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Datum 4 mei 2021 
Betreft GVS-advies inclisiran (Leqvio®) 
 
 
 
Geachte mevrouw Van Ark,  
 
In uw brief van 9 februari 2021 (CIBG-21-01418) heeft u Zorginstituut Nederland 
verzocht om een inhoudelijke toetsing uit te voeren over de vraag of inclisiran 
(Leqvio®) onderling vervangbaar is met een middel dat is opgenomen in het GVS. 
Het Zorginstituut heeft de inhoudelijke beoordeling inmiddels afgerond. De 
overwegingen hierbij treft u aan in het GVS-rapport dat als bijlage is toegevoegd.  
 
Inclisiran is beschikbaar als voorgevulde spuit en bevat inclisiran-natrium 
overeenkomend met 284 mg inclisiran in een oplossing van 1,5 ml. Het is 
geregistreerd voor de volgende indicaties:  
 
Bij volwassenen met primaire hypercholesterolemie (heterozygoot familiaire en 
niet-familiaire) of gemengde dyslipidemie als toevoeging aan een dieet: 
• in combinatie met een statine of een statine met andere lipidenverlagende 
behandelingen bij patiënten die hun LDL-C-doel niet bereiken met een maximaal 
verdraagbare dosis van een statine, of 
• alleen of in combinatie met andere lipidenverlagende behandelingen bij 
patiënten die statines niet verdragen of bij wie een statine is gecontra-indiceerd. 
 
De aanbevolen dosis is 284 mg inclisiran, toegediend als één enkele subcutane 
injectie: een initiële dosis, vervolgens na 3 maanden en daarna elke 6 maanden. 
 
De vergunninghouder van inclisiran (Leqvio®) stelt dat inclisiran onderling 
vervangbaar is met de PSCK9-remmers alirocumab en evolocumab, en daarom 
kan worden geplaatst op bijlage 1A van de Regeling zorgverzekering (Rzv), in het 
bestaande cluster 0C10AXAP  V, samen met de genoemde middelen.  
 
Uitkomst beoordeling 
Zorginstituut Nederland is tot de eindconclusie gekomen dat inclisiran bij de te 
beoordelen indicatie een gelijke waarde heeft ten opzichte van alirocumab en 
evolocumab. 
 
Toets onderlinge vervangbaarheid 
Inclisiran (Leqvio®) is onderling vervangbaar met de andere geneesmiddelen in 
het GVS cluster 0C10AXAP  V, waarin opgenomen: alirocumab en evolocumab. 
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Advies  
Wij adviseren u om inclisiran op te nemen op bijlage 1A in cluster 0C10AXAP  V. 
De standaarddosis van inclisiran kan worden gesteld op 1,56 mg per dag. 
 
Wij wijzen erop dat voor alirocumab (Praluent®) en evolocumab (Repatha®) een 
financieel arrangement is afgesloten om de toegankelijkheid en betaalbaarheid 
van het basispakket te waarborgen. Het Zorginstituut heeft geen inzicht in de 
gemaakte afspraken, maar uitgangspunt bij opname van inclirisan in het GVS 
moet zijn dat er geen sprake is van meerkosten ten opzichte van alirocumab en 
evolocumab. Wij adviseren daarom voor inclisiran (Leqvio®) wederom tot 
onderhandeling over te gaan. 
 
Indien de toepassing van inclisiran (Leqvio®) na een succesvolle 
prijsonderhandeling wordt opgenomen in het pakket adviseert het Zorginstituut 
de volgende vergoedingsvoorwaarden:  
 
Voorwaarde inclisiran (Leqvio®):  
Bij volwassen patiënten met hypercholesterolemie (familiaire en niet-familiaire) 
en voldoende hoog risico, indien een maximaal verdraagbare statine in combinatie 
met ezetimibe niet de behandeldoelstelling bereikt overeenkomstig de richtlijnen 
die in Nederland door de desbetreffende beroepsgroepen zijn aanvaard, kan 
inclisiran worden ingezet als volgt:  
(i) in combinatie met zowel een statine als ezetimibe of;  
(ii) in combinatie met enkel ezetimibe indien er sprake is van gedocumenteerde  
statine-intolerantie: statine-geassocieerde spierpijn voor tenminste 3 
verschillende statines vastgesteld volgens het stroomschema en criteria 
beschreven door EAS/ESC consensus. 
  
Patiënten met voldoende hoog risico zijn gedefinieerd als één van onderstaande 
groepen:  
1)  Heterozygote familiaire hypercholesterolemie patiënten;  
2)  Patiënten met een doorgemaakt cardiovasculair event én een recidief 

cardiovasculair event;  
3)  Patiënten met diabetes mellitus type 2 én een doorgemaakt cardiovasculair 

event;  
4)  Patiënten met een doorgemaakte cardiovasculair event én echte statine-

intolerantie die is vastgesteld en gedocumenteerd. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
Sjaak Wijma 
Voorzitter Raad van Bestuur 
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1 Inleiding 

In de brief van 9 februari 2021 verzoekt de minister van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport Zorginstituut Nederland een inhoudelijke toetsing uit te voeren over het 
geneesmiddel inclisiran (Leqvio®). 

1.1 Inclisiran (Leqvio®) 
 
Samenstelling[1] 
Elke voorgevulde spuit bevat inclisiran-natrium overeenkomend met 284 mg 
inclisiran in een oplossing van 1,5 ml. 
 
Geregistreerde indicatie[1] 
Inclisiran is geïndiceerd bij volwassenen met primaire hypercholesterolemie 
(heterozygoot familiaire en niet-familiaire) of gemengde dyslipidemie als toevoeging 
aan een dieet: 
• in combinatie met een statine of een statine met andere lipidenverlagende 
behandelingen bij patiënten die hun LDL-C-doel niet bereiken met een maximaal 
verdraagbare dosis van een statine, of 
• alleen of in combinatie met andere lipidenverlagende behandelingen bij patiënten 
die statines niet verdragen of bij wie een statine is gecontra-indiceerd. 
 
Dosering[1] 
De aanbevolen dosis is 284 mg inclisiran, toegediend als één enkele subcutane 
injectie: een initiële dosis, vervolgens na 3 maanden en daarna elke 6 maanden. 
Gemiste doses 
Als een geplande dosis wordt gemist met minder dan 3 maanden dient inclisiran te 
worden toegediend. Daarna dient de toediening vervolgd te worden volgens het 
oorspronkelijke schema van de patiënt. 
Als een geplande dosis wordt gemist met meer dan 3 maanden, dient een nieuw 
toedieningsschema te worden gestart – na de initiële dosis dient inclisiran na 3 
maanden te worden toegediend en vervolgens elke 6 maanden. 

1.2 Voorstel fabrikant opname GVS 
De vergunninghouder van inclisiran (Leqvio®) stelt dat inclisiran onderling 
vervangbaar is met alirocumab en evolocumab, en daarom kan worden geplaatst op 
bijlage 1A van de Regeling zorgverzekering (Rzv), in het bestaande cluster 
0C10AXAP  V, samen met de andere genoemde middelen. 
 
 
 
 
 
Deze tekst is door de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) vastgesteld na 
de vergadering van 29 maart 2021.  
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2 Beoordeling onderlinge vervangbaarheid 

Om de plaats van een geneesmiddel in het GVS te kunnen vaststellen, wordt eerst 
beoordeeld of het onderling vervangbaar is met reeds in het GVS opgenomen 
geneesmiddelen. Vervolgens wordt beoordeeld wat de therapeutische waarde van 
inclisiran is ten opzichte van de standaard- of de gebruikelijke behandeling. 
Er zijn reeds 2 PCSK9-remmende geneesmiddelen in het GVS opgenomen voor de 
indicatie ‘hypercholesterolemie’: alirocumab (Praluent®) en evolocumab 
(Repatha®).  

2.1 Beoordeling criteria onderlinge vervangbaarheid 

2.1.1 Gelijksoortig indicatiegebied 
De vergoedingsaanvraag van inclisiran luidt, in lijn met de bijlage 2 voorwaarden 
van alirocumab en evolocumab, als volgt:   
 
Bij volwassen patiënten met hypercholesterolemie (familiaire en niet-familiaire) en 
voldoende hoog risico, indien een maximaal verdraagbare statine in combinatie met 
ezetimibe niet de behandeldoelstelling bereikt overeenkomstig de richtlijnen die in 
Nederland door de desbetreffende beroepsgroepen zijn aanvaard, kan inclisiran 
worden ingezet als volgt:  
(i) in combinatie met zowel een statine als ezetimibe of;  
(ii) in combinatie met enkel ezetimibe indien er sprake is van gedocumenteerde 
statine-intolerantie: statine-geassocieerde spierpijn voor tenminste 3 verschillende 
statines vastgesteld volgens het stroomschema en criteria beschreven door 
EAS/ESC consensus[2].   
Patiënten met voldoende hoog risico zijn gedefinieerd als één van onderstaande 
groepen:  
1) Heterozygote familiaire hypercholesterolemie patiënten;  
2) Patiënten met een doorgemaakt cardiovasculair event én een recidief 
cardiovasculair event;  
3) Patiënten met diabetes mellitus type 2 én een doorgemaakt cardiovasculair 
event;  
4) Patiënten met een doorgemaakte cardiovasculair event én echte statine-
intolerantie die is vastgesteld en gedocumenteerd. 
 
Bovenstaand indicatiegebied is gelijk aan het indicatiegebied van alirocumab[3]. Het 
indicatiegebied van evolocumab is iets ruimer; deze is namelijk ook geregistreerd 
voor homozygote familiaire hypercholesterolemie[4].  
 
Conclusie: Er is sprake van een gelijksoortig indicatiegebied. 

2.1.2 Gelijke toedieningsweg 
Zowel inclisiran als alirocumab en evolocumab worden toegediend middels een 
subcutane injectie.  
Conclusie: er is sprake van gelijke toedieningsweg. 

2.1.3 Bestemd voor dezelfde leeftijdscategorie 
 
Zowel inclisiran als alirocumab en evolocumab zijn alleen bestemd voor 
volwassenen. 
 
Conclusie: De genoemde geneesmiddelen zijn bestemd voor dezelfde 
leeftijdscategorie. 



DEFINITIEF | Inclisiran (Leqvio®) | 30 maart 2021 

 

2021002881 Pagina 8 van 13 

 

2.1.4 Klinische relevante verschillen in eigenschappen 
De weging van het criterium klinisch relevante verschillen in eigenschappen berust 
met name op een beoordeling van de gunstige en ongunstige effecten van inclisiran 
ten opzichte van de reeds beschikbare geneesmiddelen alirocumab en evolocumab. 
Verschillen in de toepasbaarheid en het gebruiksgemak worden wel in de weging 
meegenomen maar hebben alleen een doorslaggevende rol indien dit tot een 
klinisch relevante verandering in (on)gunstige effecten leidt. 
 
Gunstige effecten 
Voor inclisiran is het nog onbekend of er een additioneel effect is op de morbiditeit 
en mortaliteit, deze resultaten worden verwacht in 2024. Als evolocumab wordt 
toegevoegd aan optimale standaardbehandeling is er een kleine reductie op non-
fatale cardiovasculaire events, maar er is geen effect op de mortaliteit. 
 
Uit een indirecte vergelijkingen die beschreven staan in het farmacotherapeutisch 
rapport inclisiran (zie bijlage),  blijkt dat het effect op LDL-C daling (primaire 
surrogaat uitkomstmaat) met behandeling van inclisiran, alirocumab en evolocumab 
met waardes van ~50% in dezelfde orde van grootte zijn. 
De LDL-C daling bij heterozygote familiare hypercholesterolemie is bij behandeling 
met inclisiran vergelijkbaar met de LDL-C daling bij behandeling met alirocumab. Dit 
geldt indirect ook voor de vergelijking inclisiran en evolocumab, omdat evolocumab 
een gelijke waarde heeft als alirocumab[5]. 
In de algehele populatie die behandeld werd met statines bij behandeling met 
inclisiran of met evolocumab vergelijkbaar is. Dit geldt indirect ook voor de 
vergelijking inclisiran en alirocumab, omdat alirocumab een gelijke waarde heeft als 
evolocumab[5].  
De veranderingen van overige biomarkers (secundaire uitkomstmaten) zijn 
consistent met de veranderingen in LDL-C door gebruik van inclisiran, en zijn tevens 
vergelijkbaar met de effecten die werden gevonden na gebruik van alirocumab of 
evolocumab. 
 
