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Betreft Uitbreiding nadere voorwaarde dapagliflozine (Forxiga®) 
 
 
 
Geachte mevrouw van Ark, 
 
 
In uw brief van 12 januari 2021 (kenmerk CIBG-21-01333) heeft u Zorginstituut 
Nederland verzocht om te beoordelen of de nadere voorwaarde van dapagliflozine 
(Forxiga®) kan worden uitgebreid. Inmiddels heeft het Zorginstituut deze 
beoordeling afgerond.  De overwegingen hierbij treft u aan in het rapport dat als 
bijlage is toegevoegd. 
 
Achtergrond 
Dapagliflozine (als propaandiolmonohydraat) is een oraal bloedglucoseverlagend 
middel dat selectief de natrium/glucosecotransporter 2 (SGLT2) in de niertubuli 
remt. Het is momenteel opgenomen op lijst 1A in het GVS in cluster 0A10BXAO V 
samen met de overige SGLT2 remmers canagliflozine, empaglilozine en 
ertugliflozine. De vergoeding is geregeld via een bijlage 2 voorwaarde: 
 

uitsluitend voor een verzekerde met diabetes mellitus type 2 die niet behandeld 
kan worden met de combinatie van metformine en een sulfonylureumderivaat, 
geen insuline gebruikt en dit middel gebruikt als een tweevoudige of 
drievoudige behandeling in combinatie met metformine en/of een 
sulfonylureumderivaat. 

 
De huidige aanvraag betreft een uitbreiding van de vergoedingsvoorwaarde op 
basis van de nieuw geregistreerde indicatie: voor gebruik bij volwassenen voor de 
behandeling van symptomatisch chronisch hartfalen met verminderde 
injectiefractie. De aanbevolen dosering hierbij is 10 mg per dag, toegevoegd aan 
de standaard achtergrondbehandeling voor hartfalen. 
 
Beoordeling therapeutische waarde 
Zorginstituut Nederland is tot de eindconclusie gekomen dat bij de behandeling 
van symptomatisch chronisch hartfalen met verminderde ejectiefractie 
(LVEF≤40%) dapagliflozine toegevoegd aan de standaardbehandeling een 
therapeutische meerwaarde heeft ten opzichte van alleen de 
standaardbehandeling bij patiënten met NYHA-klasse II t/m IV. Dapagliflozine 
voldoet daarmee bij deze indicatie aan de stand van de wetenschap en praktijk. 
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Budgetimpactanalyse 
Rekening houdend met de aannames rondom de patiëntenaantallen, 
marktpenetratie en therapietrouw zal uitbreiding van de vergoedingsvoorwaarde 
van dapagliflozine (Forxiga®) bij symptomatisch chronisch hartfalen met 
gereduceerde ejectiefractie gepaard gaan met meerkosten ten laste van het 
farmaciebudget van minimaal € 13,1 miljoen tot maximaal € 26,2 miljoen in het 
derde jaar. Dit geldt voor een patiëntenaantal van minimaal 24 duizend tot 49 
duizend.   
 
Kosteneffectiviteit 
De resultaten van de probabilistische sensitiviteitsanalyse zoals gerapporteerd 
door de registratiehouder laten zien dat de kans dat dapagliflozine kosteneffectief 
is ten opzichte van placebo bij een referentiewaarde van €50.000 per QALY 100% 
is. De gemiddelde ICER van de 1.000 simulaties die de registratiehouder deed 
was €15.583 per QALY. 
 
Advies 
Wij adviseren u op grond van bovenstaande de vergoedingsvoorwaarde van 
dapagliflozine uit te breiden met de volgende voorwaarde: 
 
Voorwaarde: 
bij volwassen patiënten met symptomatisch (NYHA II-IV) chronisch hartfalen met 
verminderde ejectiefractie (LVEF<40%).  
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
Tiana van Grinsven 
Plv. voorzitter Raad van Bestuur 
  

 



 

Farmacotherapeutisch rapport dapagliflozine 
(Forxiga®) bij de behandeling van 
volwassenen met symptomatisch chronisch 
hartfalen met een verminderde ejectiefractie 
 
 
Onderdeel van de beoordeling van geneesmiddelen voor 
opname in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) 
 

Datum 29 maart 2021 
Status Definitief 
  



 
Colofon 

Zaaknummer 2020045080 
Volgnummer 2021000342 
  
Contactpersoon mevr. J.E. de Boer, arts niet praktiserend, secretaris 
 JBoer@zinl.nl 
  
Auteur(s) mw. N. Stam 
  
Afdeling Sector Zorg, afdeling Pakket 
  
  

 
  



 



Inhoud 

Colofon 2 

 Inhoud 4 

 Afkortingen 5 

 Samenvatting 7 

1 Inleiding 8 
1.1 Aanleiding 8 
1.2 Achtergronden 9 

2 Methode systematisch literatuuronderzoek 12 
2.1 Vraagstelling 12 
2.2 Zoekstrategie 13 
2.3 Selectiecriteria 13 

3 Resultaten 14 
3.1 Resultaten literatuursearch 14 
3.2 Kenmerken geïncludeerde studies 14 
3.3 Gunstige effecten interventie 15 
3.4 Ongunstige effecten 19 
3.5 Ervaring 20 
3.6 Toepasbaarheid 21 
3.7 Gebruiksgemak 22 

4 Eindbeoordeling 23 
4.1 Bespreking relevante aspecten 23 
4.2 Eindconclusie 23 

5 Advies Farmacotherapeutisch Kompas 24 
5.1 Oud advies 24 
5.2 Nieuw advies 24 

Bijlage 1: Zoekstrategie 25 

Bijlage 2: Overzicht geïncludeerde studies 27 

Bijlage 3: Overzicht geëxcludeerde studies 28 

Bijlage 4: Overzicht gebruikte richtlijnen en standaarden 29 

Bijlage 5: Baseline tabel 30 

Bijlage 6: Beoordeling risico op bias 32 

Bijlage 7: GRADE evidence profiel 34 

Bijlage 8: Resultaten subgroepanalyses 36 

Literatuur 39 



Afkortingen 

Afkorting Omschrijving 
ACEi Angiotensine converting enzyme inhibitor 
ARB Angiotensine-II receptor blokkers 
ARNi Angiotensine-neprilysine receptor inhibitor 
BI Betrouwbaarheidsinterval 
BMI Body Mass Index 
CHMP Committee for Medicinal Products for Human Use 
CRT Cardiale resynchronisatietherapie 
CV Cardiovasculair  
DKA Diabetische ketoacidose 
DM 1 / 2 Diabetes mellitus type 1 / 2 
EBM Evidence Based Medicine 
eGFR Estimated glomerulair filtration rate 
EMA European Medicine Agency 
EPAR European public assessment reports 
FU Follow up 
GVS Geneesmiddelenvergoedingssysteem 
HR Hazard ratio 
HF Hartfalen 
ICD Implanteerbare cardioverter-defibrillator 
ITT Intention to treat 
IQR Interkwartielrange 
KCCQ Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire 
LVEF Linkerventrikelejectiefractie 
MCID Minimaal klinisch relevant verschil (minimal clinically 

important difference) 
MRA Mineraalcorticoïdreceptorantagonist 
NNT Number needed to treat 
NYHA New York Heart Association 
RCT Gerandomiseerd vergelijkend onderzoek 
RR Relatieve risico (risk ratio) 
SmPC Samenvatting van de productkenmerken 
SGLT-2 Natrium-glucose-cotransporter 2 (sodium-glucose 

cotransporter-2) 
SD Standaarddeviatie 
UGT1A9 UDP glucuronosyltransferase 1A9 
WAR Wetenschappelijke Adviesraad 
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Samenvatting 

In dit farmacotherapeutisch rapport beschrijft Zorginstituut Nederland de 
inhoudelijke beoordeling van de waarde van dapagliflozine (Forxiga®) bij de 
behandeling van volwassenen met symptomatisch chronisch hartfalen met 
verminderde ejectiefractie. Dapagliflozine is daarbij vergeleken met de 
standaardbehandeling op de criteria gunstige effecten, ongunstige effecten, 
ervaring, toepasbaarheid en gebruiksgemak. Zorginstituut Nederland heeft zich 
hierbij laten adviseren door haar Wetenschappelijke Adviesraad (WAR). 
 
De effectiviteit van dapagliflozine toegevoegd aan de standaardbehandeling, bij 
patiënten met symptomatisch (NYHA-klasse II-IV) chronisch hartfalen met 
verminderde ejectiefractie (LVEF≤40%) is onderzocht in één gerandomiseerd, 
vergelijkend onderzoek (RCT). De resultaten laten zien dat dapagliflozine een 
statistisch significant effect en waarschijnlijk ook een klinisch relevant effect heeft 
op verlaging van de kans op cardiovasculaire sterfte of verslechtering van hartfalen 
(HR 0,74; 95% BI: 0,65-0,85). Daarnaast heeft dapagliflozine een statistisch 
significant effect op verlaging van de kans op sterfte ongeacht oorzaak en heeft het 
een positief effect op de kwaliteit van leven, maar deze effecten zijn waarschijnlijk 
niet klinisch relevant. Subgroepanalyses hebben aangetoond dat de effecten van 
dapagliflozine onafhankelijk zijn van de standaard-achtergrondbehandeling voor 
hartfalen en van de diabetische status van de patiënt. Daarnaast wijzen 
subgroepanalyses op een mogelijk minder overtuigend effect van dapagliflozine bij 
patiënten met NYHA-klasse III-IV op verlaging van de kans op cardiovasculaire 
sterfte of verslechtering van hartfalen. De resultaten van de veiligheidsanalyse van 
de EMA wijzen echter niet op een verhoogd risico op cardiovasculaire sterfte door 
dapagliflozine bij hogere NYHA-klassen. Ook wijzen meer objectieve markers die de 
ernst van hartfalen representeren (LVEF, NT-proBNP, eerdere hospitalisatie voor 
hartfalen, KCCQ-score) niet op een verminderd effect van dapagliflozine bij ernstiger 
hartfalen. Daarnaast werd er wel een positief effect van dapagliflozine gevonden op 
het verminderen van hospitalisaties voor hartfalen in patiënten met NYHA-klasse III 
en IV. 
Het algemene veiligheidsprofiel van dapagliflozine bij patiënten met hartfalen is 
consistent met het bekende veiligheidsprofiel van dapagliflozine bij patiënten met 
diabetes en is ook consistent in verschillende subgroepen. Toevoeging van 
dapagliflozine aan de standaardbehandeling heeft geen klinisch relevant effect op de 
incidentie ernstige ongunstige effecten en waarschijnlijk ook geen klinisch relevant 
effect op het percentage stakers als gevolg van ongunstige effecten.  
 
Zorginstituut Nederland is tot de eindconclusie gekomen dat bij de behandeling van 
symptomatisch chronisch hartfalen met verminderde ejectiefractie (LVEF≤40%) 
dapagliflozine toegevoegd aan de standaardbehandeling een meerwaarde heeft ten 
opzichte van alleen de standaardbehandeling bij patiënten met NYHA-klasse II t/m 
IV.  
 
De bespreking van dit farmacotherapeutisch rapport is door de Wetenschappelijke 
Adviesraad van Zorginstituut Nederland afgerond in haar vergadering van 29 maart 
2021. 
  



DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport dapagliflozine (Forxiga®) bij de behandeling van volwassenen met 

symptomatisch chronisch hartfalen met een verminderde ejectiefractie | 29 maart 2021 

 

  

1 Inleiding  

1.1 Aanleiding 
Zorginstituut Nederland beoordeelt in dit rapport de waarde van dapagliflozine bij 
symptomatisch chronisch hartfalen met verminderde ejectiefractie t.o.v. de 
standaard- of gebruikelijke behandeling. 

 
Stofnaam: dapagliflozine (Forxiga®), filmomhulde tabletten à 5 en 10 mg (als 
dapagliflozinepropaandiolmonohydraat) [1]. 
Geregistreerde indicatie: Forxiga® is geïndiceerd voor gebruik bij volwassenen 
voor de behandeling van symptomatisch chronisch hartfalen met verminderde 
ejectiefractie [1]. 
Claim van de fabrikant: Bij volwassenen met symptomatisch chronisch hartfalen 
met verminderde ejectiefractie heeft dapagliflozine toegevoegd aan de 
standaardbehandeling een therapeutische meerwaarde ten opzichte van de 
standaard behandeling alleen. De behandeling met dapagliflozine vermindert het 
risico op verslechtering van hartfalen of cardiovasculaire sterfte [1]. 
Doseringsadvies: De aanbevolen dosering is 10 mg dapagliflozine eenmaal daags 
en de tablet kan op ieder moment van de dag worden ingenomen, met of zonder 
voedsel. De tabletten moeten in het geheel worden doorgeslikt [1]. 
Samenstelling: Gele, diamantvormige, filmomhulde tabletten in twee sterktes; 
met 5 of 10 mg dapagliflozine (als dapagliflozinepropaandiolmonohydraat). De 
tabletten zijn verkrijgbaar in blisterverpakkingen van 14, 28, 30, 90 of 98 stuks 
[1]. 
Werkingsmechanisme: Dapagliflozine is een krachtige, selectieve, reversibele 
remmer van de natrium-glucose-cotransporter 2 (SGLT-2). Remming van SGLT-2 
bevordert uitscheiding van glucose via de urine en osmotische diurese door 
vermindering van de reabsorptie van glucose in de nieren. Afname van 
volumeoverbelasting van het hart, verlaging van de bloeddruk en van de pre- en 
afterload kan een gunstig effect hebben op cardiale remodelling. Andere effecten 
omvatten een toename van hematocriet en afname van het lichaamsgewicht. Het 
exacte werkingsmechanisme van dapagliflozine bij hartfalen is nog niet volledig 
opgehelderd. Mogelijk spelen hierbij ook de secundaire effecten van 
dapagliflozine op het myocardiale metabolisme, ionkanalen, fibrosering, 
adipokines en urinezuur een rol [1, 2]. 
Bijzonderheden: Dapagliflozine is sinds 2012 geregistreerd voor gebruik bij 
volwassenen voor de behandeling van onvoldoende gereguleerde diabetes 
mellitus type 2 (DM2) als aanvulling op dieet en lichaamsbeweging [3]. Het kan 
hierbij als monotherapie gebruikt worden als metformine niet verdragen wordt of 
als aanvulling gebruikt worden op andere geneesmiddelen voor DM2. Ook is 
dapagliflozine sinds 2019 geregistreerd voor gebruik bij volwassenen voor de 
behandeling van onvoldoende gereguleerde diabetes mellitus type 1 (DM1) als 
aanvulling op insuline bij patiënten met een BMI ≥ 27 kg/m2 , wanneer insuline 
alleen geen adequate bloedglucoseregulatie geeft ondanks optimale 
insulinetherapie [3]. Dapagliflozine wordt op dit moment alleen uit de 
basisverzekering vergoed voor de behandeling van patiënten met DM2 die niet 
behandeld kunnen worden met de combinatie van metformine en een 
sulfonylureumderivaat, die geen insuline gebruiken en die dit middel gebruiken 
als een tweevoudige of drievoudige behandeling in combinatie met metformine 
en/of een sulfonylureumderivaat (bijlage 2 voorwaarde) [4]. Dapagliflozine is op 
dit moment opgenomen op lijst 1A van het GVS in cluster 0A10BXAO V samen 
met canagliflozine, empagliflozine en ertugliflozine.  
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1.2 Achtergronden  
 

1.2.1 Aandoening 
Hartfalen wordt gedefinieerd als een tekortschietende pompwerking van het hart, 
leidend tot een complex van klachten en verschijnselen. De diagnose dient te 
worden gesteld op basis van symptomen, onderzoeksbevindingen en objectief 
bewijs voor een structurele of functionele afwijking van het hart in rust. De oorzaak 
kan gerelateerd zijn aan hartspierverlies of hartspierzwakte (vaak als gevolg van 
een doorgemaakt myocardinfarct), maar kan ook ontstaan door langdurige druk- of 
volumeoverbelasting. Er wordt onderscheid gemaakt tussen chronisch en tijdelijk 
hartfalen. Chronisch hartfalen is veelal langzaam progressief maar kan ook 
(tijdelijk) stabiel zijn of acuut exacerberen. Onder tijdelijk hartfalen worden 
bijvoorbeeld reversibele cardiomyopathieën, behandelbare klepgebreken, ritme- of 
geleidingsstoornissen en de (sub)acute fase van een acuut coronair syndroom 
verstaan. 
Met behulp van echografie kan er onderscheid worden gemaakt in 3 types hartfalen: 

1. hartfalen met systolische linkerventrikeldisfunctie, waarbij er sprake is van 
een verminderde linkerventrikelejectiefractie (LVEF) van <40-45%; 

2. en combinatie van systolische en diastolische linkerventrikeldisfunctie, en; 
3. alleen diastolische disfunctie. 

Bij systolische dysfunctie is er sprake van onvoldoende contractie van het hart 
tijdens de systole, wat bijvoorbeeld veroorzaakt kan worden door een hartinfarct. 
Bij diastolische dysfunctie is er geen sprake van verminderde contractie, maar van 
verstijving van het hart. Een bekende oorzaak hiervan is langdurige hypertensie [5].  
 

1.2.2 Symptomen en ernst 
Patiënten met chronisch hartfalen worden gekenmerkt door symptomen van 
kortademigheid of moeheid, in rust of tijdens inspanning. Meestal zijn er ook 
verschijnselen van vochtretentie zoals longoedeem, perifeer oedeem, ascites en/of 
gewichtstoename. In ernstigere gevallen kan er sprake zijn van tachycardie en 
tachypneu [5].  
 
De meest gebruikte classificatie voor de ernst van hartfalen is de New York Heart 
Association classificatie, welke wordt onderschreven door de Nederlandse richtlijn. 
In deze onderverdeling zijn vier klassen gedefinieerd op basis van de ernst van de 
symptomen. Een hogere NYHA-klasse gaat gepaard met een verminderde kwaliteit 
van leven [5, 6]. De verschillende klassen zijn weergegeven in de onderstaande tabel.  
 
Tabel 1: New York Heart Association (NYHA) classificatie voor de ernst van hartfalen 
NYHA-klasse Symptomen 
I Geen duidelijke klinische symptomen, geen beperking van 

activiteiten; wel een meetbare vermindering van de 
linkerventrikelfunctie. 

II Licht; enige klachten tijdens fysieke inspanning. Weinig/geen 
klachten in rust 

III Matig ernstig; reeds klachten bij geringe (alledaagse) 
lichamelijke inspanning. 

IV Ernstig; klachten (vermoeidheid en/of kortademigheid) in 
rust. 

 
De prognose bij hartfalen is zeer variabel en onder andere afhankelijk van de ernst, 
de etiologie, de leeftijd van de patiënt, comorbiditeiten en de reeds gebleken 
snelheid van progressie. Ongunstige prognostische factoren zijn onder andere een 
hoge leeftijd, ischemische etiologie, eerdere hospitalisatie wegens hartfalen, status 
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na reanimatie en slechte therapietrouw. Ook bestaan veel comorbiditeiten bij 
hartfalen die een negatieve invloed op de prognose hebben, waaronder hypertensie, 
diabetes, nierfunctiestoornis, COPD, anemie, depressie, angst en cognitieve 
stoornissen [6, 5]. De gemiddelde 5-jaars overlevingskans is ongeveer 45% [6].  
 

1.2.3 Prevalentie en incidentie 
In 2019 waren er naar schatting 238.700 mensen met hartfalen bekend bij de 
huisarts, waarvan ongeveer 112.600 mannen en 126.100 vrouwen. Dit komt 
overeen met een jaarlijkse prevalentie van 13,1 per 1.000 mannen en 14,4 per 
1.000 vrouwen. In 2019 werden er 37.400 nieuw gediagnosticeerd met hartfalen, 
waarvan 19.500 vrouwen en 17.900 mannen. Zowel de prevalentie als de incidentie 
is in de meeste leeftijdsklassen hoger voor mannen dan voor vrouwen. De absolute 
aantallen zijn echter hoger voor vrouwen dan voor mannen, omdat er meer oudere 
vrouwen dan mannen zijn [7].  
 

1.2.4 Standaardbehandeling of gebruikelijke behandeling 
De Nederlandse multidisciplinaire richtlijn hartfalen (MDR-HF, 2010) beschrijft drie 
behandeldoelen voor medicamenteuze therapie, namelijk het reduceren van 
mortaliteit, het reduceren van het risico op ziekenhuisopname voor hartfalen en het 
verbeteren van de klachten en daarmee de kwaliteit van leven [5, 6]. 
 
Bij systolisch chronisch hartfalen wordt door de MDR-HF primair behandeling met 
angiotensine converting enzyme (ACE)-remmers aanbevolen, aangevuld met 
diuretica bij tekenen van vochtretentie. Een alternatief voor ACE-remmers zijn 
angiotensine-II receptor blokkers (ARBs). Wanneer een patiënt ingesteld is op een 
optimale dosering ACE-remmer/ARB met eventueel een diureticum daaraan 
toegevoegd én klinisch stabiel is (geen tekenen van overvulling), dient een 
bètablokker te worden toegevoegd. Bij patiënten die ondanks adequate instelling op 
een ACE-remmer/ARB en bètablokker ernstige klachten houden (NYHA III-IV), kan 
een aldosteronantagonist worden toegevoegd. Ook digoxine kan worden overwogen 
bij patiënten met atriumfibrilleren of bij patiënten die ondanks instelling op een 
ACE-remmer/ARB, bètablokker en aldosteronantagonist nog klachten hebben [5, 6]. 
 
In de meer recente, internationale richtlijn, opgesteld door de European Society of 
Cardiology (ESC) in 2016, wordt daarnaast het gebruik van de nieuwere 
geneesmiddelen ivabradine en sacubitril/valsartan als optie genoemd bij bepaalde 
patiënten [8]. Nederlandse, klinische experts geven aan dat er wordt behandeld 
volgens deze ESC-richtlijn [9]. Ivabradine kan worden gebruikt bij patiënten die 
ondanks instelling op een ACE-remmer/ARB, bètablokker en aldosteronantagonist 
nog persisterende klachten houden en een hartfrequentie van ≥75 slagen per 
minuut hebben [8]. In de tweedelijnszorg kunnen ACE-remmers/ARBs omgezet 
worden naar sacubitril/valsartan, als de patiënt ondanks optimale behandeling met 
een ACE-remmers/ARB en bètablokker nog klachten heeft (NYHA-II-IV). Dit middel 
wordt uitsluitend in de tweedelijnszorg gestart in verband met indicatie voor 
noodzakelijke monitoring middels laboratorium-en beeldvormend onderzoek bij het 
starten van de behandeling [10]. Tot slot kan een combinatie van hydralazine en 
isosorbidedinitraat gebruikt worden bij patiënten van negroïde afkomst die 
symptomatisch blijven ondanks behandeling met een ACE-remmer/ARB, diureticum, 
bèta-blokker en een aldosteronantagonist [8]. 
 
Concluderend bestaat de standaardbehandeling bij patiënten met symptomatisch 
chronisch hartfalen met een verminderde ejectiefractie uit een ACE-remmer, ARB of 
sacubitril/valsartan, een bètablokker, zo nodig een diureticum en eventueel kan 
daaraan een aldosteronantagonist worden toegevoegd. In sommige gevallen kan 
digoxine, ivabradine of hydralazine/isosorbidedinitraat worden toegevoegd. In de 
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SmPC van Forxiga® wordt aangegeven dat dapagliflozine kan worden toegevoegd 
aan de standaard-achtergrondbehandeling voor hartfalen. Er wordt daarbij geen 
onderscheid gemaakt tussen verschillende behandelcombinaties als 
achtergrondbehandeling. In dit rapport zal dapagliflozine, toegevoegd aan de 
standaardbehandeling dus worden vergeleken met placebo, toegevoegd aan de 
standaardbehandeling, waarbij de standaardbehandeling kan bestaan uit 
verschillende combinaties van geneesmiddelen voor hartfalen. 
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2 Methode systematisch literatuuronderzoek 

2.1 Vraagstelling 
Wat is de waarde van dapagliflozine (Forxiga®) toegevoegd aan de 
standaardbehandeling bij volwassenen met symptomatisch chronisch hartfalen met 
verminderde ejectiefractie vergeleken met placebo toegevoegd aan de 
standaardbehandeling? 
 

