelijk van de plaats van de trombose. Symptomen van 
een (meestal katheter-gerelateerde) trombose in de bovenste lichaamshelft zijn 
trombopenie, niet of slecht functioneren van de katheter, (persisterende) sepsis, 
ritmestoornissen, vena-cava, superior syndroom of hemodynamische 
problematiek. Longembolieën veroorzaken klachten van dyspnoe, pijn op de 
thorax bij ademhaling, onbegrepen zuurstofbehoefte en het niet kunnen weanen 
van de beademing. De mortaliteit ten gevolge van trombose is bij kinderen 
ongeveer 1-4%. Recidief trombose treedt op bij 5,6-11% van de kinderen.[6]  
 
Behandelrichtlijn VTE bij kinderen 
De behandeling van VTE bij pediatrische patiënten is beschreven in het ‘Protocol 
diagnostiek en behandeling veneuze trombo-embolie bij kinderen’, dat is 
opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK).[6] 
 
Behandelopties 
In het protocol van de NVK wordt geadviseerd om trombose bij kinderen te 
behandelen met heparine (laagmoleculair heparine (LMWH) of ongefractioneerde 
heparine), gevolgd door LMWH of vitamine K antagonisten. Vitamine K 
antagonisten die in Nederland worden toegepast zijn acenocoumarol of 
fenprocoumon. Voor de behandeling van veneuze trombo-embolie bij kinderen 
bedraagt de streefwaarde voor de International Normalized Ratio (INR) 2,5 tot 
3,5, met een therapeutische ondergrens van 2.0. LMWH bestaan uit nadroparine, 
enoxaparine, dalteparine of tinzaparine. [6]  
De duur van de antistollingstherapie is 3 maanden bij een niet-persisterende 
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risicofactor en 6 maanden bij idiopathische trombose. Bij een persisterende 
risicofactor wordt geadviseerd om de antistolling voort te zetten in profylactische 
of therapeutische dosering afhankelijk van de risicofactor, totdat de risicofactor 
verdwenen is. Een recidief trombose wordt behandeld voor onbepaalde tijd. De 
duur van de behandeling wordt per patiënt bepaald en is afhankelijk van de 
balans tussen tromboserisico en bloedingsrisico en wordt regelmatig geëvalueerd. 
Eventueel kan overwogen worden antistolling in profylactische dosering te 
geven.[6] Bij zuigelingen heeft LMWH de voorkeur als vervolgbehandeling boven 
vitamine K antagonisten.[6] 
 
Studiegegevens  
De European Medicines Agency heeft recent de effectiviteit van rivaroxaban bij 
pediatrische patiënten beschreven in een European Assessment Report.[7] De 
voornaamste studie waarop de uitbreiding van de indicatie is gebaseerd, is de 
NCT02234843 studie, ook bekend als de EINSTEIN junior studie.[8] In deze 
multicenter, open-label, gerandomiseerde studie werden kinderen na een initiële 
behandeling met heparine van tenminste 5 dagen gerandomiseerd naar een 
behandeling met een op het lichaamsgewicht aangepaste dosis rivaroxaban (in de 
vorm van een tablet of suspensie) of standaard anticoagulantia (ongefractioneerd 
heparine of omgezet naar LMWH, fondaparinux of een vitamine K antagonist). 
Kinderen werden initieel gedurende 3 maanden behandeld, met uitzondering van 
kinderen <2 jaar met een katheter-gerelateerd VTE die gedurende 1 maand 
werden behandeld. Na deze initiële behandelduur werd bekeken of er nog een 
extensie van de behandelduur nodig was. De primaire uitkomstmaat was het 
aantal symptomatische VTE recidieven. De secundaire uitkomstmaat was een 
samengestelde uitkomstmaat bestaand uit het aantal symptomatische VTE 
recidieven en asymptomatische verslechtering van het trombotisch lijden 
waargenomen bij herhaalde beeldvorming. Voor de ongunstige effecten was de 
belangrijkste uitkomstmaat een samengesteld eindpunt van ernstige (majeure) 
bloedingen en niet ernstige klinisch relevante bloedingen. Beoordeling van de 
uitkomstmaten gebeurde door een onafhankelijke review committee.   
In totaal werden er 335 patiënten gerandomiseerd naar behandeling met 
rivaroxaban en 165 patiënten naar de controlearm. 276 kinderen hadden een 
leeftijd van 12 tot <18 jaar, 101 kinderen een leeftijd van 6 tot <12 jaar, 69 
kinderen een leeftijd van 2 tot <6 jaar en 54 kinderen waren <2 jaar.  
 
Gunstige effecten 
In totaal trad er bij 1,2% (4 van de 335) patiënten in de rivaroxaban arm een 
symptomatisch VTE recidief op en bij 3,0% (5 van de 165) patiënten in de 
controlearm. De secundaire uitkomstmaat, het samengesteld eindpunt van 
symptomatische VTE recidieven en asymptomatische verslechtering van het 
trombotisch lijden, trad op bij 1,5% (5 van de 335) patiënten in de rivaroxaban 
arm en bij 3,6% (6 van de 165) patiënten in de controlearm.    
Met behulp van herhaalde beeldvorming, werd getoond dat bij 38,2% (128 
patiënten) in de rivaroxaban arm de trombus was opgelost en bij 26,1% (43 
patiënten) in de controlearm.   
 