Conclusie: de gunstige effecten van inclisiran komen overeen met die van 
alirocumab en evolocumab. 
 
Ongunstige effecten 
Zoals beschreven staat in het farmacotherapeutisch rapport van inclisiran (zie 
bijlage) duiden de veiligheidsbevindingen momenteel niet op een significant risico 
verbonden aan het gebruik van inclisiran op basis van een uitgebreide 
veiligheidsdataset met een behandelingsperiode van 18 maanden en lage 
uitvalpercentages. Inclisiran wordt net als alirocumab en evolocumab goed 
verdragen. Alirocumab en evolocumab hebben meer bijwerkingen dan inclisiran. De 
bijwerkingen op de injectieplaats zijn de enige bijwerkingen die voorkomen bij 
gebruik van inclisiran en deze waren licht tot matig ernstig, van voorbijgaande aard 
en verdwenen zonder gevolgen. Inclisiran heeft ten opzichte van alirocumab en 
evolocumab het nadeel van een geringere, kortere ervaring en een nieuw 
werkingsmechanisme, waardoor men er rekening mee moet houden dat nog 
onbekende, zeldzame ernstige bijwerkingen en/of bijwerkingen op de lange termijn 
kunnen optreden. 
 
Conclusie: de ongunstige effecten van inclisiran komen overeen met die van 
alirocumab en evolocumab. 
 
Conclusie: Geconcludeerd kan worden dat er geen klinisch relevante verschillen in 
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eigenschappen zijn tussen inclisiran en de andere middelen in het GVS cluster 
0C10AXAP  V, alirocumab en evolocumab. 
 

2.2 Conclusie onderlinge vervangbaarheid 
Inclisiran (Leqvio®) is onderling vervangbaar met de andere geneesmiddelen in het 
GVS cluster 0C10AXAP  V, waarin opgenomen: alirocumab en evolocumab. 

2.3 Standaarddosis 
Er is geen DDD vastgesteld voor inclisiran. In de SmPC van Leqvio®[1] wordt een 
dosering aanbevolen van 284 mg inclisiran toegediend als één enkele subcutane 
injectie: een initiële dosis, vervolgens na 3 maanden en daarna elke 6 maanden.  
De standaarddosis (na het instellen op) inclisiran kan daarmee worden gesteld op 
1,56 mg per dag. 

2.4 Conclusie plaatsing op lijst 1A  
Inclisiran (Leqvio®) kan op bijlage 1A worden geplaatst in het cluster 0C10AXAP  V. 
 
 

  



DEFINITIEF | Inclisiran (Leqvio®) | 30 maart 2021 

 

2021002881 Pagina 10 van 13 

  



DEFINITIEF | Inclisiran (Leqvio®) | 30 maart 2021 

 

2021002881 Pagina 11 van 13 

3 Conclusie plaatsing in GVS 

Inclisiran kan op bijlage 1A worden geplaatst in cluster 0C10AXAP  V met 
alirocumab en evolocumab. Er is geen DDD vastgesteld voor inclisiran. Er wordt een 
dosering aanbevolen van 284 mg inclisiran toegediend als één enkele subcutane 
injectie: een initiële dosis, vervolgens na 3 maanden en daarna elke 6 maanden.  
De standaarddosis (na het instellen op) inclisiran kan daarmee worden gesteld op 
1,56 mg per dag. 
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Afkortingen 

Afkorting Omschrijving 
ACS Acuut Coronair Syndroom 
AE Adverse Event  
ASCVD Atherosclerotische hart- en vaatziekten (omvattend: coronaire 

hartziekten, cardiovasculaire ziekten en perifeer arterieel 
vaatlijden)  

ASCVD-risico 
equivalent 

Diabetes mellitus, familliaire hypercholesterolemie, en een 
risicoscore van ≥20% op een cardiovasculair event binnen 10 
jaar gemeten op de Framingham Risk Score of equivalent én 
een target LDL-C van <100mg/dL.  

Apo A1  Apolipoproteïne A1 
ApoB Apolipoproteïne B 
ASCVD  Atherosclerotic cardiovascular disease 
BI Betrouwbaarheidsinterval 
CHMP Committee for Medicinal Products for Human Use 
CHD  Coronaire hartziekte 
CVE Cardiovascular event 
CV Cardiovasculair  
CVA  Cerebrovasculair accident/aandoening 
CVD Cardiovascular disease  

(hart- en vaatziekte) 
DM Diabetes Mellitus 
EBM Evidence Based Medicine 
EMA European Medicine Agency 
EPAR European public assessment reports 
FU Follow up 
HR Hazard ratio 
HDL-C  High-density lipoproteïne cholesterol 
HeFH Heterozygote familiaire hypercholesterolemie 
HoFH Homozygote familiaire hypercholesterolemie 
ITT Intention to treat  
LDL-C Low-density lipoprotein cholesterol 
LLT Lipidenverlagende therapie 
Lp(a) Lipoproteïne a 
Mg/dL Milligram per deciliter  
Mmol/L Millimol per liter  
MI Myocardinfarct 
OR Odds ratio  
PAD Peripheral artery disease  

(perifeer arterieel vaatlijden) 
PCSK9 Proprotein Convertase Subtilisin Kexin Type 9 
RCT Gerandomiseerd vergelijkend onderzoek 
RR Relatieve risico (risk ratio) 
SmPC Samenvatting van de productkenmerken 
SoC Standard of Care 
TC  Totaal Cholesterol 
TG TriGlyceride 
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Samenvatting 

In dit farmacotherapeutisch rapport beschrijft Zorginstituut Nederland de 
inhoudelijke beoordeling van de waarde van inclisiran (Leqvio®) bij de behandeling 
van hypercholesterolemie. Inclisiran is daarbij vergeleken met alirocumab en 
evolocumab op de criteria gunstige effecten, ongunstige effecten, ervaring, 
toepasbaarheid en gebruiksgemak. Zorginstituut Nederland heeft zich hierbij laten 
adviseren door haar Wetenschappelijke Adviesraad (WAR). 
 
Inclisiran is geregistreerd voor de behandeling van hypercholesterolemie. 
Vergoeding is aangevraagd voor volwassenen met hypercholesterolemie (familiair 
en niet-familiair) en voldoende hoog risico op cardiovasculaire aandoeningen, indien 
met een maximaal verdraagbare statine in combinatie met ezetimibe niet de LDL-
cholesterol (LDL-C) streefwaarden worden bereikt. Inclisiran kan bij deze patiënten 
in combinatie met een statine en ezetimibe gegeven worden of alleen in combinatie 
met ezetimibe bij patiënten met een statine-intolerantie. Onder patiënten met een 
voldoende hoog risico vallen patiënten met: 
- heterozygote familiaire hypercholesterolemie; 
- een doorgemaakt cardiovasculair event (CVE) én een recidief CVE; 
- diabetes mellitus type II (DM2) én een doorgemaakt CVE; 
- een doorgemaakt CVE én een statine-intolerantie.  
 
Uit een indirecte vergelijking blijkt dat inclisiran net als evolocumab en alirocumab 
in staat is om het LDL-C te laten dalen met een percentage van rond de 50%. 
Resultaten met betrekking tot de effectiviteit van inclisiran op cardiovasculaire 
morbiditeit en mortaliteit komen naar verwachting in 2024 beschikbaar. Net als 
alirocumab en evolocumab wordt inclisiran goed verdragen; er kwamen bij het 
gebruik van inclisiran alleen bijwerkingen op de injectieplaats voor en deze waren 
licht tot matig ernstig, van voorbijgaande aard en verdwenen zonder gevolgen. 
Mogelijk is het gebruiksgemak van inclisiran hoger vergeleken met alirocumab en 
evolocumab in verband met de lagere toedieningsfrequentie, maar het bewijs 
ontbreekt hier nog voor. Inclisiran moet wel worden toegediend door een arts of 
verpleegkundige, terwijl alirocumab en evolocumab door de patiënt of diens 
verzorger met behulp van een voorgevulde spuit of voorgevulde pen toegediend kan 
worden. Zowel inclisiran als alirocumab en evolocumab worden subcutaan 
toegediend. 
 
Zorginstituut Nederland is tot de eindconclusie gekomen dat bij de behandeling van 
hypercholesterolemie inclisiran een gelijke waarde heeft ten opzichte van 
alirocumab en evolocumab. 
 
De beoordeling van de criteria voor onderlinge vervangbaarheid, met daarin het 
advies van Zorginstituut Nederland aan de minister van VWS ten aanzien van 
opname in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS), is beschreven in het 
GVS-rapport van inclisiran (Leqvio®). 
 
 
De bespreking van dit farmacotherapeutisch rapport is door de Wetenschappelijke 
Adviesraad van Zorginstituut Nederland afgerond in haar vergadering van 29 maart 
2021 
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1 Inleiding  

1.1 Aanleiding 
Zorginstituut Nederland beoordeelt in dit rapport de waarde van inclisiran bij 
hypercholesterolemie t.o.v. de standaard- of gebruikelijke behandeling. 

 
Stofnaam: inclisiran (Leqvio®)  
 
Type toedieningsvorm: injectie voor subcutaan gebruik 
 
Geregistreerde indicatie: Inclisiran is geïndiceerd bij volwassenen met primaire 
hypercholesterolemie (heterozygote familiare en niet-familiare) of gemengde 
dyslipidemie als toevoeging aan een dieet: 
• in combinatie met een statine of een statine met andere lipidenverlagende 

behandelingen bij patiënten die hun LDL-C-behandeldoel niet bereiken met de 
maximaal verdraagbare dosis van een statine, of 

• alleen of in combinatie met andere lipidenverlagende behandelingen bij 
patiënten die statines niet verdragen of bij wie een statine is gecontra-
indiceerd. 
 

Indicatie waarvoor vergoeding wordt aangevraagd: 
In lijn met de bijlage 2 voorwaarden van alirocumab en evolocumab wordt 
vergoeding aangevraagd voor enkele subgroepen van de bovenstaande 
geregistreerde indicatie, namelijk:  
Bij volwassen patiënten met hypercholesterolemie (familiaire en niet-familiaire) en 
voldoende hoog risico, indien een maximaal verdraagbare statine in combinatie met 
ezetimibe niet de behandeldoelstelling bereikt overeenkomstig de richtlijnen die in 
Nederland door de desbetreffende beroepsgroepen zijn aanvaard, kan inclisiran 
worden ingezet als volgt:  
(i) in combinatie met zowel een statine als ezetimibe of;  
(ii) in combinatie met enkel ezetimibe indien er sprake is van gedocumenteerde 
statine-intolerantie: statine-geassocieerde spierpijn voor tenminste 3 verschillende 
statines vastgesteld volgens het stroomschema en criteria beschreven door EAS/ESC 
consensus[1].  
 
Patiënten met voldoende hoog risico zijn gedefinieerd als één van onderstaande 
groepen:  
1)  Heterozygote familiaire hypercholesterolemie patiënten;  
2)  Patiënten met een doorgemaakt cardiovasculair event én een recidief 

cardiovasculair event;  
3)  Patiënten met diabetes mellitus type 2 én een doorgemaakt cardiovasculair 

event;  
4)  Patiënten met een doorgemaakte cardiovasculair event én echte statine-

intolerantie die is vastgesteld en gedocumenteerd. 
 