2.1.1 PICO 
 
Tabel 1 PICO 
Patiëntenpopulatie Volwassen patiënten met symptomatisch (NYHA II-

IV) chronisch hartfalen met verminderde ejectiefractie 
(LVEF<40%) 

Interventie Dapagliflozine, toegevoegd aan de 
standaardbehandeling 

Controle-interventie Placebo, toegevoegd aan de standaardbehandeling 
Cruciale uitkomsten • Mortaliteit (met cardiovasculaire oorzaak of 

ongeacht oorzaak (all-cause mortality)) 
• Verslechtering van hartfalen; hospitalisatie of 

urgent consult voor hartfalen 
• Kwaliteit van leven  
• Incidentie ernstige ongunstige 

interventiegerelateerde effecten 
• Incidentie stakers vanwege 

interventiegerelateerde ongunstige effecten 
Relevante follow-up duur De EMA geeft aan dat lange termijn follow-up in 

gecontroleerde setting noodzakelijk is om de 
effectiviteit van een geneesmiddel bij chronisch 
hartfalen te bevestigen. Een minimale follow-up van 6 
maanden wordt nodig geacht [11]. 

Studiedesign Gerandomiseerde, gecontroleerde, dubbelblinde 
klinische trial (RCT). 

 
2.1.2 Uitkomstmaten en klinische relevantiegrenzen 

Mortaliteit 
Volgens de EMA is een van de belangrijkste therapeutische doelen van de 
behandeling van hartfalen het reduceren van de mortaliteit. Dit wordt daarom vaak 
beschouwd als primaire uitkomstmaat of als onderdeel van een samengestelde 
primaire uitkomstmaat. Zowel de cardiovasculaire sterfte als de sterfte ongeacht 
oorzaak, moet worden meegenomen als cruciale uitkomstmaat [11]. 
 
Verslechtering van hartfalen 
Ook verslechtering van hartfalen wordt door de EMA benoemd als belangrijk 
therapeutisch doel van de behandeling van hartfalen. Verslechtering van hartfalen 
wordt gedefinieerd als een ziekenhuisopname of urgent consult voor hartfalen en 
wordt in deze beoordeling beschouwd als cruciale uitkomstmaat [11]. 
 
Kwaliteit van leven 
Een andere cruciale uitkomstmaat is de kwaliteit van leven, aangezien patiënten 
met hartfalen vaak een verminderde kwaliteit van leven hebben door een hoge 
symptoombelasting. Volgens de EMA kunnen patiënt-gerapporteerde uitkomstmaten 
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(PROMs) gebruikt worden voor de beoordeling van het effect van een geneesmiddel 
bij patiënten met hartfalen. Er moet gebruik worden gemaakt van vragenlijsten die 
gevalideerd zijn voor de aandoening. Bij hartfalen wordt de gevalideerde Kansas 
City Cardiomyopathy Questionnaire (KCCQ) doorgaans gebruikt [11]. 
 
Klinische relevantiegrens: een verandering van 5 punten op de KCCQ wordt als 
klinisch relevant beschouwd bij een individuele patiënt. Er is geen klinische 
relevantiegrens vastgesteld voor de KCCQ op groepsniveau [12, 13]. 
 
Incidentie ernstige ongunstige interventiegerelateerde effecten 
Het aantal ernstige ongunstige effecten gerelateerd aan de behandeling wordt als 
een cruciale uitkomstmaat beschouwd. Daarnaast wordt er een overzicht gegeven 
van de ernstige ongunstige effecten en van de meest frequent voorkomende 
ongunstige effecten die kunnen optreden bij de behandeling met dapagliflozine en 
bij de vergelijkende behandeling. 
 
Incidentie stakers vanwege interventiegerelateerde ongunstige effecten 
Het aantal patiënten wat de behandeling staakt als gevolg van 
interventiegerelateerde ongunstige effecten wordt meegenomen als cruciale 
uitkomstmaat in de Gradebeoordeling. 
 
Voor de uitkomstmaten waarvoor een ‘minimaal klinisch relevant verschil’ (MCID) 
ontbreekt, hanteert Zorginstituut Nederland de default grenswaarde van 0,5 meer of 
minder bij het gestandaardiseerde gemiddelde verschil (SMD). Bij een relatief risico 
(RR en HR) is de default grenswaarde 0,75 en 1,25. 
 

2.2 Zoekstrategie 
Voor het verkrijgen van relevante gegevens uit wetenschappelijk onderzoek hebben 
wij in januari 2021 een literatuursearch gedaan naar publicaties over dapagliflozine 
toegevoegd aan de standaardbehandeling vergeleken met enkel de 
standaardbehandeling bij volwassenen met symptomatisch chronisch hartfalen met 
verminderde ejectiefractie. 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: 

1. Gerandomiseerd, geblindeerd en gecontroleerd onderzoek met 
dapagliflozine of placebo toegevoegd aan de standaardbehandeling bij 
volwassen patiënten met symptomatisch chronisch hartfalen met 
verminderde ejectiefractie; 

2. Engelstalige artikelen 
 
De volgende exclusiecriteria zijn gebruikt bij de selectie van artikelen: 

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

3.1 Resultaten literatuursearch  
De zoekstrategie resulteert in 34 referenties, waarvan 10 gepubliceerde artikelen 
betrekking hadden op de DAPA-HF studie, die voldeed aan de inclusiecriteria. 
 
De kenmerken van de geselecteerde studie is 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 
DAPA-HF studie [14] 
De DAPA-HF studie van McMurray et al. (2019) is een gerandomiseerde, 
dubbelblinde, multicenter, fase III studie waarin de effectiviteit en veiligheid van 
dapagliflozine, toegevoegd aan de standaardbehandeling, is onderzocht bij 
volwassen patiënten met symptomatisch hartfalen (NYHA II-IV) en een verminderde 
ejectiefractie (LVEF ≤40%). Patiënten moesten ingesteld zijn op de 
standaardbehandeling voor HFrEF, welke in ieder geval moest bestaan uit een ACE-
remmer, ARB of sacubitril/valsartan in combinatie met een bètablokker, tenzij er 
sprake was van een contra-indicatie of onverdraagbare bijwerkingen. Ook mochten 
patiënten daarnaast andere medicatie voor hartfalen gebruiken, waaronder een 
diureticum, aldosteronantagonist of digoxine. Behandeling met antidiabetica kon bij 
patiënten met DM2 worden gecontinueerd en dosisaanpassingen waren toegestaan. 
Exclusiecriteria waren onder andere een eGFR≤30ml/min/1,73m2, DM1, recente 
behandeling met- of een intolerantie voor een SGLT-2 remmer, symptomen van 
hypotensie, een systolische bloeddruk ≤ 95 mmHg en (recent) gedecompenseerd 
hartfalen.  
 
Geïncludeerde patiënten kregen na randomisatie 10 mg dapagliflozine of placebo 
toegevoegd aan de standaardbehandeling. Stratificatie vond plaats op basis van 
DM2 diagnose. Evaluatie vond plaats na 14 en 60 dagen en vervolgens na elke 4 
maanden. Behandeling met de studiemedicatie werd gestaakt indien er sprake was 
van zwangerschap of diabetische ketoacidose (DKA). (Tijdelijke) dosisverlaging naar 
5 mg of het tijdelijk staken van de behandeling was toegestaan bij acute, 
onverwachte achteruitgang van de nierfunctie, bij volumedepletie of hypotensie.  
 
Het primaire eindpunt van de DAPA-HF studie was een samenstelling van 
verslechtering van hartfalen óf sterfte door cardiovasculaire oorzaak. Verslechtering 
van hartfalen werd gedefinieerd als een ongeplande hospitalisatie voor hartfalen of 
een urgent consult waarbij intraveneuze behandeling voor hartfalen nodig was. 
Belangrijke secundaire eindpunten waren: 

-  Hospitalisatie door hartfalen óf sterfte door cardiovasculaire oorzaak 
-  Sterfte door cardiovasculaire oorzaak 
-  Hospitalisatie door hartfalen 
-  Verandering in KCCQ-score  
-  Verslechtering van de renale functie óf sterfte door renale oorzaak 
-  Sterfte ongeacht oorzaak 

 
In totaal werden er 4744 patiënten geïncludeerd in de DAPA-HF studie, waarvan er 
2373 dapagliflozine en 2371 placebo kregen. Baselinekarakteristieken waren 
vergelijkbaar tussen beide groepen. Bijlage 5 geeft een overzicht van de 
baselinekenmerken van de geïncludeerde studie. 
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3.3 Gunstige effecten interventie 

Het risico op bias van de studie is beoordeeld aan de hand van een vragenlijst 
passend bij de onderzoeksopzet. In dit rapport is de volgende checklist gebruikt: 
Cochrane risk of bias tool. 
 
De beoordeling van het risico op bias staat in bijlage 6. De effecten van de 
interventie en de kwaliteit van de evidence zijn samengevat in het GRADE evidence 
profiel (bijlage 7). De kwaliteit van de evidence is beoordeeld aan de hand van de 
GRADE methode. Bij GRADE wordt de kwaliteit van bewijs per uitkomstmaat 
bepaald, en is, naast risk of bias, een aantal factoren van belang: inconsistentie, 
indirect bewijs, onnauwkeurigheid en publicatiebias. Wanneer één of meer van deze 
factoren aanwezig zijn, kan de kwaliteit van bewijs met één of twee niveaus per 
uitkomstmaat worden verlaagd. Dit resulteert in een gradering van de kwaliteit van 
bewijs: deze kan hoog, middelmatig, laag of zeer laag zijn.  
 
Cardiovasculaire sterfte of verslechtering van hartfalen 
De primaire uitkomstmaat van de DAPA-HF studie was een samenstelling van 
cardiovasculaire sterfte en verslechtering van hartfalen, gedefinieerd als 
hospitalisatie voor hartfalen of een urgent consult voor hartfalen. Na een mediane 
follow-up periode van 18,2 maanden waren 386 patiënten in de dapagliflozinegroep 
en 502 patiënten in de placebogroep overleden aan een cardiovasculaire oorzaak, 
waren gehospitaliseerd voor hartfalen óf hadden een urgent consult gehad voor 
klachten van hartfalen. Dit geeft een hazard ratio (HR) van 0,74 (95% BI: 0,65-
0,85; p<0,001) in het voordeel van dapagliflozine, met een number needed to treat 
(NNT) van 20.  
 
Gradeconclusie: 
Dapagliflozine heeft een statistisch significant effect op de samengestelde 
uitkomstmaat cardiovasculaire sterfte of verslechtering van hartfalen en dit is 
waarschijnlijk (bewijs van redelijke kwaliteit) een klinisch relevant effect. De studie 
levert een middelmatige kwaliteit van bewijs vanwege onnauwkeurigheid [één van 
de twee default klinische relevantiegrenzen wordt overschreden (0,75)].  
 
Sterfte ongeacht oorzaak 
Na een mediane follow-up periode van 18,2 maanden waren 276 patiënten in de 
dapagliflozinegroep en 329 patiënten in de placebogroep overleden, ongeacht de 
oorzaak. Dit geeft een HR van 0,83 (95% BI: 0,71-0,97; p=0,0217) in het voordeel 
van dapagliflozine, met een NNT van 45.  
 
Gradeconclusie: 
Dapagliflozine resulteert weliswaar in een statistisch significant effect op sterfte 
ongeacht oorzaak, maar het effect is waarschijnlijk (bewijs van middelmatige 
kwaliteit) niet klinisch relevant. De middelmatige kwaliteit van bewijs is toe te 
schrijven aan onnauwkeurigheid [één van de twee default klinische 
relevantiegrenzen wordt overschreden (0,75)]. 
 
 
Kwaliteit van leven 
De absolute verandering in de KCCQ-score bedroeg 6,1 punten in de 
dapagliflozinegroep en 3,3 punten in de placebogroep na 8 maanden, wat een 
verschil geeft van 2,8 punten. Er wordt een klinische relevantiegrens van 5 punten 
gehanteerd op patiëntniveau, niet op groepsniveau. Daarom is er gekeken hoeveel 
patiënten er een verbetering of verslechtering van ≥5 punten hadden na 8 
maanden. Na 8 maanden hadden 933 patiënten in de dapagliflozinegroep en 794 
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patiënten in de placebogroep een verbetering van ≥5 punten in de KCCQ-score. In 
de analyse die is weergegeven in de SmPC van Forxiga®, worden alleen de 
patiënten waarvan een KCCQ-score beschikbaar was óf die waren overleden vóór 8 
maanden, meegenomen in de analyse. Dit zijn 2086 patiënten in de 
dapagliflozinegroep en 2062 patiënten in de placebogroep, van in totaal 2373 en 
2371 patiënten respectievelijk. Wanneer de gegevens uit de SmPC worden gebruikt,  
geeft dit een relatief risico (RR) van 1,16 (95% BI: 1,08-1,25) in het voordeel van 
dapagliflozine. Wanneer er een intention-to-treat principe wordt toegepast en alle 
geïncludeerde patiënten worden meegenomen in de analyse, geeft dit een RR van 
1,17 (95% BI: 1,09-1,27). Na 8 maanden hadden 537 patiënten in de 
dapagliflozinegroep en 693 patiënten in de placebogroep een verslechtering van ≥5 
punten in de KCCQ-score. Dit geeft een RR van 0,77 (95% BI: 0,70-0,84) in het 
voordeel van dapagliflozine, wanneer de gegevens uit de SmPC worden gebruikt. Bij 
het toepassen van het intention-to-treat principe, geeft dit een RR van 0,77 (95% 
BI: 0,70-0,85) in het voordeel van dapagliflozine.  
 
Gradeconclusie: 
Dapagliflozine resulteert weliswaar in een statistisch significant effect op zowel de 
verbetering van de kwaliteit van leven als op de vermindering van de achteruitgang 
van de kwaliteit van leven, maar het effect is waarschijnlijk (bewijs van 
middelmatige kwaliteit) niet klinisch relevant. De middelmatige kwaliteit van bewijs 
is toe te schrijven aan onnauwkeurigheid [één van de twee default klinische 
relevantiegrenzen wordt overschreden (1,25 bij verbetering van de KCCQ-score en 
0,75 bij verslechtering van de KCCQ-score)]. 

3.3.1.1 Overige overwegingen 
De primaire uitkomstmaat van de DAPA-HF studie is een samenstelling van de 
eindpunten cardiovasculaire sterfte, hospitalisatie voor hartfalen of een urgent 
consult. De keuze voor dit samengestelde eindpunt is gerechtvaardigd volgens de 
richtlijn voor klinisch onderzoek naar medicatie bij chronisch hartfalen van de EMA 
[11]. Uit aanvullende analyses blijkt dat alle enkele uitkomstmaten die deel uit 
maken van de samengestelde uitkomstmaat individueel bijdragen aan het effect [2]. 
Wanneer de samengestelde uitkomstmaat namelijk wordt gesplitst in enkele 
uitkomstmaten geeft dit een HR van 0,70 (95% BI:0,59-0,83; p<0,001) voor 
hospitalisatie, een HR van 0,43 (95% BI: 0,20-0,90; p=0,0213) voor een urgent 
consult en een HR van 0,82 (95% BI: 0,69-0,98; p=0,0294) voor cardiovasculaire 
sterfte [14].  
 
In de DAPA-HF trial wordt dapagliflozine of placebo toegevoegd aan de 
standaardtherapie. De standaardbehandeling wordt dus beschouwd als 
achtergrondtherapie. De geïncludeerde patiënten werden volgens erkende richtlijnen 
behandeld. Van de totale onderzoekspopulatie werd 93,6% behandeld met een ACE-
remmer, ARB of sacubitril/valsartan, 96% met een bètablokker,  71% met een 
aldosteronantagonist, 93,4% met een diureticum, 18,7% met digoxine en 4,8% met 
ivabradine. De percentages waren vergelijkbaar tussen beide behandelarmen. 
Gedurende het verloop van de studie veranderde de standaardbehandeling minimaal 
zowel in de dapagliflozinegroep als in de placebogroep, alleen het gebruik van 
sacubitril/valsartan leek iets toe te nemen [2]. Volgens klinische experts komt 
standaardbehandeling in de DAPA-HF studie overeen met de Nederlandse praktijk 
[9]. De streefdoseringen van de achtergrondtherapie werd niet vaak bereikt. Van alle 
patiënten die een RAAS-remmer gebruikten, werd 38% behandeld met ≥50% van 
de aanbevolen dosering. Van de patiënten die bètablokkers gebruikte, werd 52% 
behandeld met ≥50% van de aanbevolen dosering. Het is onbekend of het aantal 
patiënten wat met ≥50% van de aanbevolen dosering RAAS-remmer of bètablokker 
werd behandeld, vergelijkbaar was tussen de dapagliflozine- en placebo-
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behandelarm. Klinische experts geven echter aan dat streefdoseringen in de 
dagelijkse praktijk ook niet vaak worden behaald en dat de resultaten dus 
representatief zijn voor de Nederlandse praktijk [9, 15]. In een post-hoc analyse is de 
invloed van de achtergrondtherapie voor hartfalen op het effect van dapagliflozine 
op de primaire uitkomstmaat onderzocht. Hierbij is er gekeken naar de invloed van 
het wel of niet gebruiken van individuele geneesmiddelen voor hartfalen en naar de 
invloed van het gebruik van verschillende geneesmiddelcombinaties voor hartfalen. 
Uit deze analyse blijkt dat het effect van dapagliflozine consistent is in alle 
onderzochte subgroepen. De p-waardes voor de interactie tussen de verschillende 
standaardbehandelingen en het effect van dapagliflozine of placebo op de primaire 
uitkomstmaat was in geen enkele subgroep significant (<0,05) [15]. De resultaten 
van deze subgroepanalyses zijn weergegeven in bijlage 8.  
 
 
In beide studiearmen in de DAPA-HF studie werd ongeveer 67% van de patiënten 
geclassificeerd als NYHA-klasse II, 32% als NYHA-klasse III en slechts 1% als 
NYHA-klasse IV [14]. Op basis van de beschikbare gegevens is het dus lastig om 
conclusies te trekken over het effect van dapagliflozine bij patiënten met NYHA-
klasse IV. Een subgroepanalyse werd uitgevoerd waarbij er werd gekeken naar het 
verschil in de primaire uitkomstmaat tussen patiënten met NYHA-klasse II vs 
patiënten met NYHA-klasse III en IV in de DAPA-HF studie. Uit deze analyse blijkt 
dat de resultaten voor de primaire uitkomstmaat (CV mortaliteit of verslechtering 
van hartfalen) een stuk minder overtuigend zijn in patiënten met een hogere NYHA-
klasse; HR 0,63 (95% BI: 0,52-0,75) vs HR 0.90 (95% BI: 0,74-1,09) voor 
patiënten met NYHA-klasse II vs NYHA-klasse III en IV respectievelijk [14]. Dit werd 
voornamelijk veroorzaakt door de resultaten met betrekking tot de cardiovasculaire 
sterfte; de HR in patiënten met NYHA-klasse III of IV was 1,09 (95% BI: 0,85-1,41) 
vergeleken met een HR van 0,82 (95% BI: 0,69-0,98) in de totale 
onderzoekspopulatie. De resultaten van de veiligheidsanalyse van de EMA wijzen 
echter niet op een verhoogd risico op cardiovasculaire sterfte door dapagliflozine bij 
hogere NYHA-klassen [2]. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat NYHA-classificering 
geen optimale tool is om de ernst van hartfalen te categoriseren, aangezien een 
duidelijke correlatie tussen onder andere mortaliteit, LVEF, NT-proBNP en KCCQ-
score ontbreekt [16]. Dit wordt ondersteund door het feit dat er geen verschillen in 
de primaire uitkomstmaat werden  waargenomen wanneer er in subgroepanalyses 
naar andere, meer objectieve markers werd gekeken die de ernst van de ziekte 
reflecteren, zoals LVEF, NT-proBNP, eerdere hospitalisatie voor hartfalen en KCCQ-
score. De resultaten hiervan zijn weergegeven in figuur 1. Hierin is te zien dat 
ernstiger hartfalen dus niet altijd geassocieerd wordt met een minder overtuigend 
effect van dapagliflozine op het primaire eindpunt, wanneer er wordt gekeken naar 
verschillende parameters. Patiënten die eerder zijn gehospitaliseerd voor hartfalen 
lijken juist meer baat te hebben bij het gebruik van dapagliflozine.   
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Figuur 1: Effect van dapagliflozine vergeleken met placebo op de primaire 
samengestelde uitkomstmaat (cardiovasculaire mortaliteit, hospitalisatie voor HF of 
urgent consult voor HF)  gesplitst in verschillende subgroepen die gerelateerd zijn 
aan de ernst van hartfalen [2]. 
 
Verder werd er wel een positief effect van dapagliflozine gevonden op het 
verminderen van hospitalisaties voor hartfalen in patiënten met NYHA-klasse III en 
IV [2]. Omdat de studie niet is gepowerd om verschillen in subgroepanalyses aan te 
tonen, dienen alle resultaten uit de subgroepanalyses met voorzichtigheid te worden 
geïnterpreteerd. Een recente publicatie benadrukt verder dat het positieve effect 
van dapagliflozine snel optreedt; 28 dagen na initiatie wordt er een statistisch 
significante effect op het primaire eindpunt waargenomen [17]. 
 
In een andere subgroepanalyse werd de invloed van de diabetische status van de 
patiënt (wel/geen DM2) op de primaire uitkomstmaat onderzocht. Hieruit bleek dat 
toevoeging van dapagliflozine aan de standaardbehandeling bij zowel patiënten met 
DM2 het risico op cardiovasculaire sterfte of verslechtering van hartfalen vermindert 
(HR 0,75; 95% BI: 0,63-0,90), als bij patiënten zonder DM2 (HR 0,73; 95% 
BI:0,60-0,88). Ook in andere subgroepen (o.a. nierfunctie, leeftijd, geslacht, 
afkomst, BMI) werden geen verschillen aangetoond. Hoewel er geen verschillen in 
de primaire uitkomstmaat werden aangetoond tussen patiënten met een nierfunctie 
<60 ml/min/1,72m2 en ≥60 ml/min/1,72m2, is het onbekend wat het effect van 
dapagliflozine is bij patiënten met een nierfunctie <30 ml/min/1,72m2, aangezien 
deze patiënten geëxcludeerd waren in de DAPA-HF studie. Ook werd er een 
subgroepanalyse uitgevoerd waarbij er werd gekeken naar de geografische regio 
waar de geïncludeerde patiënten vandaan kwamen (Azië, Europa, Noord-Amerika, 
Zuid-Amerika). Hoewel de interactieterm tussen afkomst en het primaire eindpunt 
niet significant was (p=0.3818), bleek dat de resultaten voor het primaire 
samengestelde eindpunt minder overtuigend waren in Europese patiënten met een 
HR van 0,84 (95% BI: 0,69-1,01) vergeleken met de totale populatie (HR 0,74; 
95% BI: 0,65-0,85) [14]. Dit was voornamelijk toe te schrijven aan het gebrek aan 
effect op de cardiovasculaire mortaliteit. De EMA geeft als mogelijke verklaring 
hiervoor dat verschillende subgroepen die geassocieerd worden met een mogelijk 
lagere effectiviteit van dapagliflozine (hogere NYHA-klasse, aanwezigheid van 
atriumfibrilleren en ischemische etiologie van hartfalen), meer prominent aanwezig 
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waren in de Europese patiëntenpopulatie vergeleken met de andere 
patiëntenpopulaties [2]. 
 
In de analyse van de KCCQ-scores die is weergegeven in de SmPC is niet het 
intention-to-treat principe toegepast. Alleen patiënten die een KCCQ-score 
beschikbaar hadden na 8 maanden óf waren overleden vóór 8 maanden, werden 
meegenomen in deze analyse. Omdat dit een risico op bias zou kunnen geven, zijn 
de hazard ratio’s ook berekend met een intention-to-treat methode waarbij dus alle 
patiënten zijn meegenomen die in de studie waren geïncludeerd. Aangezien de 
resultaten weinig verschillen tussen beide methodes, zal het risico op bias laag zijn. 
 
 

3.4 Ongunstige effecten 
Het algemene veiligheidsprofiel van dapagliflozine bij patiënten met hartfalen is 
consistent met het bekende veiligheidsprofiel van dapagliflozine [1]. De meest 
frequent voorkomende en ernstige ongunstige effecten van dapagliflozine zijn 
vermeld in tabel 3. 
 
Tabel 2: Ongunstige effecten van dapagliflozine bij patiënten met symptomatisch 
chronisch hartfalen met verminderde ejectiefractie, uit de SmpC [1]. 