Ongunstige effecten 
Ernstige (majeure) bloedingen en niet ernstige klinisch relevante bloedingen 
kwamen voor bij 10 kinderen (3%) in de rivaroxaban groep en bij 3 kinderen 
(2%) in de controlearm. Bij geen van de patiënten in de rivaroxaban arm kwamen 
ernstige bloedingen (majeure bloeding) voor en bij twee patiënten in de 



 

 

 

  
 

 Pagina 6 van 8 

 

Zorginstituut Nederland 
Zorg I 

 
Datum 
17 maart 2021 
 

Onze referentie 
2021004859 

 

controlearm.   
De meeste voorkomende ongunstige effecten die optraden tijdens de behandeling 
waren hoofdpijn (17%), epistaxis (11%), overgeven (11%) en koorts (10%) bij 
rivaroxaban en hoofdpijn (15%) en epistaxis (11%) in de controlearm.  
Bij 90 van de 329 patiënten (27%) in de rivaroxaban arm en bij 27 van de 162 
patiënten (17%) in de controlearm trad een aan de behandeling gerelateerd 
ongunstig effect op. Van deze ongunstige effecten was er bij 4 (1%) patiënten in 
de rivaroxaban arm en bij 2 (1,2%) patiënten in de controle arm sprake van een 
ernstig ongunstig effect. In totaal staakten 11 patiënten (3%) met rivaroxaban als 
gevolg van een ongunstig effect. In de controlearm arm staakten 3 patiënten 
(2%) met de behandeling als gevolg van een ongunstig effect. 
Geen van de patiënten overleed als gevolg van een ongunstig effect.  
 
Discussie  
Tot nu toe was er weinig evidence beschikbaar voor de behandeling van VTE bij 
kinderen. De behandeling van VTE bij kinderen is eerder onderzocht in de REVIVE 
studie[5], maar deze studie was vroegtijdig gestopt vanwege een te trage 
patiëntinclusie. In de EINSTEIN junior studie[8] is een diverse populatie van 
pediatrische patiënten met VTE geïncludeerd, met veel verschillende 
onderliggende aandoeningen. De geïncludeerde populatie lijkt vergelijkbaar met 
de populatie van pediatrische patiënten in Nederland.  
In de controlearm van de EINSTEIN junior studie konden pediatrische patiënten 
ook met warfarine, fondaparinux en ongefractioneerd heparine behandeld worden 
na de initiële behandeling met heparine. Deze behandelopties staan niet als 
vervolgbehandeling in het protocol van de NVK opgenomen, maar de overige 
behandelopties komen overeen met de behandeling in Nederland. De 
vergelijkende behandeling komt dus niet geheel overeen met de 
standaardbehandeling in Nederland.   
Een beperking van de studie is dat deze niet gepowerd is om non-inferioriteit aan 
te tonen ten opzichte van de controlebehandeling. De oorzaak hiervoor is de lage 
incidentie van VTE bij kinderen en het ontbreken van een bekend effect van de 
controlearm. Om deze reden zijn kan non-inferioriteit of superioriteit ten opzichte 
van de controle arm met deze onderzoeksopzet niet worden aangetoond.  
Over het geheel genomen was het werkzaamheids- en veiligheidsprofiel van 
rivaroxaban vergelijkbaar met het veiligheidsprofiel dat is waargenomen bij de 
volwassen populatie en consistent over de verschillende leeftijdscategorieën. Bij 
kinderen <2 jaar leken er relatief meer bloedingen voor te komen ten opzichte 
van de controlebehandeling (gebaseerd op relatief kleine patiëntenaantallen). In 
de EPAR is opgenomen dat een Scientific Advisory Group (SAG) heeft aangegeven 
dat zij het gebruik van rivaroxaban bij alle pediatrische patiënten voldoende 
onderbouwd vinden op basis van de resultaten uit de trial. De SAG benadrukte de 
moeilijkheden die de huidige standaardbehandeling geeft met betrekking tot de 
toediening en monitoring. De SAG was van mening dat de voordelen van een 
orale behandeling opwegen tegen het kleine verhoogde risico op een bloeding.  
De toedieningsvorm van rivaroxaban heeft bij pediatrische patiënten een groter 
gebruiksgemak dan vitamine K antagonisten of LMWH, aangezien het vaststellen 
van een dosering gemakkelijker is ten opzichte van vitamine K antagonisten en de 
orale toediening een voordeel heeft ten opzichte van een subcutane injectie met 
een LMWH. Met name bij jonge kinderen kan een orale suspensie een uitkomst 
bieden indien tabletten ongeschikt zijn voor de inname. Daarnaast geeft 
behandeling met rivaroxaban relatief minder interacties met andere 
geneesmiddelen.  
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Op basis van het studiedesign kan er geen uitspraak worden gedaan over non-
inferioriteit of superioriteit ten opzichte van de controlebehandeling. De resultaten 
van rivaroxaban arm uit de EINSTEIN junior studie lijken vergelijkbaar met de 
resultaten bij volwassenen.  
Aangezien de huidige standaardbehandeling bij kinderen moeilijkheden geeft met 
betrekking tot de toediening en monitoring, is de beschikbaarheid van een orale 
toediening, die gemakkelijker te doseren is en minder monitoring behoeft van 
meerwaarde voor pediatrische patiënten.   
 