Claim van de fabrikant: Op grond van de effectiviteit en veiligheid, heeft inclisiran 
ten minste een gelijke therapeutische waarde als de huidige PCSK9 antilichamen 
evolocumab en alirocumab. De lage toedienfrequentie en het ontbreken van 
bijwerkingen anders dan injectieplaatsreacties, kunnen een verbeterde 
therapietrouw en voorkeur van arts en/of patiënt in de dagelijkse praktijk voor 
inclisiran opleveren. 
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Doseringsadvies: De aanbevolen dosis is 284 mg inclisiran toegediend als één 
enkele subcutane injectie: een initiële dosis, vervolgens na 3 maanden en daarna 
elke 6 maanden[2]. 
 
Samenstelling: Elke voorgevulde spuit bevat inclisiran-natrium overeenkomend met 
284 mg inclisiran in een oplossing van 1,5 ml[2]. 
 
Werkingsmechanisme: Inclisiran is een cholesterolverlagend, dubbelstrengs, klein 
interfererend ribonucleïnezuur (siRNA), geconjugeerd op de sense-streng met tri-
antennair N-acetylgalactosamine (GalNAc) ter bevordering van de opname door 
hepatocyten. Inclisiran maakt gebruik van het lichaamseigen RNA-
interferentiemechanisme in hepatocyten en stuurt de katalytische afbraak van 
mRNA tot proproteïneconvertase-subtilisine/kexine type 9 aan. Dit verhoogt de 
recycling en expressie van LDL-C-receptoren op het celoppervlak van hepatocyten 
waardoor de LCL-C-opname toeneemt en de LDL-C-concentraties in de 
bloedsomloop afnemen[2]. 
 
Bijzonderheden:  
• Dit is de eerste PCSK-9 remmer welke werkt volgens hierboven beschreven 

werkingsmechanisme (siRNA).  
• Evolocumab en alirocumab hebben beiden confidentiële prijsafspraken. Indien 

inclisiran geclusterd wordt, dan zou het aan dezelfde voorwaarden moeten 
worden voldaan. 
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1.2 Achtergronden  

 
1.2.1 Aandoening[3, 4] 

 
Hyperlipidemie, waaronder primaire hypercholesterolemie en gemengde 
dyslipidemie, zijn vetstofwisselingsstoornissen waarbij er sprake is van een 
abnormaal verhoogd lipidengehalte in het bloed. Deze lipiden, zoals cholesterol en 
triglyceride, circuleren in het bloedplasma als lipoproteïnen, waarbij de lipiden zijn 
verbonden aan eiwitten (met name apolipoproteïnen). De belangrijkste drager van 
cholesterol in plasma, ‘Low-density lipoprotein C’ (LDL-C), is atherogeen oftewel 
atherosclerose veroorzakend. Er is een krachtige en gegradeerde positieve 
associatie tussen totaal en LDL-C en het risico op hart- en vaatziekten (HVZ), 
daarom wordt LDL-C beschouwd als belangrijke risicofactor voor HVZ. Die associatie 
geldt voor zowel mannen als vrouwen en zowel voor personen met- als zonder HVZ. 
De kans op HVZ neemt toe naarmate de totale concentratie cholesterol (TC) en LDL-
C in het serum hoger is. Hoge concentraties HDL-cholesterol worden daarentegen 
als gunstig beschouwd: hoe hoger de HDL-cholesterolconcentratie, hoe kleiner het 
risico op HVZ. De rol van triglyceriderijke lipoproteïnen (chylomicronen en grote 
very-low-density lipoproteïnen (VLDL's)) wordt nog actief onderzocht maar lijken 
niet atherogeen (echter zeer hoge concentraties triglyceriderijke lipoproteïnen 
kunnen wel pancreatitis veroorzaken)[4]. Voor de risicoschatting wordt in de 
Nederlandse richtlijnen de TC/HDL-ratio gebruikt; voor de monitoring van de 
behandeling de LDL-cholesterolconcentratie. 
 
Familiaire dyslipidemie 
LDL-C wordt in de normale situatie verwijderd uit de bloedsomloop door LDL-
receptoren (LDLR) op levercellen. In geval van erfelijke hypercholesterolemie is er 
een autosomaal dominante genmutatie die de functie van deze LDL-receptor 
beïnvloedt. Er zijn patiënten met één normale en één abnormale kopie van het 
LDLR-gen, de heterozygote vorm (HeFH), en patiënten met de homozygote vorm 
van FH (HoFH) met twee abnormale kopieën. Deze aandoening kenmerkt zich door 
verhoogde LDL-C waarden en vroegtijdige ontwikkeling van atherosclerose, met 
name coronaire atherosclerose. Gezinsleden die een FH-mutatie erven, hebben 
aanzienlijk hogere LDL-C waarden en een corresponderend levenslang verhoogd 
risico op HVZ in vergelijking met gezinsleden die de mutatie niet hebben geërfd.[5] 
Zeer hoge plasmaconcentraties LDL-C in combinatie met een familiaire 
voorgeschiedenis van vroegtijdige hart- en vaatziekten en/of verhoogd cholesterol, 
en/of klinische kenmerken (peesxanthomen of arcus lipoides bij een leeftijd jonger 
dan 40 jaar) kunnen verder genetische evaluatie naar FH rechtvaardigen[4]. 
 
Primaire versus secundaire hypercholesterolemie 
Onder primaire hypercholesterolemie wordt verstaan dat er een te hoog gehalte 
cholesterol in het bloed zonder dat daar een secundaire reden voor aan te wijzen is. 
Daarom moet de aanwezigheid van dyslipidemieën die secundair zijn aan andere 
aandoeningen worden uitgesloten voor begin van de behandeling met 
lipidenverlagende middelen, want behandeling van de onderliggende aandoeningen 
leidt tot verbetering van hyperlipidemie zonder dat medicatie nodig is. Dit geldt 
vooral voor hypothyroïdie en nefrotisch syndroom. Secundaire dyslipidemieën 
kunnen ook worden veroorzaakt door overmatig alcoholgebruik, diabetes mellitus, 
syndroom van Cushing, leveraandoeningen en geneesmiddelen (bijvoorbeeld 
corticosteroïden)[4]. 
 
Rol van PCSK9 
Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9) is een enzym dat een rol 
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speelt bij de lipidenhomeostase in het bloed. Bij remming van dit enzym wordt het 
LDL-C gehalte in bloed lager.Individuen met ‘gain-of-function’ mutaties in het 
proproteine convertase subtilysin kexin type 9 (PCSK9) hebben een verhoogd LDL-C 
en corresponderend verhoogd risico op HVZ. Andersom leiden ‘loss-of-function’ 
mutaties in hetzelfde gen tot een verlaagd LDL-C en een verlaagd risico op HVZ. 
Een verandering in het LDL-C gehalte vanwege een genetische oorzaak heeft dus 
een sterke associatie met het risico op HVZ[6]. 
 

1.2.2 Symptomen en ernst[3] 
De grootste groep patiënten met hypercholesterolemie heeft geen klachten of 
symptomen. FH kan zich o.a. uiten als hart- en vaatziekten voor het 60e levensjaar, 
en gepaard gaan met peesxanthomen en arcus lipoides vóór het 45e levensjaar. 
 
De ernst is afhankelijk van het totale risico op cardiovasculaire ziekte en sterfte. 
Dit risico is afhankelijk van de hoogte van de TC/HDL-ratio naast andere 
risicofactoren als systolische bloeddruk, leeftijd, geslacht en rookgedrag en van 
aanwezigheid van cardiovasculaire co-morbiditeit als cardiovasculaire events (CVE) 
en diabetes mellitus. Dit betekent dat uiteindelijk de ernst wordt bepaald door een 
geschat 10-jaarsrisico op ziekte of sterfte door HVZ; zie 1.2.4.  
 
De meest ernstige vorm van hypercholesterolemie is homozygote familiaire 
hypercholesterolemie (HoFH); ondanks gebruik van statines hebben patiënten nog 
zeer hoge cholesterolspiegels. Maar ook bij heterozygote vormen van FH komen 
zeer hoge cholesterolspiegels voor en ondanks hoog gedoseerd gebruik van statines 
ziet men een tweemaal zo hoge cardiovasculaire sterfte vergeleken met controle 
personen van dezelfde leeftijd in de populatie. 
 

1.2.3 Prevalentie en incidentie 
Gemiddeld heeft ca. 23% van de Nederlandse bevolking van 30 tot en met 70 jaar 
hypercholesterolemie, dat wil zeggen een totaalcholesterolgehalte ≥6,5 mmol en/of 
gebruik van cholesterolverlagende medicijnen. De prevalentie van 
hypercholesterolemie is gemiddeld iets hoger onder mannen (24%) dan onder 
vrouwen (22,6%) en neemt toe met de leeftijd. Heterozygote FH treed na schatting 
op bij 1:200 tot 1:500 individuen[3]. In totaal waren er in 2019 naar schatting 
1.479.400 mensen (85,3 per 1.000 personen) met een vetstofwisselingsstoornis 
(waaronder hypercholesterolemie) bekend bij de huisarts[7]. 
 
In 2019 werden volgens de Nivel zorgregistratie naar schatting 74.300 nieuwe 
patiënten met een vetstofwisselingsstoornis (waaronder hypercholesterolemie) door 
de huisarts geregistreerd. Het betrof 34.900 mannen en 39.400 vrouwen (4,1 per 
1.000 mannen en 4,5 per 1.000 vrouwen)[7]. 
 
 

1.2.4 Standaardbehandeling of gebruikelijke behandeling 
De behandeling van hypercholesterolemie wordt beschreven in de Nederlandse 
multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement[4] en in de NHG 
standaard Cardiovasculair risicomanagement[8]. Omdat een verhoogd 
cholesterolgehalte slechts één van de risicofactoren voor hart- en vaatziekten is, 
maakt de lipidenverlagende behandeling altijd onderdeel uit van een algemeen 
beleid gericht op cardiovasculair risicomanagement. Het doel van de behandeling is 
de kans op ziekte of sterfte door hart- en vaatziekte die wordt veroorzaakt door 
atherosclerose op de langere termijn te verminderen. Niet medicamenteuze 
behandeling vormt een essentieel onderdeel: niet roken, voldoende bewegen, stress 
vermijden, gezonde voeding, alcoholgebruik beperken en het optimaliseren van het 
gewicht. Bij de medicamenteuze behandeling wordt een stappenplan gevolgd: 
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1. Start intensieve lipidenverlaging bij voorkeur met een hoge dosis statine of 

anders met een combinatie van een statine met ezetimibe indien 
streefwaarde niet wordt bereikt. 

2. Intensiveer de lipidenverlagende therapie (een hogere dosis statine of 
sterker werkende statine en/of combinatie van statine en ezetimibe) indien 
de LDL-C streefwaarde na drie maanden nog steeds niet is bereikt. 

3. Verdere intensivering van lipidenverlagende therapie (hogere dosis statine 
en/of combinatie van statine en ezetimibe) kan op individuele basis en in 
overleg met een patiënt ook worden overwogen indien, ondanks het 
bereiken streefwaarden, de patiënt gemotiveerd is en de behandeling goed 
verdraagt. 

4. Behandeling met PCSK9-antilichamen, in combinatie met maximaal 
verdraagbare orale lipidenverlagende therapie, kan worden overwogen bij 
patiënten met een hooggeschat recidief risico op hart- en vaatziekten. 

 
Lipiden streefwaarden 
Strikt wetenschappelijk bewijs ontbreekt voor het nut van het streven naar 
verlaging van LDL-C-concentratie onder een bepaalde waarde (< 2,6 mmol/l of < 
1,8 mmol/l). Toch is in de CVRM-richtlijn[4] gekozen voor drempel- en streefwaarden 
van LDL-C omdat deze in de praktijk hanteerbaar zijn, een eenduidig doel vormen 
voor behandelaren en patiënt en een manier kunnen zijn om therapietrouw te 
bevorderen. 
 
Voor patiënten met eerder vastgestelde HVZ en SCORE-risico ≥ 10% op fatale CVZ, 
zijn de LDL-C streefwaarden: 
Patiënten <70 jaar: LDL-C < 1,8 mmol/l 
Patiënten ≥70 jaar: LDL-C < 2,6 mmol/l 
Kwetsbare patiënten ≥70 jaar: alleen lipidenverlagende medicatie na een recent 
vasculair event en met een voldoende hoog geschat resterende levensverwachting. 
 