 Systeem/orgaanklasse Dapagliflozine 

Zeer vaak 

voorkomend 

Voedings- en 

stofwisselingsstoornissen 

Hypoglykemie (bij gebruik met 

sulfonylureumderivaat of insuline) 

Vaak 

voorkomend 

Infecties en parasitaire 

aandoeningen 

Vulvovaginitis, balanitis en gerelateerde genitale 

infecties, urineweginfectie 

Voedings- en 

stofwisselingsstoornissen 

Diabetische ketoacidose (wanneer gebruikt bij 

diabetes mellitus type 1) 

Zenuwstelselaandoeningen Duizeligheid 

Huid- en onderhuidaandoeningen Huiduitslag 

Skeletspierstelsel- en 

bindweefselaandoeningen 

Rugpijn 

Nier- en urinewegaandoeningen Dysurie, polyurie 

Onderzoeken Verhoogd hematocriet, verminderde 

creatinineklaring gedurende initiële behandeling, 

dyslipidemie 

Ernstig   Genitale infectie, fournier-gangreen, hypoglykemie, 

volumedepletie, urineweginfecties  

 
Incidentie ernstige ongunstige effecten 
Tijdens de DAPA-HF trial waren er 846 patiënten in de dapagliflozinegroep en 951 
patiënten in de placebogroep die ernstige ongunstige effecten ervaarden. Dit geeft 
een RR van 0,89 (95% BI: 0.83-0,96). Er is niet beoordeeld of deze gerelateerd 
waren aan de interventie. De meeste gerapporteerde ernstige ongunstige effecten 
waren cardiaal falen, pneumonie, congestief cardiaal falen en acuut cardiaal falen.  
 
Gradeconclusie:  
Dapagliflozine resulteert (bewijs van hoge kwaliteit) weliswaar in een statistisch 
significant effect op het aantal ongunstige effecten, maar het effect is niet klinisch 
relevant.  
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Percentage stakers als gevolg van ongunstige effecten  
Gedurende de DAPA-HF studie waren er 111 patiënten in de dapagliflozinegroep en 
116 patiënten in de placebogroep die de behandeling staakten vanwege ongunstige 
effecten. Dit geeft een RR van 0,96 (95% BI: 0,74-1,23). Ook hier is niet 
beoordeeld of deze ongunstige effecten gerelateerd waren aan de interventie. De 
meest voorkomende oorzaken waren cardiaal falen, duizeligheid en hypotensie in de 
dapagliflozinegroep en cardiaal falen, congestief cardiaal falen en 
nierfunctiestoornissen.  
 
Gradeconclusie: 
Dapagliflozine heeft waarschijnlijk (bewijs van middelmatige kwaliteit) geen klinisch 
relevant effect op het percentage stakers als gevolg van ongunstige effecten. De 
middelmatige kwaliteit van bewijs is toe te schrijven aan onnauwkeurigheid [één 
van de twee default klinische relevantiegrenzen wordt overschreden (0,75)].  
 

3.4.1 Overige overwegingen 
Van de ongunstige effecten die gerapporteerd zijn in de DAPA-HF studie, is niet 
beoordeeld of deze medicatiegerelateerd waren. Aangezien de meest voorkomende 
ongunstige effecten gerelateerd zijn aan het ziektebeeld en dapagliflozine (mogelijk) 
een positief effect heeft op het verloop van de aandoening, zijn er minder 
ongunstige effecten in de dapagliflozinegroep vergeleken met de placebogroep.  
 
In de DAPA-HF studie zijn er veiligheidsanalyses uitgevoerd naar bijwerkingen van 
speciale interesse, namelijk volumedepletie, renale bijwerkingen, ernstige 
hypoglykemie, botfracturen, diabetische ketoacidose (DKA), amputaties en 
Fournier’s gangreen. Het aantal patiënten waarbij volumedepletie, renale 
bijwerkingen, ernstige hypoglykemieën, amputaties of botfracturen optraden, was 
vergelijkbaar tussen beide behandelarmen. Fournier’s gangreen trad bij geen enkele 
patiënt op. DKA trad bij 5 patiënten op, welke allemaal in de dapagliflozinegroep 
zaten. Al deze patiënten hadden DM2 en werden behandeld met antidiabetica. In de 
SmPC wordt daarom gewaarschuwd voor het risico op DKA door dapagliflozine bij 
patiënten met diabetes. De incidentie ernstige ongunstige effecten was hoger bij 
patiënten met DM2 (39,7% voor dapagliflozine vs 46,7% voor placebo) vergeleken 
met patiënten zonder DM2 (32,4% voor dapagliflozine vs 34,9% voor placebo). Ook 
was de incidentie ernstige ongunstige effecten lager bij patiënten met NYHA-klasse 
II (31,1% voor dapagliflozine vs 36,8% voor placebo) vergeleken met patiënten met 
NYHA-klasse III (45,2% voor dapagliflozine vs 46,3% voor placebo). In de 
verschillende subgroepen was de incidentie ernstige ongunstige effecten 
vergelijkbaar tussen de beide behandelarmen. 
 

3.5 Ervaring 
De ervaring met dapagliflozine is weergegeven in tabel 3. 
 
Tabel 3: Ervaring met dapagliflozine  

 Dapagliflozine 

Beperkt: < 3 jaar op de markt of < 100.000 

voorschriften (niet-chronische indicatie)/20.000 

patiëntjaren (chronische medicatie) 
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Voldoende: ≥ 3 jaar op de markt, en > 100.000 

voorschriften/20.000 patiëntjaren 

X 

Ruim: > 10 jaar op de markt  

 
Sinds eind 2012 is dapagliflozine geregistreerd voor de behandeling van 
volwassenen met DM2 en onder bepaalde voorwaarden wordt dapagliflozine vergoed 
vanuit de basisverzekering. Het aantal gebruikers is opgelopen van 3.010 
gebruikers in 2013 tot 7.755 gebruikers in 2019 volgens de GIPdatabank [18]. Het 
middel is dus ≥3 jaar op de markt en er wordt voldaan aan het criterium 
‘behandeling gedurende ≥20.000 patiëntjaren’. De ervaring met dapagliflozine is 
daarom voldoende. 
  

3.6 Toepasbaarheid 
Uitgebreide informatie over de toepasbaarheid is te vinden in de SmPC. In deze 
paragraaf worden alleen de belangrijkste verschillen in toepasbaarheid tussen de 
middelen vermeld. 
 
Specifieke groepen 
Er is geen nierfunctie-afhankelijke dosisaanpassing nodig bij behandeling van 
patiënten met hartfalen met dapagliflozine. Er is echter beperkte ervaring met de 
behandeling van patiënten met een GFR< 30 ml/min. Tevens is er geen 
dosisaanpassing nodig bij patiënten met een lichte of matige leverfunctiestoornis. 
Bij een ernstige leverfunctiestoornis wordt een startdosis van 5 mg aangeraden, 
welke verhoogd kan worden naar 10 mg indien de startdosis goed wordt verdragen. 
Dapagliflozine wordt niet aanbevolen voor de behandeling van hartfalen bij 
patiënten met DM1 in verband met een verhoogd risico op diabetische ketoacidose. 
 
Het gebruik van dapagliflozine wordt niet aanbevolen tijdens het tweede en derde 
trimester van de zwangerschap in verband met aanwijzingen voor niertoxiciteit op 
basis van dierproeven. Wanneer een zwangerschap wordt vastgesteld, dient de 
behandeling met dapagliflozine te worden gestaakt. Ook mag dapagliflozine niet 
worden gebruikt tijdens het geven van borstvoeding. Uit dierproeven blijkt namelijk 
dat dapagliflozine en de metabolieten in de melk worden uitgescheiden. 
 
Interacties 
Dapagliflozine kent zowel farmacodynamische als farmacokinetische interacties. Het 
diuretisch effect van thiazide- en lisdiuretica kan versterkt worden door 
dapagliflozine en het risico op dehydratatie en hypotensie kan daardoor verhoogd 
worden. Daarnaast kan het risico op een hypoglykemie verhoogd zijn bij gelijktijdig 
gebruik van dapagliflozine en insuline en insulinesecretie-bevorderende middelen, 
zoals sulfonylureumderivaten. Het kan daarom nodig zijn om de dosis antidiabetica 
te verlagen. 
 
Het metabolisme van dapagliflozine verloopt voornamelijk via 
glucuronideconjugatie, gemedieerd door UDP glucuronosyltransferase 1A9 
(UGT1A9). Er wordt niet verwacht dat dapagliflozine CYP-enzymen remt of 
induceert. Het monitoren van de bloedglucoseregulatie met de 1,5-anhydroglucitol 
(AG)-test wordt niet aanbevolen omdat metingen van 1,5-AG onbetrouwbaar zijn bij 
het bepalen van bloedglucoseregulatie bij patiënten die SGLT2-remmers gebruiken. 
Verder kent dapagliflozine geen klinisch relevante geneesmiddelinteracties. 
 
Waarschuwingen en voorzorgen 
Voorzichtigheid is geboden bij patiënten waarbij een door dapagliflozine 
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geïnduceerde bloeddrukdaling mogelijk risicovol is, zoals patiënten die behandeld 
worden met anti-hypertensiva die hypotensie in hun medische geschiedenis hebben 
en bij ouderen. Het wordt aanbevolen om de behandeling met dapagliflozine tijdelijk 
te onderbreken bij patiënten die volumedepletie ontwikkelen, totdat de depletie is 
gecorrigeerd. Tevens dient dapagliflozine met voorzichtigheid te worden gebruikt bij 
patiënten met een verhoogd risico op diabetische ketoacidose, bijvoorbeeld 
patiënten met een lage bèta-celfunctiereserve, met aandoeningen die leiden tot 
beperkte voedselinname of ernstige uitdroging of met grotere insulinebehoeften 
vanwege acute medische ziekte, operatie of alcoholmisbruik. De behandeling met 
dapagliflozine dient verder direct te worden gestaakt als fournier-gangreen vermoed 
wordt, waarna onmiddellijk een behandeling (waaronder antibiotica en chirurgisch 
debridement) moet worden ingezet. Tot slot kan het gebruik van dapagliflozine 
tijdelijk worden gestaakt gedurende behandeling van een pyelonefritis of urosepsis. 
 

3.7 Gebruiksgemak 
Het gebruiksgemak van dapagliflozine is weergegeven in tabel 4. Het zijn 
filmomhulde tabletten die eenmaal per dag per os met water in zijn geheel moeten 
worden geslikt. De tabletten kunnen met of zonder voedsel en op elk moment van 
de dag worden ingenomen [1]. 
 
Tabel 4: Gebruiksgemak van dapagliflozine. 

 dapagliflozine 

Toedieningswijze Oraal 

Toedieningsfrequentie Eén maal daags 
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4 Eindbeoordeling 

4.1 Bespreking relevante aspecten 
De effectiviteit van dapagliflozine toegevoegd aan de standaardbehandeling versus 
placebo toegevoegd aan de standaardbehandeling bij patiënten met symptomatisch 
chronisch hartfalen is onderzocht in één RCT. De resultaten laten zien dat 
dapagliflozine een statistisch significant en waarschijnlijk ook een klinisch relevant 
effect heeft op verlaging van de kans op cardiovasculaire sterfte of verslechtering 
van hartfalen (HR 0,74; 95% BI: 0,65-0,85). Daarnaast heeft dapagliflozine een 
statistisch significant effect op verlaging van de kans op sterfte ongeacht oorzaak en 
heeft het een positief effect op de kwaliteit van leven, maar deze effecten zijn 
waarschijnlijk niet klinisch relevant. Subgroepanalyses hebben aangetoond dat de 
effecten van dapagliflozine onafhankelijk zijn van de standaard-
achtergrondbehandeling voor hartfalen en van de diabetische status van de patiënt. 
Op basis van het lage aantal geïncludeerde patiënten met NYHA-klasse IV (1%) is 
het lastig om conclusies te trekken over het effect van dapagliflozine bij deze 
patiëntenpopulatie. Subgroepanalyses wijzen op een mogelijk minder overtuigend 
effect van dapagliflozine bij patiënten met NYHA-klasse III-IV (HR 0,90; 95% BI: 
0,74-1,09) vergeleken met NYHA-klasse II (HR 0,63; 95% BI: 0,52-0,75) op het 
primaire eindpunt. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de resultaten met 
betrekking tot de cardiovasculaire sterfte; de HR in patiënten met NYHA-klasse III 
of IV was 1,09 (95% BI: 0,85-1,41) vergeleken met een HR van 0,82 (95% BI: 
0,69-0,98) in de totale onderzoekspopulatie. De resultaten van de 
veiligheidsanalyse van de EMA wijzen echter niet op een verhoogd risico op 
cardiovasculaire sterfte door dapagliflozine bij hogere NYHA-klassen. Ook wijzen 
meer objectieve markers die de ernst van hartfalen representeren, zoals LVEF, NT-
proBNP, eerdere hospitalisatie voor hartfalen en KCCQ-score niet op een verminderd 
effect van dapagliflozine bij ernstiger hartfalen in verschillende subgroepanalyses. 
Patiënten die eerder zijn gehospitaliseerd voor hartfalen lijken juist meer baat te 
hebben bij het gebruik van dapagliflozine. Daarnaast werd er wel een positief effect 
van dapagliflozine gevonden op het verminderen van hospitalisaties voor hartfalen 
in patiënten met NYHA-klasse III en IV, wat het Zorginstituut tevens beschouwt als 
cruciale uitkomstmaat. Het Zorginstituut wil benadrukken dat het opmerkelijk is dat 
resultaten minder overtuigend lijken in de Europese populatie, vergeleken met de 
gehele onderzoekspopulatie. Hiervoor is echter nog geen overtuigende verklaring 
gevonden. 
 
Het algemene veiligheidsprofiel van dapagliflozine bij patiënten met hartfalen is 
consistent met het bekende veiligheidsprofiel van dapagliflozine bij patiënten met 
diabetes. Toevoeging van dapagliflozine aan de standaardbehandeling heeft geen 
klinisch relevant effect op de incidentie ernstige ongunstige effecten en 
waarschijnlijk ook geen klinisch relevant effect op het percentage stakers als gevolg 
van ongunstige effecten. Er werd geen verschil gevonden in het veiligheidsprofiel 
van dapagliflozine bij patiënten met NYHA-klasse II en met een hogere NYHA-
klasse. 
 

4.2 Eindconclusie 
Zorginstituut Nederland is tot de eindconclusie gekomen dat bij de behandeling van 
symptomatisch chronisch hartfalen met verminderde ejectiefractie (LVEF≤40%) 
dapagliflozine toegevoegd aan de standaardbehandeling een meerwaarde heeft ten 
opzichte van alleen de standaardbehandeling bij patiënten met NYHA-klasse II t/m 
IV. 
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5 Advies Farmacotherapeutisch Kompas 

5.1 Oud advies 
Dapagliflozine 
Voor dit geneesmiddel is geen advies vastgesteld over de plaats in de 
medicamenteuze behandeling van chronisch hartfalen. 
 
Hartfalen, chronisch 
Bij systolisch hartfalen starten met een ACE-remmer en bij vochtretentie met een 
diureticum, daarna, als de patiënt klinisch stabiel is, een selectieve β-blokker 
toevoegen. Een combinatie van deze middelen verlicht de klachten en kan een 
vroegtijdige mortaliteit en de kans op ziekenhuisopname voor hartfalen 
verminderen. De patiënt op de medicatie instellen op basis van een zorgvuldige 
titratie van de doseringen en regelmatige controle van serumelektrolyten en de 
nierfunctie. 

5.2 Nieuw advies 
Dapagliflozine 
Bij de behandeling van symptomatisch chronisch hartfalen met verminderde 
ejectiefractie (LVEF≤40%) kan toevoeging van dapagliflozine aan de 
standaardbehandeling worden overwogen bij patiënten met NYHA-klasse II t/m IV. 
Dapagliflozine lijkt een positief effect te hebben op de mortaliteit en op de 
verslechtering van hartfalen bij deze patiëntenpopulatie. 
 
Hartfalen, chronisch 
Bij systolisch hartfalen starten met een ACE-remmer en bij vochtretentie met een 
diureticum, daarna, als de patiënt klinisch stabiel is, een selectieve β-blokker 
toevoegen. Daarnaast kan er worden overwogen om dapagliflozine toe te voegen 
aan de standaardbehandeling bij patiënten met NYHA-klasse II t/m IV. Een 
combinatie van deze middelen verlicht de klachten en kan een vroegtijdige 
mortaliteit en de kans op ziekenhuisopname voor hartfalen verminderen. De patiënt 
op de medicatie instellen op basis van een zorgvuldige titratie van de doseringen en 
regelmatige controle van serumelektrolyten en de nierfunctie. 
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Bijlage 1: Zoekstrategie 

Zoekstrategie literatuur 
De literatuursearch is doorgevoerd in PubMed in januari 2021 met de volgende 
zoektermen: 
((reduced ejection fraction [Title/Abstract]) AND (heart failure [title]) AND 
((dapagliflozin [Title]) OR (forxiga [Title])))  
 
Ook is er een literatuursearch doorgevoerd in Cochrane in januari 2021 met de 
volgende zoektermen:  
("heart-failure"):ti AND (dapagliflozin):ti AND (reduced ejection fraction):ti,ab,kw 
Ook is het filter ‘Embase’ toegepast. 
 
In Pubmed leverde deze search 34 resultaten op en in Cochrane Library 14 
resultaten. Na ontdubbelen bleven er 35 resultaten over. Na exclusie van artikelen, 
werden er 10 artikelen geïncludeerd, welke betrekking hadden op éen studie, 
namelijk de DAFA-HF studie.  De primaire analyse wordt beschreven in het artikel 
van McMurray et al. [14]. Verschillende subgroep- en exploratieve analyses  worden 
beschreven in de artikelen van Kosiborod et al., Martinez et al., Petrie et al., 
Jackson et al., Jhund et al., Docherty et al., Dewan et al., Serenelli et al. en 
Inzucchi et al. [19, 15, 20-26].  
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Bijlage 2: Overzicht geïncludeerde studies 

 

Eerste auteur, 
jaar van 
publicatie 

Type onderzoek, 
bewijsklasse, follow-
up duur 

Aantal 
patiënten  

Patiëntkenmerken Interventie en vergelijkende 
behandeling 

Relevante uitkomstmaten  

McMurray, 2019 [14] 

 

Subgroep/ 

exploratieve 

analyses  [19, 15, 20-26] 

 

Gerandomiseerde, 

dubbelblinde, 

placebogecontroleerde, 

multicenter, fase-3 studie 

 

ITT 

N=4744 

 

DAPA=2373 

PCB=2371 

• ≥18 jaar 

• LVEF ≤40 

• NYHA II-IV 

• NT-proBNP≥ 600 pg/ml* 
• eGFR≥30 m/min/1,72m2 

DAPA 10 mg 1dd versus PCB, 

beide toegevoegd aan de standaard behandeling 

Primair: (samengesteld) 

-Verslechtering van hartfalen of CV sterfte 

Secundair: 

-Hospitalisatie voor HF of CV sterfte (samengesteld) 

-Hospitalisatie voor HF 

-CV sterfte 

-KCCQ score Δ 

-Verslechtering van renale functie of renale sterfte 

-Sterfte ongeacht oorzaak  

*NT-proBNP≥400 pg/ml bij recente hospitalisatie voor hartfalen (<1 jaar) en ≥900 pg/ml bij atriale fibrillatie/flutter op baseline ECG. 
DAPA: dapagliflozine, PCB: placebo, LVEF: linkerventrikelejectiefractie, eGFR: estimated glomerulair filtration rate, ITT: intention to treat, CV: cardiovasculair, HF: hartfalen, KCCQ: Kansas 
City Cardiomyopathy Questionnaire.  
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Bijlage 3: Overzicht geëxcludeerde studies  

 

Eerste auteur, 
jaar van publicatie 

Reden van exclusie 

Nassif, 2019 [27] Voldoet niet aan PICO; betreft geen mortaliteit of verslechtering van hartfalen als uitkomstmaat.  

Ibrahim, 2020 [28] Voldoet niet aan PICO; betreft patiënten met gedecompenseerd hartfalen met als uitkomstmaten afname 
in lichaamsgewicht en verbetering in klachten van dyspneu.  

Cox, 2020 [29] Voldoet niet aan PICO; betreft patiënten met acuut hartfalen. 
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Bijlage 4: Overzicht gebruikte richtlijnen en standaarden 

 

Organisatie, ref Datum Titel 

EMA / CBG  2020 Samenvatting van de productkenmerken dapagliflozine [1] 

EMA / CBG 2020 European Public Assessment Report (EPAR) dapagliflozine [2] 

NHG / NVVC / NIV / 
KNGF / KNMP et al. 

2010 Multidisciplinaire richtlijn Hartfalen [6] 

NHG 2010 Standaard M51: Hartfalen [5] 

ESC 2016 Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure [8] 
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Bijlage 5: Baseline tabel 

 DAPA-HF studie [14] 
Variabele Dapagliflozine 

N=2373 
Placebo  
N=2371 

Leeftijd (jaar), gemiddeld (SD) 66,2 (11,0) 66,5 (10,8) 
Geslacht (vrouw), aantal (%) 564 (23,8) 545 (23,0) 
BMI (kg/m2), gemiddeld (SD) 28,2 (6,0) 28,1 (5,9) 
Etniciteit, aantal (%) 

Kaukasisch 
Negroïde 
Aziatisch 
Overig 

 
1662 (70,0) 
122 (5,1) 
552 (23,3) 
37 (1,6) 

 
1671 (70,5) 
104 (4,4) 
564 (23,8) 
32 (1,3) 

NYHA-klasse, aantal (%) 
II 
III 
IV 

 
1606 (67,7) 
747 (31,5) 
20 (0,8) 

 
1597 (67,4) 
751 (31,7) 
23 (1,0) 

Hartfrequentie (slagen/minuut), gemiddeld (SD) 71,5 (11,6) 71,5 (11,8) 
Systolische bloeddruk (mmHg), gemiddeld (SD) 112,0 (16,3) 121,6 (16,3) 
LVEF (%), gemiddeld (SD) 31,2 (6,7) 30,9 (6,9) 
NT-proBNP (pg/ml), mediaan (IQR) 1428 (857-2655) 1446 (857-2641) 
Primaire oorzaak van hartfalen, aantal (%) 

Ischemisch 
Non-ischemisch 
Onbekend 

 
1316 (55,5) 
857 (36,1) 
200 (8,4) 

 
1358 (57,3) 
830 (35,0) 
183 (7,7) 

Medische historie, aantal (%) 
Hospitalisatie voor HF 
Atriumfibrilleren 
Diabetes mellitus 

 
1124 (47,4) 
916 (38,6) 
993 (41,8) 

 
1127 (47,5) 
902 (38,0) 
990 (41,8) 

eGFR (ml/min/1,73m2) 
Gemiddeld (SD) 
Aantal <60 ml/min/1,73m2 (%) 

 
66,0 (19,6) 
962 (40,6) 

 
65,5 (19,3) 
964 (40,7) 
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Device therapie, aantal (%) 
ICD 
CRT 

 
622 (26,2) 
190 (8,0) 

 
620 (26,1) 
164 (6,9) 

Medicatie voor HF, aantal (%) 
Diureticum 
ACE-remmer 
ARB 
Sacubitril-valsartan 
Bètablokker 
Aldosteronantagonist 
Digoxine 

 
2216 (93,4) 
1332 (56,1) 
675 (28,4) 
250 (10,5) 
2278 (96,0) 
1696 (71,5) 
445 (18,8) 

 
2217 (93,5) 
1329 (56,1) 
632 (26,7) 
258 (10,9) 
2280 (96,2) 
1674 (70,6) 
442 (18,6) 

Medicatie voor diabetes, aantal (% van diabetespatiënten (n=993)) 
Biguanide 
Sulfonylureumderivaat 
DPP-4-remmer 
GLP-1-receptoragonist 
Insuline 

 
504 (50,8) 
228 (23,0) 
161 (16,2) 
11 (1,1) 
274 (27,6) 

 
512 (51,7) 
210 (21,2) 
149 (15,1) 
10 (1,0) 
266 (26,9) 

BMI: body mass index, CRT: cardiale resynchronisatietherapie, eGFR: estrimated glomerulair filtration rate, HF: hartfalen, ICD: implanteerbare cardioverter-
defibrillator, IQR: interkwartielrange, LVEF: linkerventrikelejectiefractie, NYHA: New-York Heart Association, SD: standaard deviatie. 
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Bijlage 6: Beoordeling risico op bias 
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Bijlage 7: GRADE evidence profiel 