Conclusie rivaroxaban bij de behandeling van VTE bij kinderen 
Samenvattend concluderen wij dat rivaroxaban bij de behandeling van VTE bij  
kinderen een therapeutische meerwaarde heeft ten opzichte van de 
standaardbehandeling (laagmoleculairgewichtheparine en vitamine K-
antagonisten).  
 
Budgetimpactanalyse rivaroxaban  
Uit gegevens van de Nederlandse trombosedienst blijkt dat jaarlijks 350 kinderen 
een VTE krijgen[5]. Hierbij gaat het om 175 neonaten (50%) en 175 kinderen <18 
jaar. Momenteel worden kinderen <18 jaar behandeld met een subcutaan 
toegediende LMWH of orale VKA waarbij de dosering afhankelijk is van gewicht. 
Neonaten worden behandeld met subcutaan toegediende LMWH. Op basis van 
expert opinie is de volgende marktpenetratie van rivaroxaban (suspensie of 
tabletten) geschat 3 jaar na opname in het basispakket. Hierbij is er rekening 
mee gehouden dat 60% van de neonaten niet in aanmerking komt voor 
rivaroxaban omdat deze neonaten een te laag lichaamsgewicht hebben (<2,6 kg):  

  40% van de neonaten zullen worden behandeld met rivaroxaban 
suspensie in plaats van een LMWH. Het gaat daarbij om 70 neonaten.  

  10% van de kinderen <18 jaar zullen worden behandeld met rivaroxaban 
suspensie in plaats van de standaardtherapie met LMWH’s of VKA’s. Het 
gaat daarbij om 18 kinderen.  

  90% van de kinderen <18 jaar zullen worden behandeld met rivaroxaban 
tabletten in plaats van de standaardtherapie met LMWH’s of VKA’s. Het 
gaat daarbij om 157 kinderen.  

 
Er zijn twee verschillende verpakkingen van de rivaroxaban suspensie (geschikt 
voor kinderen tot 30 kg): een fles met 51,7 mg (1 mg/ml) rivaroxaban van 
€10,10 waarmee neonaten en kleine kinderen minimaal 14 dagen doen. De 
kosten per dag zijn daarmee €0,72. Een fles met 103,4 mg (1 mg/ml) 
rivaroxaban van €20,20 waarmee kinderen minimaal 10 dagen doen. De kosten 
per dag zijn daarmee €2,02. Daarnaast zijn er twee tabletsterktes geregistreerd: 
15 mg en 20 mg en beiden kosten €2,02 per tablet.  
 
De behandelduur is bij circa  95% van de kinderen <18 jaar 3 maanden en bij 
circa 5% van de kinderen <18 jaar is deze 12 maanden. Alle neonaten worden 3 
maanden behandeld. 
De kosten van rivaroxaban per patiënt zijn te vinden in onderstaande tabel.  
 
 Neonaten  Kinderen <18 jaar 
Toediening Suspensie Suspensie  Suspensie  Tablet  Tablet  
Eenheid 51,7 mg  103,4 mg 103,4 mg 15 of 20 15 of 20 
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(1 mg/ml) (1 
mg/ml) 

(1 
mg/ml) 

mg  mg 

Kosten per dag €0,72 €2,02 €2,02 €2,02 €2,02 
Behandelduur 

in maanden a 
3  3 12  3 12  

Kosten per 
behandeling  

€65,70 €184,33 €737,30 €184,33 €737,30 

      
Percentage 
behandelduur  

100% 95% 5% 95% 5% 

Aantal 
kinderen  

70 17 1 149 8 

Kosten per 
subgroep  

€4.599 €3.133,61 €737,30 €27.465,17 €5.898,40 

Totale kosten  €41.833 
a 3 maanden is 91,25 dagen en 12 maanden is 365 dagen  
 

In Nederland zijn er twee VKA’s en vier verschillende LMWH’s beschikbaar en in 
geen enkele SmPC wordt er een doseringsregime voor kinderen beschreven. Het 
doseringsregime van VKA is complex omdat de dosering gepersonaliseerd wordt 
op basis van de INR. Vanwege deze beperkingen zijn de besparingen op VKA’s en 
LMWH’s niet meegenomen in deze BIA, waardoor de budget impact wordt 
overschat.   
 
De totale budget impact zonder rekening te houden met de substitutie van VKA’s 
en LMWH’s komt daarmee op €41.833 in 3 jaar na opname in het basispakket.  
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