De te verwachten gunstige effecten van statines en ezetimibe staan hieronder 
vermeld in tabel 1.  
 
Tabel 1: Gunstige effecten van statines en ezetimibe bij 
hypercholesterolemie[3]. 

Effect op Statine Ezetimibe 

LDL daling Lage intensiteit: 20-30% 19-24% 

 Matige intensiteit: 30-40%  

 Hoge intensiteit*: 40%  

Harde 
eindpunten 

Gunstig effect op cardiovasculaire 
ziekte 

Gunstig effect op samengesteld 
eindpunt, evenals o.a. (fataal) MI, niet-
fataal CVA** 

 Gunstig effect op mortaliteit Geen effect op de mortaliteit 

*20-80 atorvastatine, alternatief: 10-40 mg rosuvastatine, simvastatine 80mg 

** IMPROVE-IT studie[9] 
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2 Methode systematisch literatuuronderzoek 

2.1 Vraagstelling 
Wat is de waarde van inclisiran (Leqvio®) bij hypercholesterolemie vergeleken met 
alirocumab en evolocumab? 
 

2.1.1 PICO 
 
Tabel 1 PICO 
Patiëntenpopulatie Zoals beschreven in de bijlage 2 voorwaarden 

van alirocumab en evolocumab: 
 
Patiënten met hypercholesterolemie (familiaire 

en niet-familiaire) en voldoende hoog 
risico, indien een maximaal verdraagbare 
statine in combinatie met ezetimibe1 niet 
de behandeldoelstelling2 bereikt 
overeenkomstig de richtlijnen die in 
Nederland door de desbetreffende 
beroepsgroepen zijn aanvaard. 

  
Patiënten met voldoende hoog risico zijn 
gedefinieerd als één van onderstaande groepen: 
 
1 Heterozygote familiare 

hypercholesterolemie patiënten; 
2 Patiënten met een doorgemaakt 

cardiovasculair event én een recidief 
cardiovasculair event; 

3 Patiënten met diabetes mellitus type 2 én 
een doorgemaakt cardiovasculair event; 

4 Patiënten met een doorgemaakt 
cardiovasculair event én echte statine-
intolerantie die is vastgesteld en 
gedocumenteerd. 
 

Interventie Inclisiran 
Controle-interventie Alirocumab of evolocumab 
Cruciale uitkomsten 
 
Op basis van het advies van de EMA Guidance on lipid disorders (2016)[10] is gekozen 
voor de volgende relevante uitkomstmaten in de PICO:  
1 Cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit, indien mogelijk. 
2 Primaire surrogaat uitkomstmaat: verlaging van LDL-cholesterol (LDL-C). 
 
Relevante follow-up duur[10] 
Voor een levenslange behandeling is een follow-up duur van 1 jaar minimaal vereist. 
Om een klinisch relevant effect van inclisiran te meten op de surrogaat uitkomstmaat 

                                                                 
1 in combinatie met enkel ezetimibe indien er sprake is van gedocumenteerde statine-intolerantie: statine-
geassocieerde spierpijn voor tenminste drie verschillende statines vastgesteld volgens het stroomschema en de 
criteria beschreven door EAS/ESC consensus (European Heart Journal 2015; 36: 1012–1022)[1]. 
2 Huidig geldende waarde: zie streefwaarden 1.2.4 
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LDL-C is een studieduur van minimaal 3 maanden nodig, maar bij voorkeur 12 
maanden. Claims over gunstige effecten van inclisiran gebaseerd op surrogaat 
uitkomstmaten moeten ondersteund worden door lange termijn vervolg studies met 
harde uitkomstmaten waarbij een minimale follow-up van twee jaar is vereist. 
 
Studiedesign RCT 

 
2.1.2 Uitkomstmaten 

 
Cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit 
De meest geüpdatete versie van de EMA Guidance on lipid disorders (2016)[10] 
beschrijft het volgende voor onderzoek naar lipidenverlagende middelen: ‘Het 
primaire doel van de behandeling van lipidenstoornissen, waaronder 
hypercholesterolemie valt, is het voorkomen van cardiovasculaire morbiditeit en 
mortaliteit die samenhangen met de verstoorde lipidenniveaus. HMG-CoA-
reductaseremmers (statines) hebben reeds aanzienlijk bewijs verzameld dat 
aantoont dat cardiovasculaire voorvallen (inclusief beroerte) en algehele mortaliteit 
bij patiënten met cardiovasculaire risicofactoren afnemen, ongeacht hun LDL-C-
waarden. Dergelijk robuust bewijs wordt niet consistent gezien bij andere lipiden-
modificerende middelen. De vereisten van klinische morbiditeit/mortaliteit studies 
hangt grotendeels af van het werkingsmechanisme en de farmacologische klasse 
van het geneesmiddel en de doelpopulatie. Totdat er klinische onderzoeksgegevens 
beschikbaar zijn, moet in de Samenvatting van de productkenmerken (SmPC) 
specifiek worden vermeld dat gunstige effecten op mortaliteit en morbiditeit niet zijn 
geëvalueerd’[10].  
 
Klinische relevantiegrens 
De werkgroep CVRM (FMS)[4] definieerde een minimale absolute risicoreductie >2% 
over 10 jaar als een klinisch relevant verschil (NNT 50 per 10 jaar) voor morbiditeit 
en mortaliteit. De absolute risicoreductie moet wel tegen mogelijke nadelen van 
dagelijks medicatie gebruik, kans op bijwerkingen en eventueel kosten worden 
afgewogen. Hierdoor kan een hogere of een lagere absolute risicoreductie relevant 
zijn. 
 
Primaire surrogaat uitkomstmaat: verlaging van LDL-cholesterol (LDL-C). 
Een relatieve verlaging van het LDL-C-gehalte is aanvaardbaar als primair 
werkzaamheidseindpunt bij patiënten met primaire hypercholesterolemie, op 
voorwaarde dat de claims van de geneesmiddelen beperkt zijn tot een lipiden 
verlagend effect (dit is voor inclisiran het geval). In principe wordt geen geïsoleerd 
effect op TG of HDL-cholesterol verwacht als enige basis voor het aantonen van de 
werkzaamheid van een nieuw lipiden modificerend middel, maar moet worden 
gezien in samenhang met het effect op niet-HDL-cholesterol en de onderliggende 
farmacologische werkingsmechanismen. Er is nog beperkte ervaring met klinische 
onderzoeken naar geneesmiddelen die dyslipidemieën kwalitatief wijzigen. Het 
lipidenverlagende effect dient bepaald te worden ten opzichte van de lipidenspiegel 
voorafgaand aan behandeling, gemeten onder gestandaardiseerde, nuchtere 
condities. Het onderzoek dient te starten met een gestandaardiseerde dieetperiode 
van geschikte duur, voorafgaand aan de randomisatie. 
 

2.2 Zoekstrategie 
Voor het verkrijgen van relevante gegevens uit wetenschappelijk onderzoek heeft 
het Zorginstituut in februari ’21 een literatuursearch gedaan naar publicaties over 
inclisiran, alirocumab en evolocumab bij hypercholesterolemie. Vanwege de claim 
voor gelijke waarde (1A) is voor alirocumab en evolocumab zoveel mogelijk 
uitgegaan van de studies zoals die staan beschreven in de eerdere beoordelingen 
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voor deze middelen.  
De exacte zoekstrategie is weergegeven in bijlage 1. 
Verder is bij de beoordeling gebruik gemaakt van de Samenvatting van de 
productkenmerken (SmPC) van het registratiedossier en de European Public 
Assessment Report (EPAR) van de European Medicines Agency (EMA). 
 

2.3 Selectiecriteria 
In- en exclusie van de gevonden literatuur gebeurde op basis van abstracts. Indien 
artikelen niet op basis van het abstract konden worden geëxcludeerd zijn de gehele 
artikelen bekeken.  
 
De volgende inclusiecriteria zijn gebruikt bij de selectie van artikelen: 
 
Inclisiran: RCTs, indicaties heterozygote familiaire hypercholesterolemie (HeFH) of 
atherosclerotische cardiovascular disease (ASCVD) 
 
Het volgende exclusiecriterium is gebruikt bij de selectie van artikelen: 
Studies waarin verschillende doseringen worden vergeleken.  
 
Evolocumab of alirocumab: 
Best aansluitende studie(s) (patiëntenkenmerken, baseline, ezetimibe gebruik 
follow-up etc) zoals gebruikt bij eerdere beoordeling(en).  
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3 Resultaten 

3.1 Resultaten literatuursearch  
De zoekstrategie naar inclisiran resulteert in 3 referenties die voldeden aan de 
inclusiecriteria. Het betreffen de registratiestudies: 
Inclisiran: HeFH ORION-9, Algehele populatie: ORION-10/11 
 
Algehele populatie 
Inclisiran: ORION-10/11 
Selectie vergelijkende behandeling: In 2016 is beoordeeld dat alirocumab een 
gelijke waarde heeft als evolocumab. Evolocumab heeft meer gebruikers dan 
alirocumab[11], daarom heeft het Zorginstituut eerst de FOURIER[12] studie bekeken. 
De studiepopulatie uit de FOURIER studie is vergelijkbaar met die in de ORION-
10/11 studie en de follow-up is met 336 dagen voldoende. Zie baselinetabellen in 
bijlage 6. 
 
Heterozygote familiaire hypercholesterolemie 
Inclisiran: ORION-9 
Alirocumab: De patiëntenpopulaties in FH I en FH II zijn vergelijkbaar met die in de 
ORION-9 en de follow-up is met 24 weken voldoende. Zie baselinetabellen in bijlage 
5. 
 
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 
 
De werkzaamheid van inclisiran werd beoordeeld in drie fase III-onderzoeken; 
ORION-9, ORION-10 en ORION-11[13-15]. Alle patiënten gebruikten een maximaal 
verdraagbare dosis statine met of zonder andere lipidenmodificerende behandeling 
en hadden daarnaast extra verlaging van LDL-C nodig (patiënten waren niet in staat 
hun behandeldoelen te behalen). Ongeveer 17% van de patiënten verdroeg geen 
statines. Patiënten kregen subcutane injecties van 284 mg inclisiran of placebo op 
dag 1, dag 90, dag 270 en dag 450. Patiënten werden gevolgd tot dag 540. 
 
Inclisiran bij heterozygote familiare hypercholesterolemie (ORION-9): 
 (beschrijving uit SmPC[2])  
 
ORION-9[13] was een internationaal, multicentrisch, dubbelblind, gerandomiseerd, 
placebogecontroleerd onderzoek van 18 maanden met 482 patiënten met 
heterozygote familiare hypercholesterolemie (HeFH). De diagnose HeFH werd 
gesteld aan de hand van genotypering of klinische criteria (‘definitief FH’ aan de 
hand van de Simon Broome- of WHO/Dutch Lipid Network-criteria). Geïncludeerde 
patiënten hadden een LDL-C van tenminste 2,6 mmol/l. De gemiddelde LDL-C op 
baseline was 4,0 mmol/l (153 mg/dl).  
Het belangrijkste primaire eindpunt was de procentuele verandering in LDL-C ten 
opzichte van baseline tot dag 510 in vergelijking met placebo. Belangrijke 
secundaire eindpunten waren onder andere totaal cholesterol, Apo-B, niet-HDL-C en 
het aandeel patiënten die globale lipidendoelen behalen voor hun risiconiveau voor 
ASCVD. 
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Statine en ezetimibe gebruik: 
Alle patiënten gebruikten maximaal verdraagbare doses statines met of zonder 
andere lipidenmodificerende behandeling, zoals ezetimibe (52%), en hadden 
daarnaast extra verlaging van LDL-C nodig. Vierenzeventig procent (74%) gebruikte 
een zeer intensieve statinetherapie, 15% gebruikte een matig intensieve 
statinetherapie en 10% gebruikte geen statine. Tweeënvijftig procent (52%) van de 
patiënten werd behandeld met ezetimibe. De meest toegediende statines waren 
atorvastatine en rosuvastatine. Zie voor overige demografische/klinische 
karakteristieken bijlage 5. 
 