 

Beoordeling kwaliteit van bewijs Aantal patiënten Effect 

Kwaliteit van 

bewijs 
Importantie 

Aantal 

studies 
Studieopzet Risk of bias Inconsistentie Indirect bewijs Onnauwkeurigheid 

Andere 

factoren 

Dapagliflozine toegevoegd 

aan de standaardbehandeling 

Placebo toegevoegd aan de 

standaardbehandeling 

Relatief 

(95% BI) 

Absoluut 

(95% BI) 

Cardiovasculaire sterfte of verslechtering van hartfalen (follow up: mediaan 18.2 maanden) 

1  gerandomiseerde 

trials  

niet ernstig  nvt niet ernstig ernstig a niet gevonden  386/2373 (16.3%)  502/2371 (21.2%)  HR 0.74 

(0.65 tot 0.85)  

50 minder per 1.000 

(van 68 minder tot 29 minder)  

⨁⨁⨁◯ 

REDELIJK 

CRUCIAAL  

Sterfte ongeacht oorzaak (follow up: mediaan 18.2 maanden) 

1  gerandomiseerde 

trials  

niet ernstig  nvt  niet ernstig ernstig a niet gevonden  276/2373 (11.6%)  329/2371 (13.9%)  HR 0.83 

(0.71 tot 0.97)  

22 minder per 1.000 

(van 38 minder tot 4 minder)  

⨁⨁⨁◯ 

REDELIJK 

CRUCIAAL  

Kwaliteit van leven; incidentie verbetering/verslechtering met ≥5 punten (follow up: 8 maanden; vastgesteld met: KCCQ) 

1  gerandomiseerde 

trials  

niet ernstig  nvt niet ernstig ernstig a niet gevonden  Gemiddeld +6.1 punten  (SD: 

18.6) 

 

Verbetering met ≥5 punten  

933/2086 (44.7%) 

 

*933/2373 (39.3%)  

 

 

Verslechtering met ≥5 punten 

537/2086 (25.7%) 

 

*537/2373 (22.6%) 

 

Gemiddeld +3.3 punten (SD: 

19.2) 

 

Verbetering met ≥5 punten  

794/2062 (38.5%) 

 

*794/2371 (33.5%)  

 

 

Verslechtering met ≥5 punten 

693/2062 (33.6%) 

 

*693/2371 (29.2%) 

 

 

 

 

 

Verbetering met ≥5 punten  

RR 1.16 

 (1.08 tot 1.25)  

*RR 1.17 

*(1.09 tot 1.27)  

 

Verslechtering met ≥5 punten 

RR 0.77 

 (0.70 tot 0.84) 

*RR 0.77 

*(0.70 tot 0.85) 

 

Gemiddeld  Δ +2.8 punten 

 

 

Verbetering met ≥5 punten  

54 meer per 1.000 

(van 27 meer tot 84 meer) 

*57 meer per 1.000 

* (van 30 meer tot 90 meer) 

 

Verslechtering met ≥5 punten  

67 minder per 1.000 

(van 88 minder tot 47 minder) 

*67 minder per 1.000 

*(van 88 minder tot 44 minder) 

 

⨁⨁⨁◯ 

REDELIJK 

CRUCIAAL  
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Beoordeling kwaliteit van bewijs Aantal patiënten Effect 

Kwaliteit van 

bewijs 
Importantie 

Aantal 

studies 
Studieopzet Risk of bias Inconsistentie Indirect bewijs Onnauwkeurigheid 

Andere 

factoren 

Dapagliflozine toegevoegd 

aan de standaardbehandeling 

Placebo toegevoegd aan de 

standaardbehandeling 

Relatief 

(95% BI) 

Absoluut 

(95% BI) 

Incidentie ernstige ongunstige effecten (follow up: mediaan 18.2 maanden) 

1  gerandomiseerde 

trials  

niet ernstig  nvt  niet ernstig niet ernstig  niet gevonden  846/2373 (35.7%)  951/2371 (40.1%)  RR 0.89 

(0.83 tot 0.96)  

44 minder per 1.000 

(van 68 minder tot 16 minder)  

⨁⨁⨁⨁ 

HOOG 

CRUCIAAL  

Incidentie stakers als gevolg van ongunstige effecten (follow up: mediaan 18.2 maanden) 

1  gerandomiseerde 

trials  

niet ernstig  nvt niet ernstig ernstig a niet gevonden  111/2373 (4.7%)  116/2371 (4.9%)  RR 0.96 

(0.74 tot 1.23)  

2 minder per 1.000 

(van 13 minder tot 11 meer)  

⨁⨁⨁◯ 

REDELIJK 

CRUCIAAL  

BI: betrouwbaarheidsinterval, HR: Hazard Ratio, NVT: niet van toepassing, RR: Relatief risico  

Verklaringen: 
 
a. Eén klinische relevantiegrens wordt overschreden; er is afgewaardeerd met één niveau. Bij de HR en het RR worden de default klinische relevantiegrenzen van 0,75 en 1,25 gehanteerd door het Zorginstituut. 
*. Zelf berekend op basis van intention-to-treat principe. Hierbij zijn alle geïncludeerde patiënten meegenomen in de analyse, in tegenstelling tot de gegevens uit de smpc waarbij alleen patiënten zijn meegenomen 
waarvan een KCCQ-score beschikbaar was óf die waren overleden vóór 8 maanden.   
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Bijlage 8: Resultaten subgroepanalyses 

  
Effect van dapagliflozine vergeleken met placebo op de primaire samengestelde uitkomstmaat (cardiovasculaire mortaliteit, hospitalisatie voor HF of urgent consult voor HF) per achtergrondtherapie voor hartfalen. 
HR’s en 95% BI’s zijn berekend met Cox-regressiemodellen en gestratificeerd op basis van diabetesstatus, eerdere hospitalisatie voor HF en achtergrondbehandeling. MRA: mineraalcorticoïdreceptorantagonist 
(aldosteronantagonist), ACEi: ACE-remmer, ARB: angiotensine-II receptorblokker, ARNi: Angiotensine-neprilysine receptor inhibitor (sacubitril/valsartan), CI: betrouwbaarheidsinterval, CRT: cardiale 
resynchronisatietherapie, ICD: implanteerbare cardioverter-defibrillator [15]. 
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Effect van dapagliflozine vergeleken met placebo op de primaire samengestelde uitkomstmaat (cardiovasculaire mortaliteit, hospitalisatie voor HF of urgent consult voor HF) per combinatie van achtergrondtherapie 
voor hartfalen. MRA: mineraalcorticoïdreceptorantagonist (aldosteronantagonist), ACEi: ACE-remmer, ARB: angiotensine-II receptorblokker, ARNi: Angiotensine-neprilysine receptor inhibitor (sacubitril/valsartan), CI: 
betrouwbaarheidsinterval, CRT: cardiale resynchronisatietherapie, ICD: implanteerbare cardioverter-defibrillator [15].   
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1 Inleiding 

In dit rapport worden de (meer)kosten geraamd ten laste van het farmaciebudget, 
die ontstaan als dapagliflozine (Forxiga®) wordt opgenomen op lijst 1B van het 
GVS. Uitgangspunten voor de budgetimpactanalyse zijn: de geregistreerde indicatie, 
het potentiële aantal patiënten dat voor behandeling met het geneesmiddel in 
aanmerking komt, de apotheekinkoopprijs (AIP), de dosering van het geneesmiddel, 
de duur van de behandeling en mogelijke substitutie van de huidige behandeling. 
 
Er wordt uitgegaan van de patiëntendoelgroep waarvoor Zorginstituut Nederland 
heeft aangegeven dat het middel gezien het belang van de volksgezondheid een 
therapeutische meerwaarde heeft ten opzichte van de vergelijkende behandeling.  
 

1.1 Geregistreerde indicatie 
Dapagliflozine (Forxiga®) is geregistreerd voor 'symptomatisch chronisch hartfalen 
met gereduceerde ejectiefractie (HFrEF)‘.[1] Dit omvat een aanvraag voor indicatie-
uitbreiding voor toepassing bij hartfalen.  
 
Dapagliflozine is reeds langer geïndiceerd voor de behandeling van onvoldoende 
gereguleerde diabetes mellitus type 1 als aanvulling op insuline bij patiënten met 
een BMI ≥ 27 kg/m2, wanneer insuline alleen geen adequate bloedglucoseregulatie 
geeft ondanks optimale insulinetherapie. Dapagliflozone is ook langer geïndiceerd 
voor de behandeling van onvoldoende gereguleerde diabetes mellitus type 2 als 
aanvulling op dieet en lichaamsbeweging. Aan de vergoeding zijn wel de volgende 
nadere voorwaarden verbonden:  
 
“Uitsluitend voor een verzekerde met diabetes mellitus type 2 die niet behandeld 
kan worden met de combinatie van metformine en een sulfonylureumderivaat, geen 
insuline gebruikt en dit middel gebruikt als een tweevoudige of drievoudige 
behandeling in combinatie met metformine en/of een sulfonylureumderivaat.” 
 
Aandoening 
Hartfalen wordt gedefinieerd als een tekortschietende pompwerking van het hart, 
leidend tot een complex van klachten en verschijnselen. De diagnose dient te 
worden gesteld op basis van symptomen, onderzoeksbevindingen en objectief 
bewijs voor een structurele of functionele afwijking van het hart in rust. De oorzaak 
kan gerelateerd zijn aan hartspierverlies of hartspierzwakte (vaak als gevolg van 
een doorgemaakt myocardinfarct), maar kan ook ontstaan door langdurige druk- of 
volumeoverbelasting. Er wordt onderscheid gemaakt tussen chronisch en tijdelijk 
hartfalen. Chronisch hartfalen is veelal langzaam progressief maar kan ook 
(tijdelijk) stabiel zijn of acuut exacerberen. Onder tijdelijk hartfalen worden 
bijvoorbeeld reversibele cardiomyopathieën, behandelbare klepgebreken, ritme- of 
geleidingsstoornissen en de (sub)acute fase van een acuut coronair syndroom 
verstaan. 
Met behulp van echografie kan er onderscheid worden gemaakt in 3 types hartfalen: 

1. hartfalen met systolische linkerventrikeldisfunctie, waarbij er sprake is van 
een verminderde linkerventrikelejectiefractie (LVEF) van <45%; 

2. en combinatie van systolische en diastolische linkerventrikeldisfunctie, en; 
3. alleen diastolische disfunctie. 

Bij systolische dysfunctie is er sprake van onvoldoende contractie van het hart 
tijdens de systole, wat bijvoorbeeld veroorzaakt kan worden door een hartinfarct. Bij 
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diastolische dysfunctie is er geen sprake van verminderde contractie, maar van 
verstijving van het hart. Een bekende oorzaak hiervan is langdurige hypertensie.[2]  

1.2 Plaats in het behandelalgoritme 
Patiënten met deze aandoening worden op dit moment behandeld gericht op drie 
doelen: 
1. Reductie van mortaliteit  
2. Reductie van het risico op ziekenhuisopname 
3. Verminderen van klachten en verhogen van kwaliteit van leven.  
 
In Nederland zijn er twee richtlijnen beschikbaar, de multidisciplinaire richtlijn 
hartfalen en de Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) Standaard Hartfalen die 
beiden dateren uit 2010.[3, 4] De NHG richtlijn is inhoudelijk gelijk aan de 
multidisciplinaire richtlijn. De multidisciplinaire richtlijn is gebaseerd op de European  
Society of Cardiology richtlijn die in 2016 is herzien.[5] In de Nederlandse praktijk  
geven artsen aan voor de behandeling van hartfalen uit te gaan van deze meest 
recente ESC richtlijn. Het behandelalgoritme conform de ESC richtlijn is grafisch 
weergeven in figuur 1.  
 

 
Figuur 1. Behandelalgoritme voor HFrEF volgens de ESC richtlijn en de plaats van dapagliflozine 
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Bij patiënten met symptomatisch HFrEF wordt aanbevolen te starten met 
1. Angiotensine converting enzyme (ACE)-remmer in combinatie met een beta-

blocker, eventueel aangevuld met een diureticum bij tekenen van 
vochtretentie. Bij een contra-indicatie of intolerantie voor ACE-remmers zijn 
angiotensine-II receptor blokkers (ARB’s) een alternatief.  

2. Bij onvoldoende effect kan een aldosteronantagonist 
(mineralocorticoïdreceptoragonist; MRA) worden toegevoegd.  

3. Wanneer stap 1 en 2 onvoldoende effect hebben dan kan afhankelijk van de 
specifieke patiëntkenmerken: 

a. Een ACE-remmer worden vervangen door een combinatiepreparaat 
met sacubitril/valsartan (ARNI). 

b. De noodzaak van een cardiale resynchronisatietherapie (CRT) 
worden onderzocht. 

c. Ivabradine worden toegevoegd. 
Indien nodig kunnen bovenstaande behandelingen worden gecombineerd. 
 
In de DAPA-HF studie blijkt dapagliflozine als aanvulling op reeds bestaande 
hartfalenmedicatie een meerwaarde te hebben ten opzichte van 
standaardbehandeling alleen.[6] Het effect van dapagliflozine is onafhankelijk van de 
achtergrond behandeling en kan daarmee als aanvulling dienen binnen iedere stap 
in het behandelalgoritme.[7-9] De voorgestelde plaats in het behandelalgoritme 
volgens de registratiehouder is dan ook als aanvulling op de standaardbehandeling, 
weergeven in blauw in figuur 1.   
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2 Uitgangspunten 

 

2.1 Aantal patiënten 
 
Dapagliflozine is geïndiceerd voor volwassen patiënten met symptomatisch 
chronisch hartfalen met een verminderde ejectie fractie. 

 
Incidentie 
In 2018 kwamen er 37.600 mensen met hartfalen bij (aantal nieuwe gevallen). Dit 
komt overeen met een incidentie in 2018 van 0,22% bij een totaal aantal inwoners 
van 17.282.163.[10] In 2018 overleden 7.476 personen als gevolg van hartfalen.[11] 
Dit betreft waarschijnlijk een onderschatting van het werkelijke aantal 
overledenen.[12] Een mogelijke reden hiervoor is dat hartfalen niet als primaire 
doodsoorzaak wordt aangewezen maar als secundaire doodsoorzaak. Een acuut 
hartinfarct, beroerte of ritmestoornis wordt dan als primaire oorzaak vermeld. 
Daarnaast sterven er natuurlijk ook mensen met hartfalen, waarbij het hartfalen 
niet de primaire oorzaak is. In deze budgetimpactanalyse wordt daarom 
aangenomen dat de incidentie gelijk is aan de sterfte.  

 
Prevalentie  
In 2018 waren er naar schatting 242.300 mensen met hartfalen bekend bij de 
huisarts (113.300 mannen en 129.000 vrouwen (jaarprevalentie). Dit komt overeen 
met een prevalentie van hartfalen in 2018 van 1,4% (242.300 / 17.282.163). 
Extrapolatie van dezelfde prevalentie van 1,4% naar het jaar 2021 betekent dit dat 
naar schatting 246.055 patiënten met hartfalen bekend zijn bij de huisarts (bij een 
totaal aantal inwoners van ongeveer 17.550.000).[11] 
 
In de huisartsenpraktijk is de verhouding patiënten met een verminderde 
ejectiefractie (HFrEF, LVEF < 40%) en patiënten met een behouden ejectiefractie 
(HFpEF) 51% en 49%, respectievelijk.[13] Patiënten met HFpEF worden niet 
meegenomen in deze budgetimpactanalyse. Het gebruik van dapagliflozine in NYHA 
klasse I werd niet onderzocht in de bijbehorende registratiestudie (DAPA-HF) en 
deze patiënten worden daarom ook niet meegenomen.[14, 1] Uit het CHECK-HF 
register blijkt dat 14,9% van de populatie met HFrEF (LVEF < 40%) NYHA klasse I 
heeft.[15] Dit gaat om een groep onder behandeling van een cardioloog dus het is 
aannemelijk dat het percentage patiënten met NYHA klasse I voor de totale HFrEF 
populatie hoger is wanneer ook patiënten worden meegenomen die niet onder 
behandeling zijn bij een cardioloog. Het percentage patiënten met hartfalen met 
HFrEF (LVEF <40%) met NYHA klasse II-IV bedraagt dus maximaal 85,1% van het 
totaal aantal patiënten met hartfalen met HFrEF (LVEF < 40%).[15]  
 
In 2018 was de prevalente populatie met HFrEF (LVEF <40%) en NYHA klasse II-IV 
dus 242.300 x 51%(HFrEF) x 85,1% (NYHA II-IV); 105.160. Geëxtrapoleerd naar 
het jaar 2021 gaat dit om 106.790 patiënten (246.055 x 51% (HFrEF) x 85,1% 
(NYHA II-IV)).   
 
Aantal patiënten dat jaarlijks in aanmerking komt  
In de DAPA-HF studie hadden alle patiënten een nierfunctie > 30 ml/min/1,73m2 en 
werd dapagliflozine niet onderzocht in patiënten met een nierfunctie < 30 
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ml/min/1,73m2. In deze budgetimpactanalyse wordt daarom aangenomen dat 
dapagliflozine niet zal worden voorgeschreven bij een nierfunctie < 30 
ml/min/1,73m2.[14, 1] Na consultatie van de beroepsgroep, merkte deze op dat er in 
het farmacotherapeutisch rapport van wordt uitgegaan dat er geen nierfunctie-
afhankelijke dosisaanpassing nodig is bij behandeling van patiënten met hartfalen. 
Dit is volgens de beroepsgroep pas het geval bij een nierfunctie van < 10 
ml/min/1,73m2. In deze budgetimpactanalyse wordt de observatie in de DAPA-HF 
studie als uitgangspunt gebruikt (alléén bij patiënten met nierfunctie > 30 
ml/min/1,73m2), maar het Zorginstituut realiseert zich dat de aanname van de 
registratiehouder dat er geen dapagliflozine zal worden voorgeschreven bij een 
nierfunctie < 30 ml/min/1,73m2 mogelijk resulteert in een onderschatting van het 
aantal patiënten dat in aanmerking komt voor behandeling met dapagliflozine.  
 
Wanneer er wordt gekeken naar het CHECK-HF register, is het percentage HFrEF 
patiënten met een nierfunctie (eGFR) >30 ml/min/1,73m2 89%.[15]. De 
registratiehouder geeft aan dat de 89% een conservatieve schatting is omdat er 
geen onderscheid wordt gemaakt in NYHA klasse (NYHA klasse I wordt ook 
meegenomen in de 89%). Het gebruik van dapagliflozine in NYHA klasse I werd 
namelijk niet onderzocht in de bijbehorende registratiestudie (DAPA-HF).[14, 1] 
Omdat niet exact te berekenen is hoeveel lager dit percentage zou zijn wanneer 
NYHA klasse I wordt geëxcludeerd, wordt in deze budgetimpactanalyse 89% 
gebruikt ter extrapolatie naar de Nederlandse populatie. Dit resulteert in een aantal 
patiënten dat in aanmerking komt voor behandeling met dapagliflozine van 95.043 
(106.790 x 89%). Zie tabel 1.   
 

Tabel 1: Geschatte aantal patiënten met symptomatisch chronisch hartfalen met 
gereduceerde ejectiefractie dat jaarlijks in aanmerking komt voor behandeling met 
dapagliflozine   
 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 
Aantal Nederlanders  17.550.000 17.685.000 17.809.000 
Prevalente populatie met hartfalen 
bekend bij de huisarts (1,4%) 

246.055 247.948 249.686 

Waarvan HFrEF (51%) 125.488 126.453 127.340 
Waarvan NYHA II-IV (85,1%) 106.790 107.612 108.366 
Waarvan eGFR > 30 
ml/min/1,73m2  (89%) 

95.043 95.775 96.446 

    
Totaal aantal patiënten dat in 
aanmerking komt voor 
behandeling met dapagliflozine  

95.043 95.775 96.446 

 
Een deel van deze bovenstaande populatie patiënten met hartfalen dat in 
aanmerking komt voor behandeling met dapagliflozine heeft ook diabetes mellitus 
type 2 (T2DM). Uit het CHECK-HF register komt naar voren dat 25,4% van deze 
patiënten met HFrEF (LVEF <40%) ook T2DM heeft.[15] In 2018 betreft dit 25,4% 
van de (105.160 x 89%) patiënten; 23.772 patiënten. Het Zorginstituut merkt op 
dat het percentage patiënten met T2DM (25,4%) ook patiënten omvat met NYHA 
klasse I. Wanneer er wordt gekeken naar alleen patiënten met NYHA klasse II-IV 
zou dit percentage hoger moeten liggen, zoals ook benoemd door klinisch 
experts.[16] Daarom ziet het Zorginstituut dit als een conservatieve schatting van het 
aantal patiënten dat T2DM heeft, dat mogelijk iets hoger kan uitvallen.  
 
Een deel van deze patiënten met HF en T2DM valt reeds onder de huidige 
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vergoedingsvoorwaarde voor dapagliflozine, namelijk patiënten die niet behandeld 
kunnen worden met de combinatie van metformine en een sulfonylureumderivaat, 
geen insuline gebruiken en dit middel gebruiken als een tweevoudige of drievoudige 
behandeling in combinatie met metformine en/of een sulfonylureumderivaat.  
De registratiehouder neemt aan dat alle patiënten met T2DM en HFrEF minimaal 
behandeld worden met metformine. In 2018 waren er 651.630 metformine 
gebruikers (exclusief insuline gebruikers), waarvan 23.772 HFrEF hebben met NYHA 
klasse II-IV.[17] Als er wordt gekeken naar het daadwerkelijk aantal gebruikers van 
dapagliflozine en andere middelen die onder ongeveer dezelfde bijlage 2 
voorwaarden vallen in de GIP databank, waren er in 2018 69.304 gebruikers van 
natriumglucose-cotransporter-2-remmers (SGLT-2-remmers), dipeptidylpeptidase-
4-remmers (DPP-4) en glucagonachtig peptide-1-agonisten (GLP-1-agonisten).[17] 
Dit komt neer op 10,6% (69.304 / 651.360 x 100%) van het totaal aantal 
metformine gebruikers. Gebruikmakend van dit percentage betekent dit dat 2.520 
van de 23.772 patiënten reeds onder de huidige bijlage 2 voorwaarden valt. Het 
Zorginstituut merkt op dat het hier gaat om gebruikers die reeds dapagliflozine 
krijgen voorgeschreven. Mogelijk is het aantal patiënten dat reeds onder de huidige 
bijlage 2 voorwaarden valt groter. Uit conservatief oogpunt gaat het Zorginstituut 
uit van bovenstaande berekening in deze budgetimpactanalyse.  
 
In deze budgetimpactanalyse wordt aangenomen dat dit aantal patiënten met HFrEF 
én T2DM dat binnen de huidige bijlage 2 voorwaarden valt de komende jaren gelijk 
blijft. Gezien de vergrijzing van de Nederlandse populatie, met mogelijke toename 
van het aantal patiënten met HFrEF én T2DM, erkent het Zorginstituut dat dit 
mogelijk een onderschatting is. Dit betekent dat van de 95.043 patiënten die in het 
eerste jaar in aanmerking komen voor behandeling met dapagliflozine voor HFrEF 
2.520 reeds valt onder de huidige bijlage 2 voorwaarden. Een uitbreiding van deze 
voorwaarden zal gepaard gaan met een potentieel extra patiënten van 92.523. Zie 
tabel 2 voor het totaal aantal patiënten dat in aanmerking komt voor behandeling 
met dapagliflozine exclusief het aantal patiënten dat reeds onder de huidige bijlage 
2 voorwaarden valt.   

 
Tabel 2: Geschatte aantal patiënten met symptomatisch chronisch hartfalen met 
gereduceerde ejectiefractie dat jaarlijks in aanmerking komt voor behandeling met 
dapagliflozine   
 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 
Totaal aantal patiënten dat in aanmerking 
komt voor behandeling met dapagliflozine 
voor HFrEF indicatie  

95.043 95.775 96.446 

Waarvan al onderdeel van de huidige 
bijlage 2 voorwaarden 

2.520 2.520 2.520 

Potentieel aantal nieuwe patiënten bij 
uitbreiding van bijlage 2 voorwaarden 

92.523 93.255 
 

93.926 

 
 
Aantal patiënten dat niet in aanmerking komt 
 
De registratiehouder geeft aan dat een aantal patiënten niet zal worden behandeld 
met dapagliflozine vanwege onderstaande redenen:  

- Zeldzame erfelijke aandoeningen galactose-intolerantie, totale 
lactasedeficiëntie of glucose-galactosemalabsorptie;   

- Zwangerschap of borstvoeding; 
- Zeer slechte nierfunctie 
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Daarnaast geeft de registratiehouder aan dat er waarschijnlijk niet voor 
dapagliflozine wordt gekozen bij patiënten met een eerder doorgemaakte 
diabetische keto-acidose (DKA) of een hoog risico op volumedepletie. 
 
In deze budgetimpactanalyse wordt alleen rekening gehouden met de nierfunctie 
(eGFR > 30 ml/min/1,73m2). Van de overige punten wordt aangenomen dat het 
aandeel patiënten dermate klein is dat dit te verwaarlozen is en/of is het aantal 
lastig in te schatten. Het Zorginstituut kan zich hierin vinden.  

 
Marktpenetratie  
Het laatst geïntroduceerde geneesmiddel voor de behandeling van hartfalen was 
sacubutril/valsartan in 2017. De registratiehouder neemt dit als proxy voor de te 
verwachten marktpenetratie van dapagliflozine. Dit middel heeft wel een andere 
plaats in de behandeling dan dapagliflozine, waarbij dapagliflozine ook een bredere 
inzetbaarheid heeft. Volgens de registratiehouder zal de bredere inzetbaarheid het 
totale potentieel voor dapagliflozine vergroten, maar heeft dit geen impact op de 
snelheid waarmee cardiologen nieuwe behandelingen implementeren (d.w.z. 
uptake).  
 
Uit de GIP databank blijkt het aantal gebruikers van sacubitril/valsartan in 2017 
2.755, in 2018 5.533 en in 2019 10.283 te zijn. Uit de budgetimpactanalyse van 
sacubritril/valsartan kan er worden opgemaakt dat in het eerste jaar 35.000 tot 
47.000, in het tweede jaar 35.000 tot 48.000 en in het derde jaar 35.000 tot 
48.000 patiënten in aanmerking komen voor behandeling met sacubtril/valsartran. 
Gebruikmakend van de data uit de GIP databank, komt dit overeen met een 
daadwerkelijke markpenetratie van 5,9 tot 7,9% in het eerste jaar, 11,5 tot 15% in 
het tweede jaar en 21,4 tot 29,4% in het derde jaar na opname van sacubtril in het 
basispakket.   
 
Voor de uptake van dapagliflozine wordt in deze budgetimpactanalyse daarom 
gerekend met 7% in jaar 1, 14% in jaar 2 en 26% in jaar 3 (base case). Dit is de 
gemiddelde uptake per jaar van sacubitril/valsartan. 
 
Vanwege de bredere inzetbaarheid van dapagliflozine gaat de registratiehouder uit 
van een uptake van ongeveer ongeveer 1,5 keer de uptake van sacubitril/valsartan, 
namelijk 10,5% in jaar 1, 21% in jaar 2 en 39% in jaar 3. Het Zorginstituut 
prefereert een maximaal scenario en gebruikt daarvoor in deze 
budgetimpactanalyse een verdubbeling van de base case marktpenetratie. Dat wil 
zeggen 14% in jaar 1, 28% in jaar 2 en 52% in jaar 3 (Tabel 3).  
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Tabel 3: Geschatte aantal patiënten met symptomatisch chronisch hartfalen met 
gereduceerde ejectiefractie dat jaarlijks in aanmerking komt voor behandeling met 
dapagliflozine inclusief marktpenetratie   
 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 
Aantal patiënten dat in aanmerking 
komt voor dapagliflozine 

92.523 93.255 93.926 

Marktpenetratie (base case) 7% 14% 26% 
Aantal patiënten per jaar behandeld 
met dapagliflozine (base case) 

6.477 13.056 24.421 

    
Marktpenetratie (max case) 14% 28% 52% 
Aantal patiënten per jaar behandeld 
met dapagliflozine (max case) 

12.953 26.111 48.842 

 
Off-label gebruik  
Er is recent een fase 3 studie (DAPA-CKD) gepubliceerd waarin dapagliflozine wordt 
onderzocht bij patiënten met chronische nierziekte.[18] Daarnaast is er een fase 3 
studie (DELIVER) gaande waarin dapagliflozine wordt onderzocht bij patiënten met 
HFpEF. 

2.2 Substitutie  
Dapagliflozine is aanvullend op de standaard behandeling van HFrEF. Dit betekent 
dat er geen substitutie plaatsvindt.  
 

2.3 Kosten per patiënt per jaar 
 
Apotheekinkoopprijs 
De apotheekinkoopprijs (AIP) van dapagliflozine 10 mg bedraagt €44,10 voor 30 
tabletten. Dit komt overeen met een prijs van €1,47 per tablet. 

 
Behandelschema 
De dosering voor het chronisch gebruik van dapagliflozine is eenmaal daags een 
tablet van 10 mg.  
 
Therapietrouw 
In deze budgetimpactanalyse wordt uitgegaan van 100% therapietrouw. Mogelijk is 
dit in de praktijk lager aangezien hartfalen een chronische aandoening is. 

 
Aantal behandelingen per jaar  
Bij 100% therapietrouw bedraagt het aantal tabletten per jaar 365,25. De kosten 
per patiënt per jaar bedragen hiermee €536,92 (365,25 x €1,47).  

2.4 Aannames 
De berekeningen zijn gebaseerd op de volgende aannames: 

- 25,4% van de HFrEF patiënten heeft ook T2DM. 
- Het aantal patiënten met HFrEF dat in het eerste jaar in aanmerking komt 

voor dapagliflozine is 95.043. Hiervan valt 2.520 al onder de huidige bijlage 
2 voorwaarden. 

- Het aantal HFrEF patiënten dat jaarlijks in aanmerking komt voor 
dapagliflozine en niet onder de huidige vergoeding valt is 92.523 in het 
eerste jaar, 93.255 in het tweede jaar en 93.926 in het derde jaar.  
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- De marktpenetratie in de base case is 7% in jaar 1, 14% in jaar 2 en 26% 
in jaar 3. Een maximale marktpenetratie van 14% in jaar 1 tot 52% in jaar 
3 wordt getoond in een scenarioanalyse. 

- De therapietrouw van dapagliflozine bij hartfalen is 100% 
- De kosten van dapagliflozine zijn €1,47 per dag. 
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3 Budgetimpactanalyse 

Er is sprake van een mate van onzekerheid wat betreft de marktpenetratie. Daarom 
worden er in dit hoofdstuk twee scenario’s gepresenteerd: een base case en een 
maximaal scenario (max case).  

3.1 Budgetimpact: alleen geneesmiddelkosten 
 
In Tabel 5 staat een overzicht van de totale budgetimpact wanneer dapagliflozine 
aan het bestaande behandelingsarsenaal wordt toegevoegd bij de indicatie 
symptomatisch chronisch hartfalen met gereduceerde ejectiefractie.  
In de tabel zijn alleen de geneesmiddelkosten meegenomen, mogelijke extra kosten 
of besparingen ten laste van het bredere gezondheidsbudget zijn hierbij buiten 
beschouwing gelaten.   
 
Tabel 4: Raming van de totale kosten van de toevoeging van dapagliflozine aan het 
behandelarsenaal voor symptomatisch chronisch hartfalen met gereduceerde 
ejectiefractie 
 

Jaar Scenario Marktpenetratie 

Aantal 

patiënten 

Totale kosten/jaar 

dapagliflozine 

1 Base case 7% 6.477 € 3.477.405 

 Max case 14% 12.953 € 6.954.810 

2 Base case 14% 13.056 € 7.009.834 

 Max case 28% 26.111 € 14.019.668 

3 Base case 26% 24.241 € 13.111.933 

 Max case 52% 48.842 € 26.223.867 
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4 Conclusie 

Rekening houdend met de aannames rondom de patiënten aantallen, 
marktpenetratie en therapietrouw zal opname op lijst 1B van het GVS van 
dapagliflozine (Forxiga®) bij symptomatisch chronisch hartfalen met gereduceerde 
ejectiefractie gepaard gaan met meerkosten ten laste van het farmaciebudget van 
minimaal € 13,1 miljoen tot maximaal € 26,2 miljoen in het derde jaar. Dit geldt 
voor een patiënten aantal van minimaal 24 duizend tot 49 duizend in het derde jaar. 
Omdat er geen substitutie is berekend is het kostenbeslag gelijk aan de 
budgetimpact.  
 
De grootste bron van onzekerheid wordt gevormd door het aantal patiënten dat 
reeds onder de bijlage 2 voorwaarden valt. Hiervan is de invloed op het 
kostenbeslag niet onderzocht in deze budgetimpactanalyse. Wat betreft de 
onzekerheid in de marktpenetratie, deze laat een grote invloed zien op het 
kostenbeslag, wat leidt tot de genoemde range van € 13,1 tot € 26,2 miljoen.  
 
De inhoudelijke bespreking is afgerond in de Wetenschappelijke Adviesraad 
(WAR) vergadering van 29 maart 2021. 
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Samenvatting 

 

De minister voor Medische Zorg en Sport heeft Zorginstituut Nederland verzocht een 

inhoudelijke toetsing uit te voeren van dapagliflozine (Forxiga®) in het kader van 

een verzoek tot opname in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). 

Onderdeel van deze toetsing is de onderbouwing en schatting van de 

kosteneffectiviteit. Op basis van de analyses die door de registratiehouder zijn 

uitgevoerd en aangeleverd stelt Zorginstituut Nederland een farmaco-economisch 

rapport vast.  

 

Dapagliflozine (Forxiga®) is geïndiceerd voor symptomatisch chronisch hartfalen 

met gereduceerde ejectiefractie. Zorginstituut Nederland heeft na advisering door 

de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) een therapeutische meerwaarde 

geconcludeerd voor symptomatisch chronisch hartfalen met gereduceerde 

ejectiefractie voor patiënten met NYHA klasse II tot IV.  

 

Economische Evaluatie 

De registratiehouder heeft een economische evaluatie uitgevoerd door middel van 

een kostenutiliteitsanalyse. Daarbij is gebruik gemaakt van een Markov model. De 

studieresultaten gemeten over een periode van 18,2 maanden zijn geëxtrapoleerd 

naar een tijdsperiode van 35 jaar. De analyse is uitgevoerd vanuit het 

maatschappelijk perspectief. De gekozen tijdshorizon is levenslang. Er is een 

discontering toegepast van 4% op toekomstige kosten en 1.5% op toekomstige 

effecten. 

 

Vergelijkende behandeling 

In de economische evaluatie is dapagliflozine als toevoeging aan de 

standaardbehandeling vergeleken met placebo toegevoegd aan de 

standaardbehandeling.  

 

Effecten 

De effecten van de behandelingen zijn uitgedrukt in voor kwaliteit van leven 

gecorrigeerde levensjaren (QALY) en gewonnen levensjaren (LYG). De 

registratiehouder rapporteert een gemiddelde gezondheid van 5,17 QALYs per 

patiënt door inzet van dapagliflozine. Bij placebo is dit 4,61 QALYs. De totale 

gemiddelde gezondheidswinst is 0,57 QALYs per patiënt ten opzichte van placebo. 

Voor wat betreft LYG resulteert het model in een gemiddeld aantal LYG van 6,82 

door inzet van dapagliflozine, bij placebo is dit 6,13 LYG. De totale gemiddelde 

gezondheidswinst is 0,69 LYGs per patiënt ten opzichte van placebo. 

 

Kosten 

In het model zijn de kosten binnen de gezondheidszorg, patiënt en familiekosten, en 

de kosten in andere sectoren opgenomen. De gemiddelde kosten per patiënt 

bedragen €81.275 voor dapagliflozine en €72.406 voor placebo. De gemiddelde 

incrementele kosten per patiënt bedragen €8.869. 

 

Kosteneffectiviteit 

De registratiehouder rapporteert incrementele kosteneffectiviteitsratios (ICERs) van 

€12.830 per LYG en van €15.682 per QALY ten opzichte van placebo.  

 

De univariate gevoeligheidsanalyses laten zien dat het model vooral gevoelig is voor 

variatie van de utiliteit in de verschillende gezondheidstoestanden. Parameters die 
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relatief ook veel invloed hebben op de hoogte van de ICER zijn de maatschappelijke 

kosten en behandelkosten.  

 

De resultaten van de probabilistische sensitiviteitsanalyse zoals gerapporteerd door 

de registratiehouder laten zien dat de kans dat dapagliflozine kosteneffectief is ten 

opzichte van placebo bij een referentiewaarde van €50.000 per QALY 100% is. De 

gemiddelde ICER van de 1.000 simulaties die de registratiehouder deed was 

€15.583 per QALY. 

 

Eindconclusie 

Zorginstituut Nederland concludeert na advisering door de WAR dat de 

kosteneffectiviteitsanalyse van dapagliflozine bij de behandeling van symptomatisch 

chronisch hartfalen met gereduceerde ejectiefractie van voldoende methodologische 

kwaliteit is.  

 

Bij een referentiewaarde van €50.000 per QALY is dapagliflozine kosteneffectief ten 

opzichte van de standaardbehandeling zonder dapagliflozine.  

 

Discussie 

Voor de verschillende aspecten van de kosteneffectiviteitsanalyse (modelstructuur 

en analysetechniek, inputgegevens, validatie en gevoeligheidsanalyses, en 

resultaten) heeft Zorginstituut Nederland beoordeeld welke bronnen van 

onzekerheid aanwezig zijn. Hierbij is gelet op transparantie, methodologie, 

onnauwkeurigheid, bias, en het gebrek aan bewijs. De meest belangrijke 

kritiekpunten worden genoemd, de overige kritiekpunten staan vermeld in het 

rapport. 

 

De kosteneffectiviteitsanalyse is volgens Zorginstituut Nederland niet transparant op 

enkele aspecten: 

- Het Zorginstituut kan zich vinden in het gebruik van de Kansas City 

Cardiomyopathy Questionnaire Total Symptom Score (KCCQ TSS) als 

gezondheidstoestanden in het model in plaats van gezondheidstoestanden 

gebaseerd op de NYHA classificatie. Het Zorginstituut merkte in het 

conceptrapport op dat de kosteneffectiviteit resultaten mogelijk veranderen 

wanneer er wordt gemodelleerd met de NYHA classificatie.[1] De 

registratiehouder heeft hierop aanvullende toelichting aangeleverd.[2] De 

registratiehouder beschrijft dat wanneer er gemodelleerd wordt met de 

NYHA classificatie, dit minder klinisch valide is en mogelijk ten faveure van 

dapagliflozine valt. Verder is gebruik gemaakt van de verdeling van 0-58, 

58-76, 77-91 en 92-100. Hiervoor is gekozen om voldoende data in elk 

kwartiel te hebben (voldoende observaties).  

  

Volgens het Zorginstituut is er (mogelijk) sprake van bias bij de volgende aspecten: 

- KCCQ TSS data werden elke 4 maanden verzameld tijdens het eerste jaar 

van de studie, en daarna jaarlijks, waardoor er sprake is van interval-

censored data. Doordat er gewerkt werd met een maandelijkse cyclusduur, 

werden maandelijkse transitie count data verkregen door het gebruik van de 

imputatie methode Last Observation Carried Forward (LOCF). Het 

Zorginstituut merkt op dat dit een methode is gebaseerd op de aanname dat 

een patiënt dezelfde score behoudt over 4 maanden (in hetzelfde KCCQ TSS 

kwartiel blijven). Verder werd deze methode ook gebruikt voor het 

imputeren van missende KCCQ TSS data. Ondanks dat dit een frequent 

gebruikte imputatie methode is, is het bekend dat deze methode kan zorgen 

voor vertekende resultaten. LOCF corrigeert namelijk niet voor de hogere 

kans op missende data voor patiënten met een slechtere kwaliteit van leven. 
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Echter, volgens de registratiehouder is er sprake van maar 5% missende 

data. Dit lijkt aan de lage kant voor een studie van deze grootte (DAPA-HF 

studie). Echter, het Zorginstituut heeft geen toegang tot de data om het 

percentage missende data te valideren en zal uit moeten gaan van wat de 

registratiehouder rapporteert. In het geval van 5% tot maximaal 10% 

missende data verwacht het Zorginstituut dat gebruik van LOCF géén grote 

invloed heeft op de resultaten. Mocht dit percentage groter zijn, dan zal dit 

wel een invloed hebben op de resultaten. 

-  Hiërarchische modellen (mixed models) zijn gebruikt om de utiliteiten te 

schatten. Hiërarchische modellen corrigeren voor de longitudinale structuur 

van de data, in andere woorden, elke patiënt heeft meerdere observaties 

over tijd die gecorreleerd zijn. Daardoor kan niet elke observatie als 

onafhankelijk worden beschouwd. Daarnaast is er een additionele correctie 

uitgevoerd voor een aantal patiëntkarakteristieken. Het Zorginstituut merkt 

op dat de DAPA-HF een grote multicenter studie is, uitgevoerd in 410 centra 

en 20 landen. Deze kunnen worden gezien als additionele hiërarchische 

niveaus in de data. Hiervoor vindt geen correctie plaats. Belangrijk om in 

acht te nemen is dat verschillen of overeenkomsten in 

patiëntkarakteristieken tussen centra of landen, verschillen in 

gezondheidszorgsystemen tussen landen, maar ook de mate van onbalans in 

de grootte van de patiëntengroepen in centra of landen van invloed kan zijn 

op de onzekerheid (SE) en op de regressiecoëfficiënten, respectievelijk. 

Indien deze niveaus worden genegeerd, is het mogelijk dat onzekerheid 

rondom de regressiecoëfficiënten is onderschat.[6] Dit zou een impact 

kunnen hebben op de probabilistische gevoeligheidsanalyses waarin de 

onzekerheid (SE) rondom de utiliteit is gebaseerd op data uit de DAPA-HF 

studie. De registratiehouder corrigeert wél voor patiëntkarakteristieken door 

deze toe te voegen als variabelen aan het regressiemodel, maar dit heeft 

voornamelijk invloed op de regressiecoëfficiënten en in mindere mate op de 

onzekerheid rondom de regressiecoëfficiënten. Het Zorginstituut erkent dat 

correctie voor additionele hiërarchische niveaus niet zal leiden tot dermate 

verschillende resultaten dat de conclusie verandert en is het eens met de 

huidige aanpak.   

 

 

De inhoudelijke bespreking is afgerond in de Wetenschappelijke Adviesraad 

(WAR) vergadering van 29 maart 2021. 
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Afkortingen 
 

 

ACE Angiotensine Converting Enzyme 

AIP Apotheekinkoopprijs 

ARB Angiotensine-II Receptor Blokker 

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek 

CEAC Cost-effectiveness acceptability curve 

CV Cardio-vasculair 

EQ-5D EuroQol 5 Dimenion 

ESC European Society of Cardiology 

EVPI Expected value of perfect information 

GEE Generalized Estimating Equation 

HFrEF Hartfalen met verminderde ejectiefractie 

HHF Hospitalisatie als gevolg van Hartfalen 

ICER Incremental cost-effectiveness ratio/incrementele kosteneffectiviteitsratio 

KCCQ TSS Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire total symptom score   

LOCF Last Observation Carried Forward 

LYG Life-year gained/gewonnen levensjaar 

NICE National Institute for Health and Care Excellence 

NYHA New York Heart Association 

NZA Nederlandse Zorgautoriteit 

PAID Practical Application to Include future Disease Costs 

PSA Probabilistic Sensitivity Analysis/probabilistische gevoeligheidsanalyse  

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

SD Standard Deviation 

SE Standard Error 

T2DM Type 2 Diabetes Mellitus 

UHFV Spoedeisend bezoek aan ziekenhuis als gevolg van Hartfalen 

VOI Value of information 

WAR Wetenschappelijke Adviesraad 

ZIN Zorginstituut Nederland 
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1 Inleiding 

Op verzoek van de minister voor Medische Zorg en Sport voert Zorginstituut 

Nederland inhoudelijke toetsingen uit ten behoeve van de aanvragen voor opname 

van geneesmiddelen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). De toetsing 

betreft de therapeutische waardebepaling en onderlinge vervangbaarheid met 

andere reeds in het GVS opgenomen middelen. Bij aanvraag voor opname op lijst 

1B van het GVS voor niet onderling vervangbare middelen, is een farmaco-

economische analyse verplicht. 

 

In dit farmaco-economisch rapport wordt de kosteneffectiviteit getoetst van 

dapagliflozine (Forxiga®) voor de indicatie symptomatisch chronisch hartfalen met 

gereduceerde ejectiefractie. Het Zorginstituut beoordeelt de kosteneffectiviteit en 

methodologische kwaliteit op basis van de analyses die door de registratiehouder 

zijn uitgevoerd en aangeleverd. 

 

Het uitgangspunt voor de bepaling van de kosteneffectiviteit vormt de 

patiëntenpopulatie waarvoor het geneesmiddel is geregistreerd en waarvoor 

Zorginstituut Nederland na advisering door de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) 

een therapeutische meerwaarde heeft vastgesteld. Het Zorginstituut heeft de 

kosteneffectiviteit beoordeeld aan de hand van de volgende uitgangspunten: 

• De vergelijkende behandeling 

• De analyse techniek 

• De inputgegevens 

• De validatie en gevoeligheidsanalyse 

1.1 Geregistreerde indicatie 

De kosteneffectiviteitsanalyse moet plaatsvinden bij patiënten met de 

geregistreerde indicatie voor dapagliflozine. De geregistreerde indicatie luidt als 

volgt: Dapagliflozine (Forxiga®) is geïndiceerd voor gebruik bij volwassenen voor de 

behandeling van symptomatisch chronisch hartfalen met verminderde ejectiefractie 

(HFrEF).[7]  

1.2 Aandoening en verloop van de ziekte 

 

1.2.1 Aandoening 

Hartfalen wordt gedefinieerd als een tekortschietende pompwerking van het hart, 

leidend tot een complex van klachten en verschijnselen. De diagnose dient te 

worden gesteld op basis van symptomen, onderzoeksbevindingen en objectief 

bewijs voor een structurele of functionele afwijking van het hart in rust. De oorzaak 

kan gerelateerd zijn aan hartspierverlies of hartspierzwakte (vaak als gevolg van 

een doorgemaakt myocardinfarct), maar kan ook ontstaan door langdurige druk- of 

volumeoverbelasting. Er wordt onderscheid gemaakt tussen chronisch en tijdelijk 

hartfalen. Chronisch hartfalen is veelal langzaam progressief maar kan ook 

(tijdelijk) stabiel zijn of acuut exacerberen. Onder tijdelijk hartfalen worden 

bijvoorbeeld reversibele cardiomyopathieën, behandelbare klepgebreken, ritme- of 

geleidingsstoornissen en de (sub)acute fase van een acuut coronair syndroom 

verstaan. 

Met behulp van echografie kan er onderscheid worden gemaakt in 3 types hartfalen: 

1. hartfalen met systolische linkerventrikeldisfunctie, waarbij er sprake is van 

een verminderde linkerventrikelejectiefractie (LVEF) van <40-45%; 

2. en combinatie van systolische en diastolische linkerventrikeldisfunctie, en; 
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3. alleen diastolische disfunctie. 

Bij systolische dysfunctie is er sprake van onvoldoende contractie van het hart 

tijdens de systole, wat bijvoorbeeld veroorzaakt kan worden door een hartinfarct. 

Bij diastolische dysfunctie is er geen sprake van verminderde contractie, maar van 

verstijving van het hart. Een bekende oorzaak hiervan is langdurige hypertensie [8].  

 

1.2.2 Symptomen en ernst 

Patiënten met chronisch hartfalen worden gekenmerkt door symptomen van 

kortademigheid of moeheid, in rust of tijdens inspanning. Meestal zijn er ook 

verschijnselen van vochtretentie zoals longoedeem, perifeer oedeem, ascites en/of 

gewichtstoename. In ernstigere gevallen kan er sprake zijn van tachycardie en 

tachypneu.[8]  

 

De meest gebruikte classificatie voor de ernst van hartfalen is de New York Heart 

Association (NYHA) classificatie, welke wordt onderschreven door de Nederlandse 

behandelrichtlijn. In deze onderverdeling zijn vier klassen gedefinieerd op basis van 

de ernst van de symptomen. Een hogere NYHA-klasse gaat gepaard met een 

verminderde kwaliteit van leven.[8, 9] De verschillende klassen zijn weergegeven in 

onderstaande tabel.  