Alirocumab bij heterozygote familiaire hypercholesterolemie (FH I, FH II): 
(Zoals beschreven in farmacotherapeutisch rapport Alirocumab, 2016[3]) 
 
De grootste FH studies[16], FH I en II (n=732) zijn 18 maanden durende RCT’s met 
een vergelijkbare populatie en opzet, waarbij alirocumab of placebo werd 
toegevoegd aan een maximaal verdraagbare dosering statine met of zonder andere 
lipidenverlagende middelen. Het belangrijkste verschil tussen FH I en FH II is dat de 
FH II is uitgevoerd in een Europese populatie en FH I wereldwijd. Geïncludeerd 
werden patiënten met een bevestigde CVD (coronaire hartziekte, beroerte of een 
perifere arteritis) en een LDL ≥1,8 mmol/L of patiënten zonder een CVD én een LDL 
≥2,6 mmol/L, die een stabiele dosis statine gebruikten. Coronaire hartziekte was bij 
resp. 46% en 36% aanwezig. Het primaire eindpunt was het gemiddelde percentage 
LDL-C-verlaging in week 24 ten opzichte van baseline, vergeleken met placebo.  
 
Statine en ezetimibe gebruik 
In FH I was de statine maximaal gedoseerd bij 84% en bij 88% in FH II, 
respectievelijk 57% en 66% van de patiënten gebruikte daarnaast ook ezetimibe. 
 
 
Inclisiran bij patiënten met hypercholesterolemie met voldoende hoog risico 
(ORION-10 en ORION-11)[15]:  
(beschrijving uit SmPC[2])  
 
Inclisiran werd onderzocht binnen een populatie met een doorgemaakt 
atherosclerotisch CVE en ASCVD-risico-equivalenten (studies ORION-10 en ORION-
11). Patiënten gebruikten een maximaal verdraagbare dosis statines met of zonder 
andere lipidenmodificerende behandeling, zoals ezetimibe, en hadden daarnaast 
extra verlaging van LDL-C nodig.  
 
ORION-10 was een multicentrisch, dubbelblind, gerandomiseerd, 
placebogecontroleerd onderzoek van 18 maanden dat werd uitgevoerd bij 1.561 
patiënten met ASCVD (LDL-C minimaal 1,8mmol/L) in de Verenigde Staten.  
ORION-11 werd uitgevoerd in Europa en Zuid-Afrika en was een multicentrisch, 
dubbelblind, gerandomiseerd, placebogecontroleerd onderzoek van 18 maanden 
waarin 1.617 patiënten met ASCVD (87%) (LDL-C minimaal 1,8mmol/L)  of ASCVD-
risico-equivalenten (13%) (minimaal LDL-C van 2,6mmol/L) werden beoordeeld. De 
gemiddelde LDL-C op baseline was 2,7 mmol/l (105 mg/dl). Zie voor overige 
demografische/klinische karakteristieken bijlage 6.  
 
Het belangrijkste eindpunt in beide onderzoeken was de procentuele verandering in 
LDL-C ten opzichte van baseline tot dag 510 in vergelijking met placebo. Daarbij 
werd ook de voor tijd gecorrigeerde procentuele verandering in LDL-C ten opzichte 
van baseline na dag 90 en tot dag 540 voor het schatten van het geïntegreerde 
effect op LDL-C in de loop van de tijd berekend; deze uitkomstmaat is hier in deze 
beoordeling voor de overzichtelijkheid achterwege gelaten.  
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Statine en ezetimibe gebruik 
In ORION-10 gebruikte 69% een zeer intensieve statinetherapie, 19% gebruikte een 
matig intensieve statinetherapie, 1% gebruikte een laag intensieve statinetherapie 
en 11% gebruikte geen statine. In ORION-11 gebruikte 78% gebruikte een zeer 
intensieve statinetherapie, 16% gebruikte een matig intensieve statinetherapie, 
0,4% gebruikte een weinig intensieve statinetherapie en 5% gebruikte geen statine. 
Ezetimibe werd gebruikt door 10% van de deelnemers in ORION-10 en door 7% van 
de deelnemers in ORION-11. Er is dus slechts een klein deel van de studiepopulatie 
die werd behandeld conform de Nederlandse richtlijnen.  
 
Gepoolde data en meta-analyse ORION-9, ORION-10 en ORION-11 uit de EPAR[17] 
 
Gepoolde analyses werden als volgt uitgevoerd: ‘Efficacy Pool 1’ omvat alle 3 de 
fase III trials (ORION-9, ORION-10 en ORION-11), ‘efficacy pool 2’ bevat alleen 
gegevens van ORION-10 en ORION-11 omdat de HeFH populatie in de ORION-9 trial 
wat afwijkt van de rest (o.a. lagere leeftijd). Demografische kenmerken waren 
adequaat verdeeld over de groepen in beide pools (zie baseline bijlage 9).   
Efficacy pool 1 omvatte 3660 proefpersonen (482, 1561 en 1617 proefpersonen in 
respectievelijk ORION-9, ORION-10 en ORION-11) in de ITT-populatie. Efficacy pool 
2 omvatte 3178 proefpersonen (respectievelijk 1561 en 1617 proefpersonen in 
ORION-10 en ORION-11) in de ITT-populatie[17].  
 
Evolocumab bij patiënten met hypercholesterolemie met voldoende hoog risico 
FOURIER-studie[12] (zoals beschreven in FT-rapport evolocumab 2018[18])  
De onderzoekers randomiseerden 27.564 patiënten tussen de 40 - 85 jaar naar 
behandeling met evolocumab of placebo, toegevoegd aan de behandeling met een 
statine en eventueel ezetimibe, allen met perifeer arterieel vaatlijden of een 
myocardinfarct of beroerte in de voorgeschiedenis. Daarnaast moest er naast de 
atherosclerotische CVE sprake zijn van tenminste 1 grote cardiovasculaire 
risicofactor (als diabetes mellitus, een leeftijd > 65 jaar of dagelijks roken) of van 2 
kleinere risicofactoren. Van de populatie kwam 63% uit Europa. Van de deelnemers 
van de FOURIER-studie had 81,1% een hartinfarct doorgemaakt. Voor inclusie was 
een LDL-C-gehalte ≥1,8 mmol/l nodig, ondanks gebruik van statines en eventueel 
ezetimibe. Het mediane LDL-C-gehalte van patiënten was 2,4 mmol/l bij aanvang 
van de studie. Het primaire (samengestelde) eindpunt was de tijd tot het optreden 
van een event, bestaande uit myocardinfarct, beroerte, ziekenhuisopname voor 
instabiele angina pectoris of coronaire revascularisatie.  
 
Statine en ezetimibe gebruik 
Op baseline gebruikte 69.3% van de patiënten hoge-intensiteit statines en 30,4% 
moderate-intensiteit statines. Slechts 5,2% van de patiënten gebruikten daarnaast 
ook nog ezetimibe. Ook hier was er dus slechts een klein deel van de 
studiepopulatie die werd behandeld conform de Nederlandse richtlijnen. 
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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 Fout! Verwijzingsbron niet 
gevonden.. 
 
 
Cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit  
 
Momenteel zijn er voor inclisiran nog geen gegevens beschikbaar van het mogelijke 
effect op cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit. Deze uitkomsten worden 
momenteel onderzocht in de lopende trial ORION-4, welke volgens de 
registratiehouder naar verwachting in 2024 is afgerond.  
 
Evolocumab, toegevoegd aan optimale standaardbehandeling van patiënten met een 
aangetoonde cardiovasculaire aandoening, leidt tot een kleine additionele reductie in 
de incidentie van non-fatale cardiovasculaire events. Er is een daling van 15% van 
het relatieve risico (HR=0,85 95%BI [0,79;0,92], p< 0,001) op het primaire 
eindpunt incidentie van myocard infarct, beroerte, ziekenhuisopname voor 
onstabiele angina pectoris of coronaire revascularisatie in 2 jaar en 2 maanden. 
Daarnaast is er een niet significante toename van cardiovasculaire sterfte in de 
evolocumab groep van 1,8% vs. 1,7% in de placebogroep (HR 1,05, 95%BI 
[0,88;1,25], p=0,62)[18].   
 
Conclusie 
Voor inclisiran is het nog onbekend of er een additioneel effect is op de morbiditeit 
en mortaliteit. Als evolocumab wordt toegevoegd aan optimale 
standaardbehandeling is er een kleine reductie op non-fatale cardiovasculaire 
events, maar er is geen effect op de mortaliteit.  
 
LDL-C verlaging 
 
Algehele studiepopulatie  
Uit de gepoolde resultaten van inclisiran, met behulp van een ‘washout-model’ om 
rekening te houden met ontbrekende gegevens, blijkt dat de voor placebo 
gecorrigeerde LDL-C-procentuele verandering vanaf baseline tot dag 510 -50,7% 
(95% BI -52,86, -48,43, p <0,0001) was in pool 1 en -51,0% (95% BI -53,40, -
48,61, p <0,0001) in pool 2. Dit effect werd al na enkele weken bereikt en bleef 
stabiel gedurende de gehele behandelingsperiode[17].  
Bij behandeling met evolocumab in de FOURIER-studie[12] daalde na 48 weken (336 
dagen) het LDL-C in de evolocumab-groep van 2,4 mmol/l naar 0,78 mmol/l, een 
daling van 1,62 mmol/l ofwel van 59%. Dit effect werd al na enkele weken bereikt 
en bleef stabiel gedurende de gehele behandelingsperiode.  
Van de patiënten met ASCVD die inclisiran gebruikten werd op dag 510 de 
streefwaarde van <1,8 mmol/l (70 mg/dl) voor het LDL-C bereikt door 84% in 
vergelijking met 18% van de placebopatiënten. Van de patiënten die evolocumab 
kregen hebben 87% na 336 dagen een LDL-C waarde <1,8 mmol/l bereikt, ten 
opzichte van 18% in de placebo groep. 
 
LDL-C daling bij heterozygote familiare hypercholesterolemie 
In vergelijking met placebo was bij behandeling met inclisiran in de ORION-9[13] trial 
de gemiddelde procentuele verandering in LDL-C ten opzichte van baseline tot dag 
510 -48% (95%-BI: -54% tot -42%). In de trials van alirocumab waarin 
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heterozygote familiaire hypercholesterolemie werd onderzocht (FH I en II[16]), was 
in week 24 (168 dagen) de gemiddelde LDL-C-verandering t.o.v. placebo -56% 
(95% BI: -60,0% tot -51,6%). In alle bovengenoemde studies was het 
statinegebruik hoog en gebruikte ongeveer de helft van de patiënten ezetimibe, 
zoals in de Nederlandse richtlijn wordt aanbevolen.  
 
Conclusie 
De LDL-C daling in de algehele populatie die behandeld werd met statines bij 
behandeling met inclisiran of met evolocumab is vergelijkbaar. Dit geldt indirect ook 
voor de vergelijking inclisiran en alirocumab, omdat alirocumab een gelijke waarde 
heeft als evolocumab.  
De LDL-C daling bij heterozygote familiare hypercholesterolemie is bij behandeling 
met inclisiran vergelijkbaar met de LDL-C daling bij behandeling met alirocumab. Dit 
geldt indirect ook voor de vergelijking inclisiran en evolocumab, omdat evolocumab 
een gelijke waarde heeft als alirocumab.  
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Tabel 2: Gunstige effecten van inclisiran vergeleken met alirocumab, evolocumab bij patiënten met hypercholesterolemie 
 
 

 Studies Inclisiran  
ORION-9[13], ORION-10, ORION-11[14] 

Studies Evolocumab  
FOURIER[12] 

Studies alirocumab 
FHI, FHII[16] 

   

Primaire eindpunt    

Cardiovasculaire morbiditeit en 
mortaliteit 

Nog onbekend 
 

Kleine reductie op non-fatale cardiovasculaire 
events; HR=0,85 95%BI [0,79 tot 0,92] 
Geen effect op de mortaliteit 

 

Surrogaat primair eindpunt    

Gemiddelde procentuele verandering 
van het LDL-C t.o.v. placebo 

   

Algehele studiepopulatie -50,7% (95% BI -52,86, -48,43, p <0,0001)  in efficacy pool 
1 en -51,0% (95% BI -53,40, -48,61, p <0,0001) in pool 2 
na 510 dagen.  
 