 

Tabel 1: New York Heart Association (NYHA) classificatie voor de ernst van hartfalen 

NYHA-klasse Symptomen 

I Geen duidelijke klinische symptomen, geen beperking van 

activiteiten; wel een meetbare vermindering van de 

linkerventrikelfunctie. 

II Licht; enige klachten tijdens fysieke inspanning. Weinig/geen 

klachten in rust 

III Matig ernstig; reeds klachten bij geringe (alledaagse) lichamelijke 

inspanning. 

IV Ernstig; klachten (vermoeidheid en/of kortademigheid) in rust. 

 

De prognose bij hartfalen is zeer variabel en onder andere afhankelijk van de ernst, 

de etiologie, de leeftijd van de patiënt, comorbiditeiten en de reeds gebleken 

snelheid van progressie. Ongunstige prognostische factoren zijn onder andere een 

hoge leeftijd, ischemische etiologie, eerdere hospitalisatie wegens hartfalen, status 

na reanimatie en slechte therapietrouw. Ook bestaan veel comorbiditeiten bij 

hartfalen die een negatieve invloed op de prognose hebben, waaronder hypertensie, 

diabetes, nierfunctiestoornis, COPD, anemie, depressie, angst en cognitieve 

stoornissen.[9, 8] De gemiddelde 5-jaars overlevingskans is ongeveer 45%.[9]  

1.3 Epidemiologie 

In 2019 waren er naar schatting 238.700 mensen met hartfalen bekend bij de 

huisarts, waarvan ongeveer 112.600 mannen en 126.100 vrouwen. Dit komt 

overeen met een jaarlijkse prevalentie van 13,1 per 1.000 mannen en 14,4 per 

1.000 vrouwen. In 2019 werden er 37.400 nieuw gediagnosticeerd met hartfalen, 

waarvan 19.500 vrouwen en 17.900 mannen. Zowel de prevalentie als de incidentie 

is in de meeste leeftijdsklassen hoger voor mannen dan voor vrouwen. De absolute 

aantallen zijn echter hoger voor vrouwen dan voor mannen, omdat er meer oudere 

vrouwen dan mannen zijn.[10]  

1.4 Onderzoeksvraag 

De farmaco-economische analyse moet antwoord geven op de vraag of de 

toepassing van dapagliflozine in de dagelijkse klinische praktijk kosteneffectief is, 

dat wil zeggen dat de investering in dapagliflozine in verhouding staat tot de 

gezondheidswinst en eventuele financiële besparingen die het bewerkstelligt. 
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Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden wordt de incrementele 

kosteneffectiviteitsratio van dapagliflozine ten opzichte van de 

standaardbehandeling bepaald.  
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2 Methoden 

2.1 Patiëntenpopulatie 

In dit farmaco-economisch rapport staat de volgende patiënten populatie centraal: 

Volwassen patiënten met symptomatisch chronisch hartfalen met verminderde 

ejectiefractie (HFrEF).  

 

De DAPA-HF studie is een gerandomiseerde, dubbelblinde, multicenter, fase III 

studie waarin de effectiviteit en veiligheid van dapagliflozine toegevoegd aan de 

standaardbehandeling is onderzocht bij volwassen patiënten met symptomatisch 

hartfalen (NYHA II-IV) en een verminderde ejectiefractie (LVEF ≤40%). Deze studie 

is als uitgangspunt gebruikt voor het modelleren van de kosteneffectiviteit.[11] Tabel 

2 beschrijft de patiëntkenmerken op baseline. 

 
Tabel 2: Patiëntkarakteristieken op baseline in de DAPA-HF studie 

Parameter Dapagliflozin 
(n=2.373) 

Placebo (n=2.371) 

Mean age, years (SD) 66,2 (11,0) 66,5 (10,8) 

Female sex, n 564 (23,8%) 545 (23.0%) 

Mean body mass index, kg/m2 (SD) 28,2 (6,0) 28,1 (5,9) 

Race a, n   

White 1.662 (70,0%) 1.671 (70,5%) 

Black 122 (5,1%) 104 (4,4%) 

Asian 552 (23,3%) 564 (23,8%) 

Other 37 (1,6%) 32 (1,3%) 

Region, n   

North America 335 (14,1%) 342 (14,4%) 

South America 401 (16,9%) 416 (17,5%) 

Europe 1,094 (46,1%) 1.060 (44,7%) 

Asia-Pacific 543 (22,9%) 553 (23,3%) 

NYHA class, n   

II 1.606 (67,7%) 1.597 (67,4%) 

III 747 (31,5%) 751 (31,7%) 

IV 20 (0,8%) 23 (1,0%) 

Mean heart rate, beats per minute 
(SD) 

71,5 (11,6) 71,5 (11,8) 

Mean systolic blood pressure, mmHg 
(SD) 

122,0 (16,3) 121,6 (16,3) 

Mean LVEF (SD) 31,2 (6,7) 30,9 (6,9) 

Median NT pro-BNP (IQR) – pg/ml 1.428 (857-2.655) 1.446 (857-2.641) 

Ischemic etiology, n 1.316 (55,5%) 1.358 (57,3%) 

Nonischemic etiology, n 857 (36,1%) 830 (35,0%) 

Unknown etiology, n 200 (8,4%) 183 (7,7%) 

Medical history, n   

Hospitalization for HF 1.124 (47,4%) 1.127 (47,5%) 

Atrial fibrillation 916 (38,6%) 902 (38,0%) 

Diabetes mellitus b 993 (41,8%) 990 (41,8%) 

Mean eGFR — ml/min/1.73m2 (SD) 66,0 (19,6) 65,5 (19,3) 
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eGFR rate of <60 ml/min/1.73m2, 
n/total 

962/2.372 (40,6%) 964/2.371 (40,7%) 

Device therapy, n   

ICD or CRT-D 622 (26,2%) 620 (26,1%) 

CRT-P or CRT-D 190 (8,0%) 164 (6,9%) 

HF medication, n   

Diuretic 2.216 (93,4%) 2.217 (93,5%) 

ACEI 1.332 (56,1%) 1.329 (56,1%) 

ARB 675 (28,4%) 632 (26,7%) 

Sacubitril/valsartan 250 (10,5%) 258 (10,9%) 

Beta-blocker 2.278 (96,0%) 2.280 (96,2%) 

MRA 1.696 (71,5%) 1.674 (70,6%) 

Digitalis 445 (18,8%) 442 (18,6%) 

Glucose-lowering medication c, n/total    

Biguanide 504/993 (50,8%) 512/990 (51,7%) 

Sulfonylurea 228/993 (23,0%) 210/990 (21,2%) 

DPP-4 inhibitor 161/993 (16,2%) 149/990 (15,1%) 

GLP-1 receptor agonist 11/993 (1,1%) 10/990 (1,0%) 

Insulin 274/993 (27,6%) 266/990 (26,9%) 

a Race was reported by investigators. b An additional 82 dapagliflozin and 74 placebo patients had 

previously undiagnosed diabetes (ie, two HbA1c ≥6.5% (≥48 mmol/mol)). c Glucose-lowering medications 

are listed only for the patients who had a history of diabetes at baseline. Abbreviations: ACEI = angiotensin-

converting enzyme inhibitor; ARB = angiotensin II receptor blocker; ARNI = angiotensin receptor neprilysin 

inhibitor; CRT-D = cardiac resynchronization therapy with a defibrillator; CRT P = cardiac resynchronization 

therapy without a defibrillator; DPP-4 = dipeptidyl peptidase 4; eGFR = estimated glomerular filtration rate; 

GLP-1 = glucagon like peptide 1; HbA1c = glycated hemoglobin; ICD = implantable cardioverter–

defibrillator; IQR = interquartile range; LVEF = left ventricle ejection fraction; mmHg = millimeters of 

mercury; MRA = mineralocorticoid receptor antagonist; NT proBNP = N terminal pro–B-type natriuretic 

peptide; NYHA = New York Heart Association; SD = standard deviation. 

 
Ter evaluatie van de generaliseerbaarheid naar de Nederlandse populatie met HFrEF 

heeft de registratiehouder patiëntkarakteristieken uit de DAPA-HF studie vergeleken 

met patiëntkarakteristieken uit het CHECK-HF register. Het CHECK-HF register 

omvat Nederlandse patiënten met hartfalen dat als representatief voor de 

Nederlandse populatie wordt beschouwd.[12] De generaliseerbaarheid naar de 

Nederlandse populatie werd ook geëvalueerd in een advisory board met klinisch 

experts.[13] Hieruit kwam naar voren dat de gemiddelde leeftijd van de Nederlandse 

populatie wat hoger ligt dan geobserveerd in de DAPA-HF studie, alsook dat het 

percentage vrouwen lager is in de DAPA-HF studie dan in de Nederlandse populatie. 

Daarnaast werd er door de klinisch experts een inschatting gegeven van de 

verdeling van Nederlandse patiënten over de verschillende NYHA klassen. Wanneer 

NYHA klasse I niet werd meegenomen, gaven zij aan dat ongeveer 58% van de 

patiënten kan worden ingedeeld in NYHA klasse II, 35% in NYHA klasse III en 7% in 

NYHA klasse IV.[13] Dit komt redelijk overeen met wat er werd geobserveerd in de 

DAPA-HF studie, maar het Zorginstituut merkt op dat de groep patiënten met NYHA 

klasse II aanzienlijk groter is dan wat er in de Nederlandse praktijk wordt gezien 

(68% t.o.v. 58%). Tabel 3 beschrijft een aantal karakteristieken uit de DAPA-HF 

studie en het CHECK-HF register.       
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Tabel 3 Vergelijking van de DAPA-HF studie en het CHECK-HF register 

Characteristic (SE) DAPA-HF trial CHECK-HF registry, patients 

with HFrEF 

Age (years) 66.34 (0.16) 71.4 (0.16) 

Female 0.23 (0.01) 0.336 (0.01) 

BMI (kg/m2) 28.15 (0.09) 27.2 (0.07) 

Ischaemic HF  0.56 (0.01) 0.54 (0.01) 

Type 2 diabetes  0.45 (0.01) 0.25 (0.01) 

 

Als gevolg van deze verschillen tussen de Nederlandse populatie en de populatie uit 

de DAPA-HF studie, presenteert de registratiehouder twee base-case analyses. Eén 

waarin de DAPA-HF als uitgangspunt wordt genomen en één waarin gebruik wordt 

gemaakt van patiëntkarakteristieken uit het CHECK-HF register. Er werd 

aangenomen dat de effectiviteit van dapagliflozine hetzelfde was in de populatie uit 

het CHECK-HF register. In het geval van missende karakteristieken voor het CHECK-

HF register, werden deze geïmputeerd door karakteristieken te nemen van een 

subgroep patiënten van 65 jaar en ouder uit de DAPA-HF studie.  

2.2 Interventie 
De interventie bestond uit dapagliflozine, een eenmaal daagse, selectieve 

reversibele remmer van de natrium-glucose-cotransporter 2 (SGLT-2). In de DAPA-

HF studie werd dapagliflozine oraal toegediend in een dosis van 10 mg als 

toevoeging aan de standaardbehandeling van HFrEF.  

2.3 Vergelijkende behandeling 

De Nederlandse multidisciplinaire richtlijn hartfalen beschrijft drie behandeldoelen 

voor medicamenteuze therapie, namelijk het reduceren van mortaliteit, het 

reduceren van het risico op ziekenhuisopname voor hartfalen en het verbeteren van 

de klachten en daarmee de kwaliteit van leven.[8, 9] Een meer recente internationale 

richtlijn, European Society of Cardiology (ESC) richtlijn, is opgesteld in 2016. 

Nederlandse, klinische experts geven aan dat er wordt behandeld volgens deze ESC-

richtlijn.[14] Zie figuur 1 voor deze richtlijn. Voor verdere gedetailleerde beschrijving 

van de geregistreerde indicatie, vergelijkende behandeling en richtlijnen wordt 

verwezen naar het bijbehorende farmacotherapeutisch rapport.[4] 

 

Samenvattend, bestaat de standaardbehandeling bij patiënten met HFrEF uit een 

angiotensine converting enzyme (ACE)-remmer, angiotensine-II receptor blokkers 

(ARB) of sacubitril/valsartan, een bètablokker, zo nodig een diureticum en eventueel 

kan daaraan een aldosteronantagonist worden toegevoegd. Aan deze 

standaardbehandeling werd dapagliflozine toegevoegd in de interventiegroep, 

ongeacht welke type medicatie patiënten al kregen (blauw). In de controle groep 

werd een placebo toegevoegd aan de standaardbehandeling.  



DEFINITIEF | Farmaco-economisch rapport voor dapagliflozine (Forxiga®) bij de behandeling van symptomatisch 

chronisch hartfalen met gereduceerde ejectiefractie | 29 maart 2021 

 

2021001099 Pagina 18 van 69 

 

Figuur 1:  Standaardbehandeling bij hartfalen met de plaats van dapagliflozine 

 

Discussie:  

De registratiehouder heeft de verschillen aangegeven tussen de DAPA-HF populatie 

en de Nederlandse populatie. Om de invloed van deze verschillen te evalueren 

presenteert de registratiehouder twee base-case analyses gebaseerd op beide 

populaties.  

 

Conclusie: 

Het Zorginstituut kan zich vinden in de beschrijving van de populatie, de interventie 

en vergelijkende behandeling.  

2.4 Klinische uitkomsten 

De primaire uitkomstmaat in de DAPA-HF studie was een gecombineerde 

uitkomstmaat bestaande uit een verergerd hartfalen event (bv. hospitalisatie of 

spoedeisend bezoek) en cardiovasculair overlijden. In een farmaco-economisch 

model is het niet mogelijk om een gecombineerde uitkomstmaat te gebruiken, dus 

de registratiehouder heeft dit gesplitst naar individuele uitkomsten, zie tabel 4. 
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*Gecombineerde uitkomst bestaande uit een hartfalen event (hospitalisatie of spoedeisend bezoek aan ziekenhuis) en cardiovascylair overlijden  

NA not applicable: p-waarden berekenen was niet mogelijk 

KCCQ TSS: Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire total symptom score   

Tabel 4: Effectiviteit van dapagliflozine en placebo toegevoegd aan standaard behandeling 

 Dapagliflozin (N=2373) Placebo (N=2371) Hazard rate of 

rate ratio (95% 

CI) 

p-value 

  Events/100 

patient-yr 

 Events/100 

patient-yr 

  

Primary outcome: composite endpoint*, n 

(%) 

386 (16.3) 11.6 502 (21.2) 15.6 0.74 (0.65 to 

0.85) 

<0.001 

HF hospitalization or urgent HF visit 237 (10.0) 7.1 326 (13.7) 10.1 0.70 (0.59 to 

0.83) 

NA 

HF hospitalizations 231 (9.7) 6.9 318 (13.4) 9.8 0.70 (0.59 to 

0.83) 

NA 

Urgent HF visit 10 (0.4) 0.3 23 (1.0) 0.7 0.43 (0.20 to 

0.90) 

NA 

Cardiovascular death 227 (9.6) 6.5 273 (11.5) 7.9 0.82 (0.69 to 

0.98) 

NA 

Relevant secondary outcomes:       

Change in KCCQ total symptom score, mean 

(SD) 

6.1 (18.6) - 3.3 (19.2) - 1.18 (1.11 to 

1.26) 

<0.001 

All-cause mortality, n (%) 276 (11.6) 7.9 329 (13.9) 9.5 0.83 (0.71 to 

0.97) 

NA 
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De primaire uitkomstmaat in het model zijn quality-adjusted life-years (QALYs). 

Conform de richtlijn voor economische evaluaties, is kwaliteit van leven gemeten 

aan de hand van de EQ-5D-5L in de DAPA-HF studie en omgezet naar utiliteiten met 

gebruik van Nederlandse tarieven.[15]  Hiërarchische modellen (mixed models) zijn 

gebruikt om utiliteiten te schatten waarin voor een selectie van covariaten is 

gecorrigeerd, o.a.: geslacht, leeftijd, body mass index, Kansas City Cardiomyopathy 

Questionnaire total symptom scores  (KCCQ TSS, hoe lager de score hoe ernstiger 

de symptomen voor hartfalen), en diabetes. Vind deze utiliteiten per 

gezondheidstoestand samengevat in tabel 5.   

 
Tabel 5: Geschatte utiliteiten gebruikt in het model 

Health state and 

worsening HF 

events 

Mean SE Source 

KCCQ TSS: 1 - <58 0.615 0.016 DAPA-HF 

KCCQ TSS: 58 - <77 0.735 0.016 DAPA-HF 

KCCQ TSS: 77 - <92 0.792 0.016 DAPA-HF 

KCCQ TSS: 92 - 100 0.832 0.016 DAPA-HF 

T2DM (decrement) 0.017 0.003 DAPA-HF 

HHF (decrement) 0.246 0.020 DAPA-HF* 

UHFV (decrement) 0.027 0.011 DAPA-HF* 

* annual utility decrement applied for one cycle only, i.e. effective QALYs lost due to event incidence. 

Utility decrements should be entered as positive values. HHF: hospitalisation for heart failure; KCCQ TSS: 

Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire total symptom score; QALY: quality-adjusted life year; T2DM: 

type 2 diabetes mellitus; UHFV: urgent heart failure visit; SE: standard error 

 

2.5 Tijdshorizon 

De analyseperiode van een studie moet zodanig zijn dat een geldige en betrouwbare 

uitspraak kan worden gedaan over de kosten en effecten van de te vergelijken 

behandelingen. In het model zijn na 35 jaar alle patiënten overleden. Dit staat gelijk 

aan een levenslange tijdshorizon. De mediane follow-up duur van de DAPA-HF 

studie was 18,2 maanden.[11]  

2.6 Analyse techniek 

Indien er sprake is van een therapeutische meerwaarde dient een 

kosteneffectiviteitsanalyse (KEA) en/of een kostenutiliteitsanalyse (KUA) uitgevoerd 

te worden. In de economische evaluatie is gebruik gemaakt van een KUA om de 

kosteneffectiviteit van behandeling met dapagliflozine aan te kunnen tonen. 

2.7 Economisch model 

2.7.1 Modelstructuur en gezondheidstoestanden 

In figuur 2 is de modelstructuur weergegeven. Er is gebruik gemaakt van een 

Markov model dat eerder werd gebruikt voor het schatten van de kosteneffectiviteit 

in Duitsland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.[16] Progressie is gemodelleerd aan 

de hand van transitie tussen gezondheidstoestanden gebaseerd op de KCCQ TSS. 
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De KCCQ TSS varieert van 0 tot 100, waarbij een hogere score een betere 

gezondheid reflecteert. Het Zorginstituut merkt op dat de registratiehouder niet uit 

is gegaan van gezondheidstoestanden gebaseerd op NYHA classificatie, die in de 

dagelijkse klinische praktijk worden gebruikt. De registratiehouder geeft hiervoor als 

reden op dat de KCCQ TSS een beter alternatief is voor de NYHA classificatie, die 

een subjectieve benadering kent (de zorgaanbieder plaatst de patiënt in een 

bepaalde klasse).[17, 18] De KCCQ TSS, daarentegen, is een betrouwbare en 

responsieve vragenlijst waarvan is aangetoond dat het een goede predictor is voor 

klinische uitkomsten in patiënten met hartfalen.[19-21] De KCCQ TSS is opgedeeld in 

kwartielen, resulterend in 4 gezondheidstoestanden. In de conceptversie van dit 

rapport plaatste het Zorginstituut hier een kanttekening bij: in de Britse submissie 

bij het National Institute for Health and Care Excellence (NICE) werd er door de 

evidence review group (ERG) aangegeven dat gebruik van de NYHA classificatie in 

plaats van de KCCQ TSS kwartielen een invloed heeft op kosteneffectiviteit 

resultaten zoals aangetoond in een scenarioanalyse.[1] NICE is verder wel 

meegegaan in het gebruik van de KCCQ TSS gezondheidstoestanden in de base-

case analyse. De registratiehouder heeft aanvullende toelichting aangeleverd en 

geeft aan dat modelleren aan de hand van de NYHA classificatie resulteert in een 

verbetering in NYHA classificatie wat minder klinisch plausibel is aangezien HFrEF 

een progressieve chronische aandoening is.[2] Deze verbetering in NYHA classificatie 

zorgt daardoor voor een gunstigere kosteneffectiviteit van dapagliflozine ten 

opzichte van placebo.   

 

 
 
Figuur 2: Modelstructuur van het Markov model voor dapagliflozine bij 
symptomatisch chronisch hartfalen met gereduceerde ejectiefractie. 
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Tabel 5: Patiëntkarakteristieken aan de start van de simulatie gebaseerd op de DAPA-HF studie 

Characteristic (SE) Total trial 

population 

T2DM No T2DM Prior HHF No Prior 

HHF 

Age ≤ 65 Age > 65 

Age (years) 66.34 (0.16) 66.52 (0.21) 66.20 (0.23) 65.92 (0.23) 66.73 (0.22) 56.30 (0.17) 73.86 (0.11) 

Female 0.23 (0.01) 0.22 (0.01) 0.24 (0.01) 0.23 (0.01) 0.24 (0.01) 0.21 (0.01) 0.25 (0.01) 

BMI (kg/m2) 28.15 (0.09) 29.30 (0.13) 27.21 (0.11) 27.95 (0.12) 28.34 (0.12) 28.93 (0.15) 27.57 (0.10) 

KCCQ TSS Q1: 0-<58 0.23 (0.01) 0.27 (0.01) 0.20 (0.01) 0.24 (0.01) 0.23 (0.01) 0.26 (0.01) 0.21 (0.01) 

KCCQ TSS Q2: 58-

<77  

0.25 (0.01) 0.25 (0.01) 0.25 (0.01) 0.24 (0.01) 0.26 (0.01) 0.24 (0.01) 0.25 (0.01) 

KCCQ TSS Q3: 77-

<92  

0.28 (0.01) 0.25 (0.01) 0.30 (0.01) 0.28 (0.01) 0.28 (0.01) 0.26 (0.01) 0.29 (0.01) 

KCCQ TSS Q4: 92-

100  

0.24 (0.01) 0.23 (0.01) 0.25 (0.01) 0.25 (0.01) 0.23 (0.01) 0.23 (0.01) 0.25 (0.01) 

NTproBNP (pg/mL) 2342.53 (43.52) 2464.83 

(66.72) 

2242.03 

(57.20) 

2479.60 

(69.82) 

2218.88 

(53.59) 

2062.04 

(53.82) 

2552.48 

(64.26) 

Ischaemic HF  0.56 (0.01) 0.62 (0.01) 0.51 (0.01) 0.55 (0.01) 0.58 (0.01) 0.49 (0.01) 0.62 (0.01) 

Duration of HF > 2 

years 

0.62 (0.01) 0.64 (0.02) 0.62 (0.02) 0.60 (0.02) 0.64 (0.02) 0.56 (0.02) 0.67 (0.02) 

Prior HHF 0.47 (0.01) 0.49 (0.01) 0.46 (0.01) 1.00 (0.00) 0.00 (0.00) 0.49 (0.01) 0.47 (0.01) 

LVEF  0.31 (0.00) 0.31 (0.00) 0.31 (0.00) 0.31 (0.00) 0.31 (0.00) 0.30 (0.00) 0.32 (0.00) 

Creatinine (μmol/L) 104.44 (0.44) 108.99 (0.70) 100.71 (0.55) 105.68 (0.65) 103.33 (0.60) 99.42 (0.68) 108.20 (0.57) 

Type 2 diabetes  0.45 (0.01) 1.00 (0.00) 0.00 (0.00) 0.47 (0.01) 0.44 (0.01) 0.46 (0.01) 0.45 (0.01) 
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2.7.2 Cyclusduur, cohortgrootte en modelinstroom 

De cyclusduur is 1 maand. Het model is gebouwd in Excel en werd gebruikt om een 

cohort van 1000 patiënten te simuleren. Patiënten starten in een bepaald KCCQ TSS 

kwartiel, zie tabel 5 voor de proportie patiënten in elk kwartiel. Patiënten kunnen 

tussen deze kwartielen ‘bewegen’. Daarnaast heeft de registratiehouder ervoor 

gekozen om de gezondheidstoestanden verder te stratificeren voor de aanwezigheid 

van diabetes mellitus type 2 (T2DM), om zo additionele kosten en mogelijke impact 

op de kwaliteit van leven door T2DM mee te kunnen nemen. Andere 

gezondheidstoestanden in het model omvatten hospitalisatie en spoedeisend bezoek 

als gevolg van hartfalen en bijwerkingen (adverse events). Deze 

gezondheidstoestanden zijn zogenaamde ‘transient’ gezondheidstoestanden. Dit 

houdt in dat patiënten één cyclus in deze gezondheidstoestand blijven waarin zij 

additionele kosten en lagere utiliteiten toegewezen krijgen. Mortaliteit (transitie 

naar de gezondheidsstatus ‘dood’) is gemodelleerd door het toepassen van 

parametrische survival distributies voor niet-cardiovasculaire mortaliteit (non-CV 

mortaliteit) en cardiovasculaire mortaliteit (CV mortaliteit). Zie paragraaf 2.8.2. Per 

cyclus hebben patiënten een kans om het gebruik van dapagliflozine te 

discontinueren. Hiervoor is een jaarlijkse kans gebruikt van 0,07 (SE: 0,007). 

Patiënten die stoppen met het gebruik van dapagliflozine krijgen dezelfde kansen op 

hartfalen events als in de  placebo groep en blijven kosten genereren zoals in de 

standaardbehandeling alleen. Alle transitiekansen en de mortaliteit zijn gebaseerd 

op de DAPA-HF studie.[16] 

2.7.3 Perspectief 

Volgens de richtlijnen dienen farmaco-economische evaluaties vanuit een 

maatschappelijk perspectief uitgevoerd en gerapporteerd te worden, waarbij alle 

kosten en baten, ongeacht wie de kosten draagt of aan wie de baten toevallen, in de 

analyse meegenomen worden.  

2.7.4 Discontering 

Discontering is gedaan zoals geadviseerd in de richtlijnen voor farmaco-economisch 

onderzoek. Toekomstige kosten zijn gedisconteerd met 4% en toekomstige effecten 

zijn gedisconteerd met 1,5%. 

 

Conclusie: 

Het Zorginstituut kan zich vinden in het gebruik van de KCCQ TSS kwartielen als 

gezondheidstoestanden in het model in plaats van gezondheidstoestanden 

gebaseerd op de NYHA classificatie. 

2.8 Inputgegevens 

2.8.1 Transitiekansen  

 

KCCQ TSS  

Voor het bepalen van de transitiekansen in het model zijn data gebruikt verkregen 

uit de DAPA-HF studie (mediane follow-up duur 18,2 maanden).[16]  

 
KCCQ TSS data werden elke 4 maanden verzameld tijdens het eerste jaar van de 

studie, en daarna jaarlijks, waardoor er sprake is van interval-censored data. 

Doordat er gewerkt werd met een maandelijkse cyclusduur, werden maandelijkse 

transitie count data verkregen door het gebruik van de imputatie methode Last 

Observation Carried Forward (LOCF). Het Zorginstituut merkt op dat dit een 

methode is gebaseerd op de aanname dat een patiënt dezelfde score behoudt over 
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4 maanden (in hetzelfde KCCQ TSS kwartiel blijven). Verder werd deze methode 

ook gebruikt voor het imputeren van missende KCCQ TSS data. Ondanks dat dit een 

frequent gebruikte imputatie methode is, is het bekend dat deze methode kan 

zorgen voor vertekende resultaten. LOCF corrigeert namelijk niet voor de hogere 

kans op missende data voor patiënten met een slechtere kwaliteit van leven. Of vice 

versa: hogere kans op missende data voor patiënten met een goede kwaliteit van 

leven. Echter, volgens de registratiehouder is er sprake van maar 5% missende 

data. In dit geval verwacht het Zorginstituut dat gebruik van LOCF geen grote 

invloed heeft op de resultaten. Echter, het Zorginstituut heeft geen toegang tot 

empirische data van de DAPA-HF studie en is daarmee niet in de mogelijkheid om 

dit te valideren. Mocht dit percentage hoger zijn dan 5-10% dan zal LOCF mogelijk 

resulteren in vertekende transitiekansen. Transitie count data hebben een 

multinomial likelihood, die gecombineerd werd met een platte Dirichlet prior-

verdeling gebruikmakend van de Gibbs sampler om de posterior kansenverdeling te 

verkrijgen voor de KCCQ TSS transitiematrix. De registratiehouder heeft twee 

aparte transitiematrices berekend, één voor de eerste 4 maanden in de DAPA-HF 

studie en één vanaf de 4e maand in de DAPA-HF studie. De registratiehouder geeft 

hiervoor als reden op dat na de 4e maand een buigpunt kon worden 

geobserveerd.[22, 16] Zie figuur 3. Een scenarioanalyse waarin dezelfde 

transitiekansen zijn gebruikt als in de eerste vier maanden had geen grote impact 

op de kosteneffectiviteit volgens de registratiehouder.[2] Verder gaf de 

registratiehouder aan dat de stijging van de KCCQ TSS niet gelijk was in de 

dapagliflozine groep en placebo groep. Voor dapagliflozine was de odds op meer dan 

5-punten verbetering in KCCQ-TSS statistisch significant hoger dan voor placebo, 

zowel op vier als op acht maanden (odds ratio 1,07 [95% CI 1,00-1,14] en 1,15 

[1,08, 1,23]). Op baseline was de gemiddelde KCCQ TSS 73,15 voor de 

dapagliflozine groep en 74,09 voor de placebo groep. De mediaan was in beide 

groepen 77,1. In tabel 6 en 7 worden de transitiekansen tussen de KCCQ TSS 

kwartielen weergegeven per behandelarm apart.    
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Figuur 3: Gemiddelde KCCQ TSS over tijd in de DAPA-HF studie per behandelarm. 
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Tabel 6: KCCQ TSS kwartiel transities (Dapagliflozine arm) 

  Month 0 to 4 

KCCQ TSS 

transitions 

 KCCQ TSS 

Q1: 0-<58 

KCCQ TSS 

Q2: 56-<77 

KCCQ TSS 

Q3: 77-<92 

KCCQ TSS 

Q4: 92-100 

KCCQ TSS 

Q1: 0-<58 

0,8624 0,08042 0,03679 0,02043 

KCCQ TSS 

Q2: 56-<77 

0,03126 0,8579 0,07122 0,03959 

KCCQ TSS 

Q3: 77-<92 

0,00903 0,03829 0,8613 0,09133 

KCCQ TSS 

Q4: 92-100 

0,00713 0,01519 0,04547 0,9322 

  Month 5+ 

KCCQ TSS 

transitions 

 KCCQ TSS 

Q1: 0-<58 

KCCQ TSS 

Q2: 56-<77 

KCCQ TSS 

Q3: 77-<92 

KCCQ TSS 

Q4: 92-100 

KCCQ TSS 

Q1: 0-<58 

0.9436 0.03682 0.01409 0.00551 

KCCQ TSS 

Q2: 56-<77 

0.02629 0.922 0.03781 0.01392 

KCCQ TSS 

Q3: 77-<92 

0.0082 0.0275 0.9209 0.04339 

KCCQ TSS 

Q4: 92-100 

0.00259 0.01024 0.033 0.9542 

KCCQ TSS: Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire Total Symptom Score 
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Tabel 7: KCCQ TSS kwartiel transities (Placebo arm) 

  Month 0 to 4 

KCCQ TSS 

transitions 

 KCCQ TSS 

Q1: 0-<58 

KCCQ TSS 

Q2: 56-<77 

KCCQ TSS 

Q3: 77-<92 

KCCQ TSS 

Q4: 92-100 

KCCQ TSS 

Q1: 0-<58 

0.8818 0.07071 0.03164 0.01582 

KCCQ TSS 

Q2: 56-<77 

0.0387 0.853 0.06635 0.04194 

KCCQ TSS 

Q3: 77-<92 

0.01665 0.0491 0.8568 0.07747 

KCCQ TSS 

Q4: 92-100 

0.00513 0.01676 0.05305 0.9251 

  Month 5+ 

KCCQ TSS 

transitions 

 KCCQ TSS 

Q1: 0-<58 

KCCQ TSS 

Q2: 56-<77 

KCCQ TSS 

Q3: 77-<92 

KCCQ TSS 

Q4: 92-100 

KCCQ TSS 

Q1: 0-<58 

0.9414 0.03876 0.01212 0.00776 

KCCQ TSS 

Q2: 56-<77 

0.0322 0.9155 0.03708 0.01519 

KCCQ TSS 

Q3: 77-<92 

0.00747 0.03459 0.9196 0.03833 

KCCQ TSS 

Q4: 92-100 

0.00426 0.01359 0.03852 0.9436 

KCCQ TSS: Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire Total Symptom Score 

 

Hartfalen events 

Hartfalen events, hospitalisatie (HHF) en spoedeisend bezoek (UHFV) als gevolg van 

hartfalen, zijn geschat aan de hand van time-to-event en incidence rate analyses op 

data uit de DAPA-HF studie. De incidentie van HHF en UHFV zijn gemodelleerd door 

middel van generalized estimating equations (GEEs) met een negatieve binomiale 

verdeling om terugkerende HHF en UHFV events mee te kunnen nemen. Voor het 

voorspellen van HHF werd een gecorrigeerde GEE gebruikt. De covariaten waarvoor 

werd gecorrigeerd, alsook de regressie coëfficiënten, worden weergegeven in tabel 

8. Dit model vormt de standaard analyse die gebruikt wordt in de base-case. Ook 

werden er ongecorrigeerde GEEs gebruikt op de data uit de DAPA-HF studie, zie 

tabel 9. Dit werd als uitgangspunt gebruikt voor een scenario analyse. Voor het 

voorspellen van UHFV events werden er ongecorrigeerde GEE gebruikt omdat er 

relatief weinig UHFV events werden geregistreerd in de DAPA-HF studie. Het 

Zorginstituut merkt op dat er gecorrigeerd is voor een selectie van covariaten zoals 

T2DM, BMI, eerdere HF events, enzovoorts (tabel 8). Deze selectie is gebaseerd op 

vooraf gespecificeerde subgroep analyses voor de DAPA-HF studie. Deze selectie 

van covariaten werd verder gereduceerd op basis van goodness-of-fit (lage Akaike 

Information Criterion) en klinische validiteit.  
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Tabel 8: Gecorrigeerde GEEs voor het voorspellen van HHF events 

Hospitalisation for heart failure 

Covariate  Coefficient SE p-value 

Intercept -9.321 0.366 <0.001 

Dapagliflozin -0.309 0.074 <0.001 

KCCQ: 58-77 -0.488 0.096 <0.001 

KCCQ: 77-92 -0.682 0.098 <0.001 

KCCQ: >92 -1.101 0.113 <0.001 

LVEF (centred) -0.029 0.005 <0.001 

NT-proBNP (log) 0.590 0.043 <0.001 

Prior HHF 0.435 0.075 <0.001 

Type 2 diabetes 0.387 0.076 <0.001 

BMI (kg/m2) (centred) 0.020 0.006 0.001 

Creatinine (μmol/L) (centred) 0.005 0.001 <0.001 

HF > 2 years 0.438 0.084 <0.001 

Time since baseline (days) 0.0004 0.0002 0.041 

BMI: body mass index; HF: heart failure; KCCQ: Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire; LVEF: left 

ventricular ejection fraction 

 
Tabel 9: Ongecorrigeerde GEEs voor het voorspellen van HHF en UHFV events 

Parameter Overall T2DM No 

T2DM 

Prior 

HHF 

No Prior 

HHF 

Age ≤ 

65 

Age > 

65 

Europe 

HHF 

Intercept -4.494 -4.239 -4.756 -4.273 -4.746 -4.531 -4.469 -4.646 

Dapagliflo

zin 

-0.328 -0.281 -0.407 -0.300 -0.371 -0.320 -0.333 -0.105 

UHFV 

Intercept -7.280 -7.280 -7.280 -7.280 -7.280 -7.280 -7.280 -7.280 

Dapagliflo

zin 

-1.075 -1.075 -1.075 -1.075 -1.075 -1.075 -1.075 -1.075 

HHF: hospitalisation for heart failure; T2DM: type 2 diabetes mellitus; UHFV: urgent heart failure visit 

 

Levenstabellen voor niet-cardiovasculaire mortaliteit (non-CV mortaliteit) 

In de base-case werd de algemene mortaliteit geschat uit de DAPA-HF studie. Deze 

is vergeleken met de algemene mortaliteit van de Nederlandse populatie uit 

levenstabellen. Deze twee bronnen voor mortaliteit werden gecombineerd omdat de 

mortaliteit aan de hand van de DAPA-HF tot op zekere hoogte kon worden geschat. 

De mortaliteit van de gesimuleerde patiëntenpopulatie ouder dan geobserveerd in 

de DAPA-HF studie werd aangevuld met de algemene mortaliteit van de 

Nederlandse populatie uit levenstabellen Dit heeft als gevolg dat er een verbeterde 

schatting van mortaliteit kon worden gedaan.  

 

De non-CV mortaliteit in de DAPA-HF studie werd berekend door: de algemene 

mortaliteit minus de geschatte CV mortaliteit.  De non-CV mortaliteit werd 

vervolgens vergeleken met de non-CV mortaliteit uit levenstabellen. De hoogste 

schatting van de mortaliteit werd uit deze twee bronnen (de berekening en de 
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levenstabel) gehaald, en gebruikt in combinatie met CV mortaliteit om zo tot de 

algemene mortaliteit te komen in het model.  

 

De non-CV mortaliteit in de Nederlandse populatie werd geschat uit drie datasets 

van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze datasets waren algemene 

mortaliteit per leeftijd (dataset: 37360ned), het aantal CV doden per 5 jaar 

(dataset: 7233) en populatiegrootte per 5 jaar (dataset: 7233). CV overlijden werd 

gedefinieerd als dood geregistreerd met de ICD-10 categorieën I00 tot I99. De 2018 

versie van alle datasets werd gebruikt, omdat deze de meest recente dataset was 

die beschikbaar was voor alle drie.  

 

Leeftijd- en geslacht-specifieke CV mortaliteit werd geschat door het fitten van 

univariate penalized composite link modellen op het aantal CV overlijdens en 

populatiegrootte per 5 jaar. Dit werd uitgevoerd in R met het pakket ungroup. 

Vervolgens werd deze CV-mortaliteit afgehaald van de algemene mortaliteit om 

leeftijd- en geslacht-specifieke non-CV mortaliteit te schatten. Deze rates werden 

omgezet naar jaarlijkse transitiekansen voor de gezondheidstoestand ‘dood’.  

 

De Nederlandse levenstabellen lopen tot maximaal 98 jaar, terwijl in het model 

simulatie doorgaat tot 101 jaar. Voor deze extra jaren verhoogt de registratiehouder 

de mortaliteit van patiënten van 98 jaar met 10% voor elk opvolgend jaar.  

 

Bijwerkingen (adverse events) 

De kansen op het optreden van ernstige bijwerkingen of specifieke bijwerkingen 

gerelateerd aan hartfalen medicatie zijn meegenomen door te kijken naar het aantal 

geobserveerde events (aantal bijwerkingen) en de tijd dat een patiënt at risk is. 

Behandel specifieke event rates zijn geschat voor de patiënten die dapagliflozine of 

placebo ontvangen bovenop de standaardbehandeling. Patiënten die stoppen met 

het gebruik van dapagliflozine nemen dezelfde kansen aan als die van de placebo 

groep. Het model bevat volume depletie, renale events, hypoglycemische events, 

fracturen, diabetische ketoacidose en amputatie als bijwerking. De jaarlijkse kans 

op het krijgen van een van deze bijwerkingen is weergegeven in tabel 10. De meest 

voorkomende bijwerkingen waren volume depletie en renale events.  

 
Tabel 10: Jaarlijkse kansen op bijwerkingen 

Adverse event Dapagliflozin + SoC Placebo + SoC 

Volume depletion 5.00% 4.50% 

Renal events 4.10% 4.70% 

Hypoglycaemic events 0.10% 0.10% 

Fractures 1.40% 1.40% 

Diabetic ketoacidosis 0.10% 0.00% 

Amputation 0.30% 0.30% 

 

 

2.8.2 Extrapolatie 

De klinische data zijn verkregen over een beperkte periode van 18,2 maanden. Om 

een realistische schatting te maken over de volledige tijdsduur van het model is er 

een extrapolatie gedaan van de data over tijd van de effecten van de werking van 

dapagliflozine en placebo toegevoegd aan de standaardbehandeling. Dit is als volgt 

gedaan:  
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De registratiehouder heeft zich gehouden aan de richtlijn van NICE voor de analyse 

van survival data. De registratiehouder heeft 4 parametrische distributies 

geëvalueerd voor het modelleren van de twee typen mortaliteit in het model: 

algemene mortaliteit en CV mortaliteit. De registratiehouder heeft 4 standaard 

parametrische survival distributies geëvalueerd: Weibull, log-logisitic, log-normal en 

de Gompertz. Flexibele parametrische distributies zoals de generalized gamma en 

de generalized F distributies zijn niet meegenomen, waarvoor de registratiehouder 

als reden opgeeft het overfitten van de data te willen voorkomen. De exponentiele 

distributie is niet meegenomen omdat deze niet de mogelijkheid heeft om stijgend 

risico op mortaliteit te modelleren.  

 

Alle onderzochte parametrische distributies resulteerden in vergelijkbare waarden 

voor de Akaike Information Criterion (AIC) en de Bayesian Information Criterion 

(BIC) volgens de registratiehouder. Daarom werd in de vergelijking van de 4 

kandidaat parametrische distributies de focus verlegd naar de klinische plausibiliteit 

van lange-termijn extrapolaties. Hiervoor werden validatie plots opgesteld, waarin 

de geschatte extrapolatie werd vergeleken met data uit een andere grote studie, de 

PARADIGM-HF studie (NICE TA388).[24, 25] Deze studie had vergelijkbare 

inclusiecriteria als de DAPA-HF studie, maar hierin ontvingen patiënten een ACE en 

de levensverwachting van patiënten was 7,34 tot 8,36 jaar. In de DAPA-HF studie 

was de levensverwachting van patiënten behandeld met ACE 6,52 jaar. De 

registratiehouder geeft aan in de technische appendix dat de levensverwachting in 

de DAPA-HF lager zou moeten zijn dan de levensverwachting in de PARADIGM-HF 

studie, als gevolg van een hoger sterftecijfer (mortality rate) in de DAPA-HF 

studie.[26] De log-normal en log-logistic overschatten de levensverwachting (9,9 en 

8,23 jaar), en de Gompertz onderschat de levensverwachting aanzienlijk (4,24 

jaar).  Daarnaast werd dit ook voorgelegd aan klinisch experts.[13] De 

registratiehouder heeft ervoor gekozen om de Weibull distributie te fitten op de 

DAPA-HF data om algemene en CV mortaliteit te schatten. Zie figuren 3 en 4 waarin 

dit grafisch wordt weergegeven. In figuur 4 wordt de Weibull gefit op de 

geobserveerde data en in figuur 5 wordt dit vergeleken met de gemodelleerde 

algemene mortaliteit uit de PARADIGM-HF studie. De Weibull resulteerde in de 

meest klinisch plausibele lange-termijn overleving wat bevestigd is door klinisch 

experts.[13] Daarnaast komt het het dichtst in de buurt van eerder gepubliceerde 

schattingen van overleving uit de PARADIGM–HF studie. Het Zorginstituut kan zich 

vinden in de keuze voor de Weibull distributie om algemene en CV mortaliteit te 

modelleren. In tabel 14 worden gecorrigeerde parameters van de Weibull distributie 

weergegeven voor beide typen mortaliteit. 
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Figuur 4: Geobserveerde en geschatte algemene mortaliteit met een gefitte Weibull 

distributie 

 
Figuur 5: Extrapolatie met een Weibull distributie van de overall survival vergeleken 

met de PARADIGM-HF studie  

 

  



DEFINITIEF | Farmaco-economisch rapport voor dapagliflozine (Forxiga®) bij de behandeling van symptomatisch 

chronisch hartfalen met gereduceerde ejectiefractie | 29 maart 2021 

 

2021001099 Pagina 32 van 69 

 
Tabel 14: Survival distributie parameters voor gecorrigeerde algemene en 

hartfalen-specifieke mortaliteit.  

Covariate Coefficient SE p-value 

All-cause mortality 

Shape 1.245 0.048 <0.001 

Scale 139304.051 51809.337 0.007 

Dapagliflozin 0.133 0.068 0.051 

Female 0.383 0.091 <0.001 

LVEF (centred) - - - 

NT-proBNP (log) -0.545 0.041 <0.001 

Type 2 diabetes -0.175 0.068 0.010 

Ischaemic HF -0.217 0.072 0.002 

KCCQ: 58-77 0.436 0.089 <0.001 

KCCQ: 77-92 0.790 0.097 <0.001 

KCCQ: >92 0.902 0.104 <0.001 

HF > 2 years -0.303 0.076 <0.001 

CV-specific mortality 

Shape 1.222 0.052 <0.001 

Scale 209901.536 89817.275 0.019 

Dapagliflozin 0.144 0.077 0.060 

Female 0.381 0.103 <0.001 

LVEF (centred) 0.017 0.005 0.002 

NT-proBNP (log) -0.571 0.047 <0.001 

Type 2 diabetes -0.208 0.077 0.007 

Ischaemic HF -0.235 0.081 0.004 

KCCQ: 58-77 0.460 0.100 <0.001 

KCCQ: 77-92 0.809 0.110 <0.001 

KCCQ: >92 0.880 0.115 <0.001 

HF > 2 years -0.289 0.086 <0.001 

HF: heart failure; KCCQ: Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire; LVEF: left ventricular 

ejection fraction 

 

2.8.3 Utiliteiten 

Voor het bepalen van de utiliteiten van de gezondheidstoestanden heeft de 

registratiehouder de DAPA-HF studie als uitgangspunt genomen. In deze studie is 

gebruik gemaakt van de EQ-5D-5L vragenlijst.  

 

Aan de hand van het Nederlandse tarief zijn antwoorden op de EQ-5D-5L vragenlijst 

omgezet in utiliteiten.[27] Hiërarchische modellen (mixed models) zijn gebruikt om 

de utiliteiten te schatten. Hiërarchische modellen corrigeren voor de longitudinale 

structuur van de data, in andere woorden, elke patiënt heeft meerdere observaties 

over tijd die gecorreleerd zijn. Daardoor kan niet elke observatie als onafhankelijk 

worden beschouwd. Daarnaast is er een additionele correctie uitgevoerd voor een 

aantal covariaten. De resultaten van het hiërarchisch model zijn weergegeven in 

tabel 15. Het model is gebruikt om utiliteiten én disutiliteiten in de verschillende 
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gezondheidstoestanden te bepalen. Het Zorginstituut merkt op dat de DAPA-HF een 

grote multicenter studie is, uitgevoerd in 410 centra en 20 landen. Deze kunnen 

worden gezien als additionele hiërarchische niveaus in de data. De registratiehouder 

corrigeert hier niet voor. Belangrijk om in acht te nemen is dat verschillen of 

overeenkomsten in patiëntkarakteristieken tussen centra of landen, verschillen in 

gezondheidszorgsystemen tussen landen, maar ook de mate van onbalans in de 

grootte van de patiëntengroepen in centra of landen van invloed kan zijn op de 

onzekerheid (SE) en op de puntschatters, respectievelijk. Indien deze niveaus 

worden genegeerd, is het mogelijk dat onzekerheid rondom de puntschatters is 

onderschat.[6] Dit zou een impact kunnen hebben op de probabilistische 

gevoeligheidsanalyses waarin de onzekerheid (SE) rondom de utiliteit is gebaseerd 

op data uit de DAPA-HF studie.   