-59% na 48 weken (336 dagen)  

Heterozygote familiaire 
hypercholesterolemie 

-48% (95%-BI: -54% tot -42%) in de ORION-9 trial na 510 
dagen.  

 -56% (95% BI: -60,0% tot 
-51,6%) na 24 weken (168 
dagen) 
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3.3.1 Overige overwegingen 

 
Subgroepen conform de Bijlage 2 voorwaarden:  
LDL-C daling bij patiënten met een doorgemaakt CVE plus -diabetes mellitus type 2, 
-statine-intolerantie.   
 
Er werden subgroepanalyses naar de effectiviteit uitgevoerd in de ORION-10 en 11 
studies, waaronder de (bijlage-2) subgroepen CVE plus diabetes mellitus type 2 en 
CVE plus statine intolerantie. De studie was helaas niet op deze subgroepen 
gepowerd er was niet voor gestratificeerd bij randomisatie.   
 
Diabetes 
Diabetes was aanwezig in 36% (1318/3660) van de deelnemers in ORION-10/11 en 
het betrof grotendeels type 2 (35,1%). De gemiddelde LDL-C-verandering t.o.v. 
placebo binnen de diabetes subgroep was in de ORION-10 studie -55,2% (-60,7% 
tot -34,1%) en -56,3% (-61,1% tot -51,5%) in de ORION-11 studie. Zie bijlage 8.  
 
Statine intolerantie 
In ORION-10 was 22% (344/1561) van de deelnemers gedeeltelijk of geheel 
intolerant voor statines, in ORION-11 was dat 11,4% (185/1617). De gemiddelde 
LDL-C-verandering t.o.v. placebo binnen de statine-intolerante subgroep was in de 
ORION-10 studie -58,5% (-68,5% tot -48,4%) en in de ORION-11 studie -50,4% (-
66,7% tot -34,1%). Zie bijlage 8.  
 
Secundaire uitkomstmaat: overige biomarkers 
Ten opzichte van placebo verlaagde inclisiran ook het totaal cholesterol (-31,5% 
efficacy pool 1, -31,4% efficacy pool 2), Apo-B (-40,3% efficacy pool 1, -41,0% 
efficacy pool 2), en non-HDL-C (-45,0% efficacy pool 1, -45,3% efficacy pool 2). 
Deze veranderingen zijn consistent met de veranderingen in LDL-C door gebruik van 
inclisiran, en zijn vergelijkbaar met de effecten die werden gevonden na gebruik van 
alirocumab of evolocumab.  
 
Discussie  
In 2015 werd beoordeeld dat PCSK-9 antilichamen alirocumab en evolocumab een 
vergelijkbare waarde hebben en geclusterd konden worden[3]. De vergelijking met 
inclisiran moet gemaakt worden op basis van indirecte vergelijking.  
 
Het effect op LDL-C daling met behandeling van inclisiran, alirocumab en 
evolocumab lijkt met waardes van ~50% in dezelfde orde van grootte. Het effect 
van inclisiran op LDL-C-verlaging is aangetoond tot 18 maanden en nog niet daarna. 
De LDL-C daling bij patiënten behandeld volgens de Nederlandse CVRM-richtlijn is 
naar verwachting mogelijk iets lager omdat deze adviseert als eerstvolgende 
behandelstap toevoeging van ezetimibe wanneer statines alleen het LDL-C 
onvoldoende verlagen. 
 
Van de patiënten met atherosclerotische CVE die inclisiran gebruikten werd op dag 
510 de streefwaarde van <1,8 mmol/l (70 mg/dl) voor het LDL-C bereikt door 84% 
in vergelijking met 18% van de placebopatiënten. Dit is heel vergelijkbaar met 
evolocumab; 87% bereikt een LDL-C waarde <1,8 mmol/l na 336 dagen, ten 
opzichte van 18% in de placebo groep.  
 
De veranderingen van overige biomarkers (secundaire uitkomstmaten) zijn 
consistent met de veranderingen in LDL-C door gebruik van inclisiran, en zijn tevens 
vergelijkbaar met de effecten die werden gevonden na gebruik van alirocumab of 
evolocumab. 
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3.4 Ongunstige effecten[19, 20, 2, 17] 
De Safety Pool van de ORION fase III-onderzoeken omvatte 3655 proefpersonen, 
1833 met inclisiran en 1822 met placebo. Hiervan voltooide 94% (3422/3655) de 
fase III-onderzoeken, 94,4% (1731/1833) met inclisiran en 92,8% (1691/1822) 
met placebo; 90,6% (1650/1822) van de met placebo en 90,9% (1666/1833) van 
de met inclisiran behandelde proefpersonen kregen alle 4 de doses behandeling. Er 
was geen verschil in de gemiddelde follow-up dagen van de proefpersonen, 523 
dagen in de placebo- en 526 dagen in de inclisiran-groep. 
 
Over het algemeen waren in de fase III-onderzoeken de incidentie en het type 
veelvoorkomende ongunstige effecten vergelijkbaar tussen de placebo-groep en de 
inclisirangroep. De incidentie van ernstige ongunstige effecten die door de 
onderzoekers werden beoordeeld als mogelijk gerelateerd aan de behandeling, was 
9,7% (177/1822) in de placebo-groep en 15,6% (286/1833) in de inclisirangroep; 
het verschil was voornamelijk te wijten aan bijwerkingen op de injectieplaats. Bij de 
placebo-groep waren de meest voorkomende ongunstige effecten die als gerelateerd 
aan de behandeling werden beschouwd een verhoogd CPK (0,7%; 13/1822), 
myalgie (0,6%; 11/1822) en vermoeidheid (0,5%; 9/1822). Bij behandeling met 
inclisiran waren de meest voorkomende aan de behandeling gerelateerde 
ongunstige effecten een reactie op de injectieplaats (2,9 %; 53/1833), pijn op de 
injectieplaats (2,0%; 37/1833) en erytheem op de injectieplaats (1,5%; 27/1833). 
Bijwerkingen op de injectieplaats waren overwegend mild of soms matig, van 
voorbijgaande aard en verdwenen zonder gevolgen; geen enkele patiënt die 
inclisiran gebruikte had een ernstige of ernstige bijwerking op de injectieplaats. 
 
Voor alirocumab en evolocumab geldt ook dat het bijwerkingenprofiel en de 
frequentie van ongunstige effecten in de RCT’s vergelijkbaar was met dat van de 
controlearmen (placebo, ezetimibe). Dit geldt ook voor de aan de behandeling 
gerelateerde ongunstige effecten. Bij behandeling met alirocumab en evolocumab 
werden meer ongunstige effecten gerapporteerd dan bij behandeling met inclisiran, 
zie tabel 3. Alleen bij alirocumab werden ernstige ongunstige effecten in de vorm 
van overgevoeligheidsreacties gerapporteerd.  
 
Tabel 3: Ongunstige effecten van Inclisiran vergeleken met alirocumab, evolocumab 
bij patiënten met hypercholesterolemie[19, 20, 2] 

 inclisiran alirocumab evolocumab 

meest 

frequent 

(severe AE)  

Bijwerkingen 

op de 

injectieplaats 

Bij 1-10%: symptomen van de bovenste 

luchtwegen, jeuk, reacties op de 

injectieplaats, ‘anti-drug antibodies’(ADA)-

respons, neutraliserende antilichamen 

Bij minder dan 1%: Overgevoeligheid, 

overgevoeligheidssvasculitis, urticaria, 

nummulair eczeem 

Bij 1-10%: infectie van de 

bovenste luchtwegen, 

influenza, huiduitslag, 

rugpijn (3,1%), artralgie, 

reacties op de 

injectieplaats en 

misselijkheid 

Bij minder dan 1%: 

urticaria 

ernstig 

(serious AE) 

 Sommige overgevoeligheidsreacties  
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Discussie 
De veiligheidsbevindingen duiden momenteel niet op een significant risico 
verbonden aan het gebruik van inclisiran op basis van een uitgebreide 
veiligheidsdataset met een behandelingsperiode van 18 maanden en lage 
uitvalpercentages. Inclisiran wordt net als alirocumab en evolocumab goed 
verdragen. Alirocumab en evolocumab hebben meer bijwerkingen dan inclisiran. De 
bijwerkingen op de injectieplaats zijn de enige bijwerkingen die voorkomen bij 
gebruik van inclisiran en deze waren licht tot matig ernstig, van voorbijgaande aard 
en verdwenen zonder gevolgen. Inclisiran heeft ten opzichte van alirocumab en 
evolocumab het nadeel van een geringere, kortere ervaring en een nieuw 
werkingsmechanisme, waardoor men er rekening mee moet houden dat nog 
onbekende, zeldzame ernstige bijwerkingen en/of bijwerkingen op de lange termijn 
kunnen optreden.  
 
Conclusie 
De ongunstige effecten van inclisiran zijn vergelijkbaar met de ongunstige effecten 
van alirocumab en evolocumab.  
 
 
Ervaring 
De ervaring met inclisiran is weergegeven in tabel 4. 
 
Tabel 4: Ervaring met inclisiran vergeleken met alirocumab, evolocumab 

 inclisiran alirocumab evolocumab 

beperkt: < 3 jaar op de markt of < 100.000 voorschriften 

(niet-chronische indicatie)/20.000 patiëntjaren (chronische 

medicatie) 

x (2020)   

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

voorschriften/20.000 patiëntjaren 

 x (2015) X (2015) 

ruim: > 10 jaar op de markt    

 
Conclusie 
Er is nog beperkte ervaring met inclisiran, de ervaring met alirocumab en 
evolocumab is voldoende.  
 

3.5 Toepasbaarheid 
Uitgebreide informatie over de toepasbaarheid is te vinden in de SmPC. In deze 
paragraaf vermelden we alleen de belangrijkste verschillen in toepasbaarheid tussen 
de middelen. 
 
Contra-indicaties 
Geen van de vergeleken geneesmiddelen hebben contra-indicaties.  
 
Specifieke groepen 
Pediatrische patiënten: 
De veiligheid en werkzaamheid van inclisiran bij kinderen jonger dan 18 jaar zijn 
nog niet vastgesteld; er zijn geen gegevens beschikbaar. Ook voor alirocumab zijn 
hier geen gegevens over beschikbaar. Met evolocumab is er alleen beperkte 
ervaring bij 14 patiënten van ≥ 12-18 jaar met homozygote familiaire 
hypercholesterolemie. 
 
Interacties 
Er wordt niet verwacht dat inclisiran klinisch significante interacties heeft met 
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andere geneesmiddelen. Op basis van de beperkte beschikbare gegevens worden 
geen klinisch relevante interacties met atorvastatine, rosuvastatine of andere 
statines verwacht.   
 
Van PCSK-9-antilichamen zijn geen farmacokinetische of CYP- interacties te 
verwachten. Gelijktijdig gebruik van statines, ezetimibe en fenolaat verlaagt de 
blootstelling aan alirocumab met resp. 40%, 15% en 35%. Bij gelijktijdig gebruik 
van statines, was de klaring van evolocumab met ongeveer 20% toegenomen. 
 
Waarschuwingen en voorzorgen 
Er is beperkte ervaring met inclisiran bij patiënten met een ernstige 
nierfunctiestoornis. Inclisiran dient bij deze patiënten met voorzichtigheid te worden 
gebruikt. 
 
Ook bij alirocumab en evolocumab is voorzichtigheid geboden bij ernstige 
nierfunctiestoornis (eGFR < 30 ml/min/1,73 m2) en ernstige leverfunctiestoornis 
(Child-Pugh-klasse C), omdat deze middelen niet bij deze patiënten zijn onderzocht; 
alleen van alirocumab zijn er beperkte gegevens bij ernstige nierinsufficiëntie. Bij 
patiënten met een matig ernstige leverfunctiestoornis is alleen met evolocumab 
controle nodig vanwege een vermindering van de totale blootstelling die zou kunnen 
leiden tot een verminderd effect op LDL-C. 
 
Conclusie 
De toepasbaarheid van inclisiran is vergelijkbaar met de toepasbaarheid van 
alirocumab en evolocumab.  
 
 

3.6 Gebruiksgemak 
Het gebruiksgemak van Inclisiran is weergegeven in tabel 5. 
 
Tabel 5: Gebruiksgemak van inclisiran vergeleken met alirocumab, evolocumab[6, 3, 

5] 

 inclisiran alirocumab evolocumab 

Toedieningswijze Subcutane injectie (voorgevulde spuit) Subcutane injectie Subcutane injectie 

Toedieningsfrequentie Een initiële dosis, vervolgens na 3 

maanden en daarna elke 6 maanden. 

Als een geplande dosis wordt gemist 

met meer dan 3 maanden, dient een 

nieuw toedieningsschema te worden 

gestart. 

1x/2 weken in hoge 

of lage dosering 

afhankelijk van de 

LDL-C waarde 

1x/2 weken of 

1x/maand in een 

vaste dosering 

Persoon die injectie 

toedient 

door een beroepsbeoefenaar in de 

gezondheidszorg (zoals een arts of 

verpleegkundige). 

voorgevulde spuit of 

voorgevulde pen door 

de patiënt of 

verzorger. 

voorgevulde spuit 

of voorgevulde pen 

door de patiënt of 

verzorger. 

 
Discussie 
Alle drie de vergeleken middelen inclisiran, alirocumab en evolocumab worden 
toegediend middels subcutane injectie. Bij inclisiran start men met een initiële dosis, 
een vervolgdosis na 3 maanden en vervolgens wordt de behandeling voortgezet 
middels een injectie elke 6 maanden. Als een geplande dosis wordt gemist met 
meer dan 3 maanden, dient een nieuw toedieningsschema te worden gestart. 
Het is de bedoeling dat inclisiran wordt toegediend door een beroepsbeoefenaar in 
de gezondheidszorg (zoals een arts of verpleegkundige). Alirocumab (1x per 2 
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weken)  en evolocumab (1x per 2 weken of 1x per maand) moeten veel vaker 
worden geïnjecteerd, maar dit kan worden uitgevoerd middels een voorgevulde 
spuit of voorgevulde pen door de patiënt of diens verzorger.  
 
Aangezien inclisiran na het opstarten van de behandeling slechts eens per 6 
maanden hoeft worden toegediend, zou het kunnen zijn dat het gebruiksgemak als 
beter ervaren wordt door de patiënt. Op dit moment kunnen de potentiële voordelen 
hiervan voor de lange-termijn effectiviteit nog niet worden onderbouwd met 
praktijkdata. Bij behandeling met inclisiran moet de patiënt een afspraak maken 
met een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg, of een regulier 
ziekenhuisbezoek plannen op hetzelfde moment, of het middel toegediend krijgen 
via een toedienservice, terwijl dit voor de PCSK-9 antilichamen niet hoeft omdat de 
patiënt of verzorger deze zelf kan toedienen. 
 
 
Conclusie 
Mogelijk is het gebruiksgemak van inclisiran hoger dan van alirocumab en 
evolocumab, maar daar is nog geen bewijs voor.  
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4 Eindbeoordeling 

4.1 Bespreking relevante aspecten 
Inclisiran is een kort interfererend ribonucleïnezuur (siRNA) die de translatie van 
PCSK-9 voorkomt, en op deze manier ook de synthese van PCSK-9 remt. Hierdoor 
wordt de afbraak van LDLR-afbraak voorkomen. De indicatie waarvoor vergoeding 
wordt aangevraagd is voor volwassen patiënten met hypercholesterolemie 
(familiaire en niet-familiaire) en voldoende hoog risico, indien een maximaal 
verdraagbare statine in combinatie met ezetimibe niet de behandeldoelstelling 
bereikt overeenkomstig de richtlijnen die in Nederland door de desbetreffende 
beroepsgroepen zijn aanvaard. De registratiehouder claimt voor inclisiran een ten 
minste een gelijke therapeutische waarde als de huidige PCSK9 antilichamen 
evolocumab en alirocumab.  
 
 
Statines en ezetimibe gebruik  
Vanwege hun verhoogde cardiovasculaire risico’s hadden de patiënten die aan de 
beschreven onderzoeken deelnamen behoefte aan verdere LDL-C-verlaging ondanks 
de maximaal getolereerde statinetherapie. Alle patiënten in de beschreven studies 
gebruikten, indien mogelijk, maximaal gedoseerde statines. Het ezetimibe gebruik 
was daarentegen in alle studies laag. In de studies ORION-9 en FHI-II gebruikten 
ruim de helft van deze patiënten ezetimibe[16, 13]. In de ORION-10/11 en FOURIER 
studie lag het gebruik van ezetimibe nog veel lager, respectievelijk 10%, 7%  en 
5%[15, 12]. Deze patiënten zijn dus niet conform de Nederlandse richtlijn behandeld. 
Het toegevoegde LDL-C verlagende effect van ezetimibe is met slechts 19-24%[9] 
gering, maar voor ezetimibe is wel een bewezen verlagend effect op de morbiditeit 
aangetoond.  
 
Cardiovasculaire uitkomsten 
Vooralsnog ontbreken voor inclisiran gegevens over cardiovasculaire uitkomsten.  
Hoewel bekend is dat een verlaging van LDL-C een sterke surrogaat is voor 
cardiovasculaire risicoreductie, is deze bevinding voornamelijk gebaseerd op 
uitkomstgegevens in talrijke klinische onderzoeken die zijn verkregen met statines. 
Aangezien inclisiran een nieuw werkingsmechanisme heeft voor LDL-C-verlaging, 
moet een vergelijkbare relatie worden vastgesteld. Een onderzoek naar 
cardiovasculaire uitkomsten loopt momenteel en de definitieve resultaten (2024) 
zullen uitsluitsel geven van het mogelijke cardiovasculaire voordeel. In 2015 zijn 
alirocumab en evolocumab opgenomen in het pakket in afwachting op 
cardiovasculaire uitkomsten[3].  
 
LDL-C verlaging 
Bij de met inclisiran behandelde patiënten werd in alle studies een substantiële 
klinisch relevante lipidenreductie ~50% waargenomen dat vergelijkbaar is met de 
LDL-C daling bij behandeling met alirocumab en evolocumab. Het effect van 
inclisiran op LDL-C-verlaging werd aangetoond tot 18 maanden. Waarschijnlijk ligt 
de totale LDL-C daling uiteindelijk wat lager bij patiënten die, conform Nederlandse 
richtlijn, ezetimibe gebruiken naast maximaal gedoseerde statines.  
 
Ongunstige effecten 
De veiligheidsbevindingen duiden momenteel niet op een significant risico 
verbonden aan het gebruik van inclisiran op basis van een uitgebreide 
veiligheidsdataset met een behandelingsperiode van 18 maanden en lage 
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uitvalpercentages. Inclisiran wordt net als alirocumab en evolocumab goed 
verdragen. Alirocumab en evolocumab hebben meer bijwerkingen dan inclisiran. De 
bijwerkingen op de injectieplaats zijn de enige bijwerkingen die voorkomen bij 
gebruik van inclisiran en deze waren licht tot matig ernstig, van voorbijgaande aard 
en verdwenen zonder gevolgen. Inclisiran heeft ten opzichte van alirocumab en 
evolocumab het nadeel van een geringere, kortere ervaring en een nieuw 
werkingsmechanisme, waardoor men er rekening mee moet houden dat nog 
onbekende, zeldzame ernstige bijwerkingen en/of bijwerkingen op de lange termijn 
kunnen optreden. 
 
Ervaring en toepasbaarheid 
Er is nog beperkte ervaring met inclisiran, de ervaring met alirocumab en 
evolocumab is voldoende. De toepasbaarheid van inclisiran is vergelijkbaar met de 
toepasbaarheid van alirocumab en evolocumab. Zowel inclisiran als alirocumab en 
evolocumab moet bij patiënten met ernstige leverinsufficiëntie of ernstige 
nierinsufficiëntie met voorzichtigheid worden gebruikt. 
 
Gebruiksgemak 
De registratiehouder claimt dat de lage toedienfrequentie en het gebrek aan 
bijwerkingen anders dan injectieplaatsreacties, kunnen zorgen voor een verbeterde 
therapietrouw en een voorkeur voor inclisiran van arts en/of patiënt in de dagelijkse 
praktijk. Mogelijk is het gebruiksgemak van inclisiran hoger dan van alirocumab en 
evolocumab, maar daar is nu nog geen bewijs voor. 
 
 

4.2 Eindconclusie 
Zorginstituut Nederland is tot de eindconclusie gekomen dat inclisiran een gelijke 
waarde heeft ten opzichte van alirocumab en evolocumab bij de behandeling van 
hypercholesterolemie.  
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5 Advies Farmacotherapeutisch Kompas 

5.1 Oud advies 
n.v.t. 
 

5.2 Nieuw advies 
Niet medicamenteuze behandeling vormt een essentieel onderdeel bij behandeling 
van hypercholesterolemie: niet roken, voldoende bewegen, stress vermijden, 
gezonde voeding, alcoholgebruik beperken, en het optimaliseren van het gewicht. 
 
Indien een medicamenteuze behandeling vereist is, heeft bij hypercholesterolemie 
een statine de eerste keus ter verlaging van het LDL-cholesterol; atorvastatine, 
rosuvastatine of simvastatine heeft de voorkeur. Intensiveer de lipidenverlagende 
therapie wanneer de streefwaarde niet bereikt wordt door het ophogen van de dosis 
als de maximumdosering nog niet bereikt is of door te switchen naar een potentere 
statine. Bij onvoldoende effect van een statine in de maximale (te verdragen) 
dosering kan bij een patiënt ≤ 70 jaar met hart- en vaatziekten (HVZ), ezetimibe 
worden toegevoegd. Weeg bij een patiënt zonder manifeste HVZ de voor- en 
nadelen van de behandeling samen af. 
 
Een PCSK9-remmer heeft alleen een plaats in de behandeling bij hoog-
risicopatiënten (familiaire heterozygote hypercholesterolemie, secundaire preventie) 
als toevoeging aan de combinatie van een maximaal te verdragen statine + 
ezetimibe, indien hiermee onvoldoende effect wordt bereikt. De voorkeur ligt bij 
PCSK-9 remmers alirocumab en evolocumab waarvan een effect op harde 
eindpunten is aangetoond. Inclisiran verlaagt het (LDL-)cholesterol, het effect op de 
cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit is nog niet vastgesteld. Door de geringe 
ervaring met inclisiran zijn mogelijk zeldzame bijwerkingen nog niet aan het licht 
gekomen.  
 
Als een geplande dosis wordt gemist met meer dan 3 maanden, dient een nieuw 
toedieningsschema te worden gestart – na de initiële dosis dient inclisiran na 3 
maanden te worden toegediend en vervolgens elke 6 maanden. Het is de bedoeling 
dat inclisiran wordt toegediend door een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg 
(zoals een arts of verpleegkundige). 
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Bijlage 1: Zoekstrategie 

Zoekstrategie literatuur 
De literatuursearch is doorgevoerd in PubMed in februari ’21 met de volgende 
zoektermen:  
 
Directe vergelijking: 
Filter: meta-analyses 
Zoekterm: alirocumab AND evolocumab AND inclisiran = geen zoekresultaten 
 
Het was niet mogelijk een directe vergelijking te maken.  
 
 
Indirecte vergelijking:  
Gebaseerd op de 3 registratie RCTs van Inclisiran, en een gepoolde meta-analyse 
van deze gegevens uit de EPAR[17].  
 
Vergeleken met: 
Vanwege de claim voor gelijke waarde (1A) is voor alirocumab en evolocumab 
zoveel mogelijk uitgegaan van de studies zoals die staan beschreven in de eerdere 
beoordelingen voor deze middelen. 
Gegevens van alirocumab en evolocumab uit de eerdere beoordelingen van deze 
middelen met patiënten die op baseline het best vergelijkbaar waren met de studies 
van inclisiran, zie bijlagen 5,6 en 9 voor baseline tabellen. 
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Bijlage 2: Overzicht geïncludeerde studies 

Werknaam Eerste 

auteur, 

jaar van 

publicatie 

Type 

onderzoek, 

bewijsklas

se, follow-

up duur 

Aantal 

ptt  

Patiëntkenmerken Interventie en vergelijkende behandeling Relevante uitkomstmaten  Commentaar, 

risk of bias 

ORION-9 Raal, 2020 RCT, 510 

dagen 

482 heterozygote familiare 

hypercholesterolemie (HeFH) 

Inclisiran vergeleken met placebo bij patiënten die 

ondanks max statinetherapie (met of zonder 

andere lipidenverlagende middelen.) boven hun 

LDL-C streefwaarde zitten.  

De %- verandering in LDL-C ten opzichte 

van baseline tot dag 510 in vergelijking met 

placebo.  

Ezetimibe 

gebruik: 52% 

FH-I/II Kastelein, 

2015 

RCT, 18 

maanden 

732 heterozygote familiare 

hypercholesterolemie (HeFH) 

Alirocumab of placebo toegevoegd aan een 

maximaal verdraagbare dosering statine met of 

zonder andere lipidenverlagende middelen. 

Het primaire eindpunt was het gemiddelde 

percentage LDL-C-verlaging in week 24 ten 

opzichte van baseline, vergeleken met 

placebo. 

Ezetimibe 

gebruik: 57 en 

66% 

ORION-10/11 Ray, 2020 RCT , 18 

maanden 

1561, en 

1617  

Patiënten met atherosclerotische CVE en 

ASCVD-risico equivalenten.  

LDL-C minimaal 1,8mmol/L 

ASCVD-risico-equivalenten (13%) 

(minimaal LDL-C van 2,6mmol/L) 

Inclisiran vergeleken met placebo bij patiënten die 

ondanks max statinetherapie (met of zonder 

andere lipidenverlagende middelen.) boven hun 

LDL-C streefwaarde zitten. 

De %- verandering in LDL-C ten opzichte 

van baseline tot dag 510 in vergelijking met 

placebo.  

Ezetimibe 

gebruik: 7 en 

10% 

FOURIER Sabatine, 

2017 

RCT,  

2,2 jaar 

27,564 Perifeer arterieel vaatlijden (PAV) of een 

myocardinfarct of beroerte in de 

voorgeschiedenis. Daarnaast moest er 

naast de atherosclerotische CVE sprake 

zijn van tenminste 1 grote cardiovasculaire 

risicofactor (als diabetes mellitus, een 

leeftijd > 65 jaar of dagelijks roken) of 

van 2 kleinere risicofactoren. 

LDL-C-gehalte ≥1,8 mmol/l nodig, 

ondanks gebruik van statines plus evt. 

Behandeling met evolocumab of placebo, 

toegevoegd aan de behandeling met max. 

gedoseerde statine en eventueel ezetimib. 

Het primaire (samengestelde) eindpunt was 

de tijd tot het optreden van een event, 

bestaande uit myocardinfarct, beroerte, 

ziekenhuisopname voor instabiele angina 

pectoris of coronaire revascularisatie.  

De %- verandering in LDL-C ten opzichte 

van baseline in vergelijking met placebo na 

48 weken. 

Ezetimibe 

gebruik: 5% 
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 ezetimib. Het mediane LDL-C-gehalte van 

patiënten was 2,4 mmol/l bij aanvang van 

de studie 
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Bijlage 3: Overzicht geëxcludeerde studies  

 

Eerste auteur, 
jaar van publicatie 

Reden van exclusie 

Ginsberg, 2016 De HIGH FH is een kleinere studie bij patiënten met heterozygote familiaire hypercholesterolemie, waarbij patiënten geïncludeerd werden 

met een veel hogere LDL-C waarde, nl. ≥4,1 mmol/L (gem. 5,2 mmol/l); daarom is deze studie hier geëxcludeerd.  

Raal, 2015 De tegenhanger van de FH studies in het fase 3 programma van evolocumab gericht op patiënten met HeFH is de RUTHERFORD-2 studie. 

Geïncludeerd werden patiënten met een LDL ≥2,6 mmol/L (gem. 4,0 mmol/l), die een stabiele dosis statine (waarvan 87% hoog 

gedoseerd) gebruikten, 62% gebruikte daarnaast ook ezetimibe. Coronaire hartziekte was bij ca. 31% aanwezig. De follow-up van de 

RUTHERFORD-2 studie is slechts 12 weken; daarom is deze studie hier geëxcludeerd.   
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Bijlage 4: Overzicht gebruikte richtlijnen en standaarden 

 

Organisatie, ref Datum Titel 

EMA [2] 2020 Samenvatting van de productkenmerken inclisiran 

EMA [17] 2020 European Public Assessment Report (EPAR) inclisiran 

EMA / CBG[19, 20] 2015 Samenvatting van de productkenmerken alirocumab, evolocumab 

NHG[8] 2019 Standaard CVRM 

FMS[4] 2019 Nederlandse multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) 
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Bijlage 5:  Demografische en klinische karakteristieken van de patiënten met HeFH op baseline 

 ORION-9  FH-I  FH-II  
 Inclisiran 

(N = 242) 
 

Placebo 
(N = 240) 
 

Alirocumab  
(N=323) 

Placebo  
(N= 163)  

Alirocumab   
(N= 167) 

Placebo  
(N=82) 

Age (IQR) — yr  
 

56 (47–63) 56 (46–64) 52.1+12.9  51.7+12.3 53.2+12.9 53.2+12.5 

Male sex — no. (%)  
 

112 (46.3) 115 (47.9) 180 (55.7)  94 (57.7) 86 (51.5) 45 (54.9) 

White race — no. (%)  
 

226 (93.4) 227 (94.6) 300 (92.9)  144 (88.3) 164 (98.2) 80 (97.6) 

Atherosclerotic 
cardiovascular 
disease — no. (%)  
 

59 (24.4) 73 (30.4)     

Coronary heart 
disease, n (%) 

  147 (45.5)  78 (47.9) 58 (34.7) 31 (37.8) 

Cardiovascular risk 
factors — no. (%) 
 

      

Current smoker 28 (11.6)  
 

28 (11.7) 39 (12.1)  30 (18.4) 36 (21.6) 13 (15.9) 

Hypertension 102 (42.1) 101 (42.1) 139 (43.0)  71 (43.6) 57 (34.1) 24 (29.3) 
Diabetes 20 (8.3) 28 (11.7) 32 (9.9)  25 (15.3) 7 (4.2) 3 (3.7) 

 
Lipid-modifying 
therapy — no. (%) 

      

Statin  
 

219 (90.5) 217 (90.4) 323 (100)  163 (100) 167 (100) 82 (100) 

High-intensity statin 185 (76.4) 171 (71.2) 267 (82.7)  139 (85.3) 145 (86.8) 75 (91.5) 
Ezetimibe  

 
135 (55.8) 120 (50.0) 181 (56.0)  97 (59.5) 112 (67.1) 53 (64.6) 
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Bijlage 6:  Demografische en klinische karakteristieken van de patiënten met atherosclerotisch CVE of ASCVD-risico equivalent.  

 ORION-10 trial ORION-11 FOURIER 
 Inclisiran Placebo Inclisiran Placebo Evolocumab placebo 
 N = 781 

 
N = 780 
 

N = 810 N = 807 N = 13,784 
 

N = 13,780 

Leeftijd 66.4±8.9 65.7±8.9 64.8±8.3  64.8±8.7 62.5±9.1  62.5±8.9 
Man, n (%) 535 (68.5)  548 (70.3) 579 (71.5) 581 (72.0) 10,397 (75.4)  10,398 (75.5) 
Blank, n (%) 653 (83.6)  685 (87.8) 791 (97.7) 796 (98.6) 11,748 (85.2)  11,710 (85.0) 
Regio Europa     8,666 (62.9)  8,669 (62.9) 
Cardiovasculaire 
risicofactoren, n 
(%) 

      

ASCVD 781 (100)  780 (100) 712 (87.9) 702 (87.0)   
ASCVD risk 
equivalent 

0  0 98 (12.1) 105 (13.0)   

Current smoker 123 (15.7)  111 (14.2) 160 (19.8) 132 (16.4) 3854/13,783 (28.0)  3923/13,779 (28.5) 

Hypertensie 714 (91.4)  701 (89.9) 640 (79.0) 661 (81.9) 11,045/13,784 (80.1)  11,039/13,779 (80.1) 
Diabetes 371 (47.5)  331 (42.4) 296 (36.5) 272 (33.7) 5,054 (36.7)  5,027 (36.5) 

HeFH 8 (1.0)  12 (1.5) 14 (1.7) 14 (1.7)   
Gelijktijdig 
Inname lipiden-
modificerende 
middelen, n (%) 

      

Statine 701 (89.8)  692 (88.7) 766 (94.6) 766 (94.9) 100% 100% 
Hoog-intensiteit 

statine 
525 (67.2)  537 (68.8) 640 (79.0) 631 (78.2) 9,585 (69.5)  9,518 (69.1) 

Moderate     4,161 (30.2)  
 

4,231 (30.7) 

Low intensity, 
unknown intensity, 

or no data 

    38 (0.3) 31 (0.2) 

Ezetimibe 80 (10.2)  74 (9.5) 52 (6.3) 62 (7.7) 726 (5.3)  714 (5.2) 
Lipiden waarden       

LDL-cholesterol 104.5±39.6  104.8±37.0 107.2±41.8 103.7±36.4 92 (80–109)  92 (80–109) 
Totaal cholesterol 180.6±46.1  180.6±43.6 187.3±48.2 183.3±42.8 168 (151–188)  168 (151–189) 

Non-HDL cholesterol 134.0±44.5  134.7±43.5 137.6±46.9 133.9±41.0   
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HDL-cholesterol 46.6±14.3  45.9±14.4 49.7±15.5 49.3±13.8 44 (37–53)  44 (37–53) 
Apolipoprotein-B 94.1±25.6  94.6±25.1 97.1±28.0 95.1±5.2 37 (13–166)  37 (13–164) 
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Bijlage 7: Risico op bias 

 

 
 
Het risico op bias in de ORION-studies was laag. ‘Other bias’ is hoog omdat verandering in 
LDL-C waarden een surrogaat uitkomstmaat is.  
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Bijlage 8: de gemiddelde procentuele verandering van het LDL-C bij 
behandeling met inclisiran t.o.v. placebo in verschillende subgroepen.  

 
(Sub)groep Studie Inclisiran  Placebo Gemiddelde 

procentuele 
verandering van het 
LDL-C 

Gehele studiepopulatie ORION-10 N= 781 N=780 -57,0% (-60,1 tot -53,8)   

ORION-11 N=810 N=807 -52,7% (-55,8 tot -49,7) 

CVE en  
Diabetes*  

 

ORION-10 N= 371 N= 331 -55,2% (-60,7 tot -34,1) 

ORION-11 N= 296 N= 272 -56,3% (-61,1 tot -51,5) 
CVE en  
Statine-intolerantie* 

ORION-10 
 

N= 47 N= 38 -58,5% (-68,5 tot -48,4) 

ORION-11 N= 18 N= 15 -50,4% (-66,7 tot -34,1) 
CVE en recidiverend CVE Geen 

gegevens 
Geen 
gegevens 

Geen 
gegevens 

 
Geen gegevens 

* Subgroep analyses zijn niet gepowered en er was niet gestratificeerd bij randomisatie 
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Bijlage 9: Baseline gegevens ‘Efficacy pool 1 en 2’ uit de EPAR p. 1 
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