 
Tabel 15: Utiliteiten geschat aan de hand van een hiërarchisch model (mixed 

model) 

Variable Coefficient SE P value 

Intercept 0.6569 0.0118 <0.0001 

Time (days)* 0.0000 0.0000 0.0175 

KCCQ TSS Quartile 2 0.1199 0.0033 <0.0001 

KCCQ TSS Quartile 3 0.1772 0.0034 <0.0001 

KCCQ TSS Quartile 4 0.2175 0.0036 <0.0001 

T2DM -0.0169 0.0034 <0.0001 

Age -0.0006 0.0002 0.0002 

Sex: Male 0.0253 0.0041 <0.0001 

Europe -0.0289 0.0044 <0.0001 

North America -0.0315 0.0057 <0.0001 

South America -0.0251 0.0055 <0.0001 

HHF/UHFV event -0.0270 0.0113 0.0164 

HHF: 1 - <2 months -0.0206 0.0125 0.0997 

HHF: 2 - <4 months -0.0269 0.0095 0.0048 

HHF: 4 - <12 months -0.0181 0.0074 0.0143 

Stroke event -0.2297 0.0342 <0.0001 

MI event -0.0322 0.0362 0.3739 

Volume depletion -0.0530 0.0126 <0.0001 

Renal event -0.0701 0.0145 <0.0001 

Hypoglycaemic event -0.2949 0.0914 0.0013 

Fracture -0.1211 0.0334 0.0003 

HHF: hospitalisation for heart failure; KCCQ TSS: Kansas City Cardiomyopathy 

Questionnaire total symptom score; T2DM: type 2 diabetes mellitus; UHFV: urgent heart 

failure visit; SE: standard error. * estimates have been rounded; mean (SE)=0.00001 

(0.000004) 
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In het model worden ook disutiliteiten als gevolg van bijwerkingen toegepast. 

Gegevens hierover komen voornamelijk uit de DAPA-HF studie geschat aan de hand 

van het voorgaand beschreven hiërarchisch model.[11] Voor drie bijwerkingen komen 

deze uit andere studies van Currie et al.[28], Peasgood et al.[29] en Clarke et al.[30].  

 

In tabel 16 zijn de gebruikte utiliteit parameters weergegeven. De impact van een 

hartfalen event (HHF of UHFV) werd toegepast als een eenmalige deductie 

(decrement) van de utiliteit. De impact van een ziekenhuisopname voor hartfalen op 

kwaliteit van leven is langer dan de cyclusduur van 1 maand. Daarom is er gekeken 

wat het totale effect is op kwaliteit van leven in één jaar na ziekenhuisopname. Dit 

totale effect van ziekenhuisopname werd toegepast in de maand waarin de opname 

plaatsvond. Na het eerste jaar werd discontering toegepast op de utiliteiten inclusief 

het decrement voor HHF en UHFV. De disutiliteiten van de bijwerkingen zijn 

eenmalig toegepast (1 cyclus) afhankelijk van wanneer de bijwerking door de 

patiënt in het model werd ervaren (tabel 16: adverse events). Het Zorginstituut 

merkt op dat de gebruikte utiliteit in KCCQ TSS kwartiel 4 van 0.832 niet ver ligt 

van de utiliteit in de algemene Nederlandse populatie van 60 tot 70 jaar, namelijk 

0.839.[15]  

 
Tabel 16: Utiliteit parameters 

Health state and 

worsening HF 

events 

Mean SE Source 

KCCQ TSS: 1 - <58 0.615 0.016 DAPA-HF 

KCCQ TSS: 58 - <77 0.735 0.016 DAPA-HF 

KCCQ TSS: 77 - <92 0.792 0.016 DAPA-HF 

KCCQ TSS: 92 - 100 0.832 0.016 DAPA-HF 

T2DM (decrement) 0.017 0.003 DAPA-HF 

HHF (decrement) 0.246* 0.020 DAPA-HF 

UHFV (decrement) 0.027 0.011 DAPA-HF 

Adverse events Mean SE Source 

Volume depletion 0.053 0.012 DAPA-HF 

Renal events 0.070 0.014 DAPA-HF 

Hypoglycaemic events 0.039 0.002^ Currie et al.[28]  

Fractures 0.121 0.033 DAPA-HF 

Diabetic ketoacidosis 0.000 0.000 Peasgood et al.[29]  

Amputation 0.231  0.053 Clarke et al.[30]  

^ assumed 5% of mean value. *annual utility decrement calculated as the sum of all time-

dependant disutilities after a HHF presented in Table 16, but applied for one cycle only, i.e. 

effective QALYs lost due to event incidence. Utility decrements should be entered as positive 

values. HHF: hospitalisation for heart failure; KCCQ TSS: Kansas City Cardiomyopathy 

Questionnaire total symptom score; QALY: quality-adjusted life year; T2DM: type 2 diabetes 

mellitus; UHFV: urgent heart failure visit; SE: standard error 
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2.8.4 Kosten 

Uitgaande van het maatschappelijk perspectief kunnen er drie kostencategorieën 

worden onderscheiden, namelijk kosten binnen de gezondheidszorg, kosten van 

patiënten en familie en kosten in andere sectoren.  

 

De registratiehouder heeft kosten binnen de gezondheidszorg, patiënt en 

familiekosten, en kosten in andere sectoren meegenomen in het model. Voor het 

berekenen van de kosten is data uit de volgende bronnen gebruikt: 

-  Nederlandse kostenhandleiding.[31] 

-  De Z-index.[32] 

-  Literatuur. 

-  OPENDIS database.[33] 

-  Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) tarieven[33] 

 

De kosten zijn uitgedrukt in euro’s en gecorrigeerd voor inflatie voor het jaar 2019. 

Waar nodig werden prijzen geïndexeerd naar het jaar 2019 gebruikmakend van de 

consumer price index van het CBS. Kosten in andere valuta werden omgezet naar 

euro met de wisselkoers van het jaar waarin de kosten werden gerapporteerd.  

 

Kosten binnen de gezondheidszorg 

Binnen de kostencategorie kosten binnen de gezondheidzorg vallen twee soorten 

kosten. De eerste soort kosten bestaan uit alle zorgkosten die rechtstreeks verband 

houden met of beïnvloed worden door de preventie, diagnostiek, therapie, 

revalidatie en verzorging van de ziekte of behandeling. De kosten van de 

behandeling van bijwerkingen van een interventie behoren ook in deze 

kostencategorie. De tweede soort kosten bestaan uit alle zorgkosten die zich 

voordoen in gewonnen levensjaren, ook wel bekend als indirecte medische 

kosten. Het betreft hier alle medische kosten die optreden als gevolg van het 

levensverlengende effect van een interventie. Wanneer een interventie de 

levensduur verlengt, leidt dit normaal gesproken tot additionele zorgkosten. Dit 

kunnen kosten zijn die gerelateerd zijn aan de ziekte, maar dit kunnen ook kosten 

zijn geen directe relatie hebben met de ziekte. De indirecte medische kosten dienen 

meegenomen te worden in een scenario analyse. 

 

Dapagliflozine 

De kosten voor het gebruik van dapagliflozine zijn gebaseerd op de DAPA-HF 

studie.[11] De apotheekinkoopprijs (AIP) van dapagliflozine 10 mg bedraagt €44,10 

voor 30 tabletten. Dit komt overeen met een prijs van €1,47 per tablet. De dosering 

voor het chronisch gebruik van dapagliflozine is eenmaal daags een tablet van 10 

mg. Bij 100% therapietrouw bedraagt het aantal tabletten per jaar 365,25. De 

kosten per patiënt per jaar bedragen hiermee €536,92 (365,25 x €1,47). Het 

Zorginstituut merkt op dat de registratiehouder rekent met kosten per patiënt per 

jaar van €584,84. Dit is inclusief BTW. Terhandstellingskosten zijn gebaseerd op 

data uit het Farmacotherapeutisch Kompas, en zijn vastgesteld op €6,50 per 

uitgegeven medicijn voor een periode van 3 maanden.[34] Voor een heel jaar 

resulteert dit in €26,00 per patiënt. Tezamen zijn de kosten voor behandeling met 

dapagliflozine €610,84 per patiënt per jaar.  

 

Kosten van de standaardbehandeling 

Voor de kosten van de standaardbehandeling zijn kosten verzameld uit de Z-index 

van Mei 2020.[32] De verdeling van de verschillende typen medicaties in de 

standaardbehandeling van hartfalen zijn gebaseerd op de DAPA-HF studie. De 

selectie van de medicijnen en dagelijkse doseringen zijn gebaseerd op de ESC en 

NHG richtlijnen en het Farmacotherapeutisch Kompas.[35, 36, 34] De proportie 

patiënten die bepaalde medicatie gebruikten is gebaseerd op GIP data.[37] Kosten 
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zijn inclusief BTW weergegeven in tabel 17 en gecorrigeerd voor 

terhandstellingskosten.  

 

 
Tabel 17: Kosten van medicatie in het model 

Treatment Daily dose assumptions 1, 

2, 3 

Annual cost 3, 

4 

Proportion5, 

6 

Dapagliflozin   1 tab 10mg €611 N/A 

  ACE inhibitor (overall)  N/A 

 

€45 56% 

Captopril 3 tabs 25mg €67 2%  

Enalapril  2 tabs 10mg €44 44% 

Lisinopril 1 tab 20mg + 1 tab 10mg €42 45%  

Ramipril 2 tabs 5mg 

 

€59 9%  

Angiotensin receptor 

(overall) 

N/A 

 

€72 28% 

  Candesartan 1 tab 32mg €61 18%  

Losartan 1 tab 100mg + 1 tab 50mg €46 52%  

Valsartan 2 tabs 160mg €123 30%  

   Sacubitril/valsartan 2 tabs 97/103mg  €1862 11% 

 Overall SoC  €250  

Sources. 1: NHG guidelines 2: ESC guidelines 3:Farmacotherapeutisch Kompas. 4: Z-Index 

May 2020. 5: GipData, 6: DAPA-HF  

 

Kosten per gezondheidstoestand en hartfalen events (HHF en UHFV) 

Elk gemodelleerd gezondheidstoestand, inclusief de ‘transient’ 

gezondheidstoestanden hebben kosten toegewezen gekregen uit de literatuur. De 

kosten zijn uitgedrukt in kosten per jaar, waarbij kosten voor hartfalen events 

alleen toegepast worden indien dit event plaatsvindt. Kosten voor de verschillende 

gezondheidstoestanden en de hartfalen events zijn weergegeven in tabel 18 en de 

kosten voor de bijwerkingen zijn weergegeven in tabel 19. Het Zorginstituut 

verzocht de registratiehouder een toelichting te geven op de assumptie van 8,5 

hospitalisatiedagen voor de kosten van HHF in de conceptversie van dit rapport. De 

registratiehouder heeft hiervoor data gebruikt van het CBS. De gemiddelde 

opnameduur in 2017 voor I50 Hartdecompensatie was 8,6 dagen voor mannen en 

8,4 dagen voor vrouwen, gemiddeld genomen 8,5 dagen.[38]  
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Tabel 18 Kosten in de verschillende gezondheidstoestanden en hartfalen events 

Health state Costs Source resource use Source costs  

Background 

HF 

management 

€500^ Clinical expert opinion (assuming 

2 GP visits, 2 cardiologist 

consultations, 2 nurse 

consultations, 1 GP call, 1 

cardiologist call and 2 nurse calls) 

Dutch Costing Manual 

(assuming the salary of a 

nurse is 1/3 of the salary 

of a physician)[31]  

T2DM €852 Peters et al.[39] (including primary 

care costs, medication costs, 

hospital care costs and 

monitoring/device costs) 

Peters et al.[39] 

Worsening 

HF event 

Costs Source resource use Source costs  

HHF €4322^ CBS Statline (assuming a mean 

hospitalization duration of 8.5 

days)[38]  

Dutch Costing Manual[31] 

UHFV €200^ Assumption: day treatment 

(outpatient, without admission) 

OpenDisData DBC code 

099899066[33] 

CV death €0 Assumption: no additional costs  N/A 

HF: heart failure; T2DM; type 2 diabetes mellitus; HHF: hospitalization heart failure; UHF: 

urgent heart failure visit; ^: includes travel costs 

 
Tabel 19: Kosten van bijwerkingen 

Adverse 

event 

Costs Source resource use Source unit costs  

Volume 

depletion 

€108.63 Assumption: 1.5 GP visit 

for 75% of the patients, 1 

ED visit for 25% of the 

patients 

Dutch Costing Manual[31] 

Renal events €955.00 Assumption: acute kidney 

injury  

OpenDisData DBC code 

140301075[33]  

Hypoglycaemic 

events 

€877.68 de Groot et al.[40] de Groot et al.[40] 

Fractures €2706.00 Assumption: hip fracture Kanters et al.[41] 

Diabetic 

ketoacidosis 

€1785.53 Dhatariya et al.[42] Dhatariya et al.[42] 

Amputation €7360.00 Assumption: amputation as 

complication of diabetes 

(diabetic foot)  

OpenDisData DBC code 

099699064[33] 
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Toekomstige niet-gerelateerde zorgkosten 

Leeftijd- en geslacht-specifieke niet-gerelateerde zorgkosten zijn geschat met 

gebruik van de ‘Practical Application to Include future Disease Costs’ (PAID) tool.[43] 

Er werd een onderscheid gemaakt in de kosten in het laatste jaar van leven en 

kosten in andere jaren. Kosten voor hartfalen en T2DM inclusief complicaties als 

gevolg van T2DM werden geëxcludeerd, omdat deze kosten al werden meegenomen 

in de directe zorgkosten in het model. De PAID tool geeft alleen waarden tot een 

leeftijd van 99 jaar. De trend in de jaren 95 tot 99 werd lineair geëxtrapoleerd naar 

de jaren 100 en 101.  

 

Patiënt en familiekosten 

Patiënt- en familiekosten zijn kosten die optreden buiten de formele 

gezondheidszorg maar die de patiënt en de familie zelf maken en die een directe 

relatie hebben met de ziekte of behandeling. De registratiehouder heeft in het 

model informele zorgkosten en reiskosten meegenomen.  

 

Informele zorgkosten 

Het aantal uur informele zorg per maand voor elke KCCQ gezondheidstoestand, bij 

hartfalen events en per NYHA klasse werd gebaseerd op expert opinie.[13] De 

referentieprijs van 1 uur informele zorg werd vastgesteld op €14,95. Dit was 

gebaseerd op de Nederlandse kostenhandleiding, geïndexeerd naar het jaar 

2019.[31] Zie tabel 20 voor de informele zorgkosten.   
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Tabel 20: Informeel zorggebruik  

 Hours per 

week 

(range) 

(clinical 

expert 

opinion) 

% receiving 

informal care, 

clinical expert 

opinion 

Final estimate 

hours per week 

(Hours/week*%) 

Model 

input per 

month (SE) 

(*52 

weeks/12  

months) 

KCCQ TSS: 1 - <58 12 (6-16) 

(NYHA IV) 

87% (NYHA IV) 10.44 45 (SE 9.6) 

KCCQ TSS: 58 - <77 8.3 (3-12) 

(NHYA III) 

70% (NYHA III) 5,81 25 (SE 7.0) 

KCCQ TSS: 77 - <92 5 (1-8) 

 (NYHA II) 

40% (NYHA II) 2 9 (SE 3.1) 

KCCQ TSS: 92 - 100 5 (1-8) 

(NYHA II, 

because 

NYHA I was 

not in trial) 

40% (NYHA II, 

because NYHA I 

was not in trial) 

2 9 (SE 3.1) 

 Hours per 

week 

(KCCQ 

quartiles) 

clinical 

expert 

opinion 

% receiving 

informal care, 

clinical expert 

opinion 

Final estimate 

hours per week 

(Hours/week*%) 

Model 

input per 

month 

Urgent visit 6 (1-12) 67% (33-80) 4 hours/week for 2 

weeks 

8 (2.66) 

Hospitalization 11 (2-24) 69% (33-90) 8 hours/week for 4 

weeks 

32 (11.33) 

   

Reiskosten 

Reiskosten gerelateerd aan het aantal bezoeken aan het ziekenhuis werden 

meegenomen in de base-case. De gemiddelde afstand naar het ziekenhuis en de 

verdeling tussen openbaar vervoer en eigen vervoer werden gebaseerd op de 

Nederlandse kostenhandleiding.[31]  

 

Kosten in andere sectoren 

Kosten in andere sectoren hebben betrekking op kosten buiten de gezondheidszorg. 

Dit zijn met name productiviteitskosten door het verlies van productiviteit door 

ziekte. Deze zijn door de registratiehouder meegenomen in het model.  

 

Volgens de registratiehouder zijn bijna alle patiënten met hartfalen in Nederland 

boven de pensioengerechtigde leeftijd. Als gevolg heeft morbiditeit en mortaliteit 

geen invloed op productiviteitsverlies. Daarom neemt de registratiehouder geen 

productiviteitskosten door het verlies van productiviteit door ziekte mee in de base-

case.  

 

De registratiehouder doet dit wel voor de subgroep waarin patiënten jonger waren 
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dan 65 jaar. De gemiddelde leeftijd in deze subgroep was 56 jaar. Korte termijn 

productiviteitsverlies bevatte een vast aantal dagen waarin de patiënt absent was 

per jaar als gevolg van ziekte, alsook een vast aantal dagen waarin de patiënt 

absent was als gevolg van hartfalen events. De kosten per uur productiviteitsverlies 

zijn gebaseerd op de Nederlandse kostenhandleiding.[31] Een gewogen gemiddelde 

van de kosten van vrouwen en mannen is gebruikt, resulterend in kosten van 

€37,11 per uur geïndexeerd naar het jaar 2019. Als de aanname wordt gemaakt dat 

iedereen een fulltime contract (40 uur) heeft, resulteert dit in jaarlijkse kosten van 

productiviteitsverlies van €77.401. In het algemeen, worden de verloren uren per 

dag geschat door het delen door het gemiddelde aantal werkbare uren per week 

door het aantal werkbare dagen in een week (5). Omdat het niet bekend is op welke 

dag van de week patiënten worden opgenomen in het ziekenhuis, geeft de 

registratiehouder aan dat correctie voor onproductieve uren (verlof of ziekte), niet 

zou moeten plaatsvinden. In dit geval gebruikte de registratiehouder het 

daadwerkelijk aantal dagen in een week (7), om het aantal productieve dagen per 

week te berekenen. Productiviteitskosten werden berekend per cyclus.  

 

Expert opinie werd gevraagd om de proportie patiënten te schatten met hartfalen 

die een betaalde functie hebben omdat hier geen informatie over beschikbaar was in 

de DAPA-HF studie.[13] De klinisch experts gaven hun opinie over deze proportie aan 

de hand van de NYHA classificatie. Daarnaast werd er aangenomen dat patiënten 

parttime werken. Schattingen van het aantal verloren werkdagen voor elke NYHA 

klasse werden gebaseerd op de interviews met klinisch experts. Gebaseerd op 

voorgenoemde, werd de proportie van werkverlies berekend voor elk KCCQ TSS 

kwartiel (I: 0.0002, II: 0.0006, III: 0.001, IV: 0.01). Expert opinie werd ook 

gegeven over het aantal verloren werkdagen bij hartfalen events (HHF en UHFV). 

Het aantal verloren werkdagen per gezondheidstoestand of hartfalen event werd 

vermenigvuldigd met het percentage werkzame mensen volgens de klinisch experts. 

Er werd aangenomen dat alle patiënten met pensioen gaan bij de Nederlandse 

pensioengerechtigde leeftijd van 67 jaar en 4 maanden en hierna geen 

productiviteitsverlies meer genereren.    

2.8.5 Modelaannames 

In tabel 21 worden de aannames weergegeven zoals gerapporteerd door de 

registratiehouder.  
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Tabel 21: Aannames in het model  

Assumption Source / 

paragraph with 

further 

explanation 

General   

The model adopts a lifetime horizon, as per Dutch guideline. 

Alternative model horizons (1, 5, and 10 years) were evaluated in 

scenario analyses. 

[31]/ 2.5, 2.10.3 

The discount rates applied are 4% for costs and 1.5% for effects. [31] / 2.6 

Assumptions on daily medication doses are based on guidelines. 2.8.2.3 

Patient characteristics  

Patients enrolled in the DAPA-HF trial are representative of the 

Dutch HF population with respect to their characteristics that 

influence model outcomes 

[11] / 2.1 

Comparators  

The mix of treatments constituting standard of care in the DAPA-HF 

trial is representative of the standard of care in the Dutch HF 

population 

[11] / 2.1, 2.8.2.3 

Adverse events  

The incidence of adverse events was assumed to be constant over 

time 

2.8.2.1 

The incidence of adverse events in the placebo + SoC arm of the 

DAPA-HF trial is representative of the incidence of adverse events 

in the Dutch HF population 

[11] / 2.8.2.1 

Mortality  

Cardiovascular mortality in the placebo + SoC arm of the DAPA-HF 

trial population is representative of cardiovascular mortality in the 

Dutch HF population 

[11] / 2.8.2.1 

Mortality from Dutch life-tables increases by 10% annually 

between the age of 98 and 101. 

2.8.2.1 

Utilities  

Utilities of health states were assumed to be dependent only on the 

health states and independent of treatment arms. 

2.8.2.2 

Absolute utility decrements were applied to patients who were 

hospitalized or who experienced adverse events. This reduction in 

quality of life was applied for 1 model cycle (1 month). 

2.8.2.2 

 

Healthcare costs 

 

The costs of background heart failure management per cycle are 

assumed to be the same regardless of the treatment received. 

Expert opinion / 

2.8.2.3 

In the base case analysis, the costs of the background therapy 

were based on the observed proportions of patients using a specific 

type of medication in the DAPA-HF trial and the corresponding 

[11] / 2.8.2.3 
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recommended doses. For each therapy a weighted average based 

on DDD was used. 

Assumptions for resource use are based on clinical expert opinion. 

However, the responses of the clinical experts varied. The mean 

value was used for the base case analysis (see Technical Report 

Appendix 2). 

2.8.2.3 

A standard error equal to 20% of the mean value was used for cost 

parameters for which no parameter uncertainty was known. 

2.10.2 

Patient and family costs  

In the absence of direct evidence, estimates on the use of informal 

care were based on clinical expert opinion  

Expert opinion / 

2.8.2.3 

An urgent HF visit is associated with the consumption of 8 hours of 

informal care, and a HF hospitalisation with 32 hours. 

Expert opinion/ 

2.8.2.3 

Travelling expenses were added to the health state costs and 

worsening HF event costs. We assumed that 50% of the patients 

travel by car and 50% travel by public transports. 

2.8.2.3 

Costs in other sectors  

Only short-term productivity losses were included in the analysis 2.8.2.3 

No productivity losses occur after the retirement age of 67 years 

and 4 months 

 

The labour market participation in each KCCQ TSS quartile was 

based on expert opinion on the labour market participation in NYHA 

classes 

Expert opinion / 

2.8.2.3 

Patients work on average 50% of full-time equivalence 2.8.2.3 

 

Conclusie: 

Het Zorginstituut kan zich vinden in hoe de inputgegevens tot stand zijn gekomen.  

2.9 Validatie 

2.9.1 Validatie van het conceptuele model 

Een groep van vijf Nederlandse klinisch experts heeft de modelstructuur 

beoordeeld.[13] Daarnaast heeft de registratiehouder een systematisch review 

uitgevoerd naar soortgelijke farmaco-economische modellen. Dit wordt beschreven 

in paragraaf 2.11.   

2.9.2 Validatie van de input data 

Dezelfde groep van vijf Nederlandse klinisch experts heeft naast het beoordelen van 

de modelstructuur, ook input geleverd voor kosten wat betreft de 

standaardbehandeling, informeel zorggebruik en productiviteitsverlies in 

Nederland.[13]  

2.9.3 Technische validatie 

De registratiehouder heeft een aantal technische validaties uitgevoerd om te 

evalueren of modelberekeningen robuust zijn, en of het model resulteert in 

realistische uitkomsten conform de DAPA-HF studie:[11] 

-  Controle op fouten in formules en parameters;  

-  Controle van het verzamelen van input parameters en implementatie 

daarvan in het model;  
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-  Uitvoer van een extreme waarden analyse, om te controleren of het model 

nog realistische resultaten laat zien.   

 

Figuur 6 toont de gemodelleerde incidentie van hospitalisatie als gevolg van 

hartfalen (HHF) vergeleken met de geobserveerde incidentie in de DAPA-HF studie. 

Het model produceert resultaten die overeenkomen met de DAPA-HF studie. De 

registratiehouder rapporteert een R2 van 0,994 voor algehele mortaliteit (in het 

fitten van de Weibull distributie, zie paragraaf 2.8.2) en een foutmarge van 2,8% in 

het schatten van de incidentie van HHF.    

 

 
Figuur 6: Gemodelleerde incidentie van hospitalisatie als gevolg van hartfalen (HHF) 

vergeleken met de geobserveerde incidentie van HHF 

 

2.9.4 Output validatie 

In een tweede interviewronde, werden de klinische uitkomsten van het model 

gepresenteerd aan vier klinisch experts. Deze klinisch experts werden gevraagd of 

de klinische uitkomsten in lijn waren met hun verwachtingen en hun observaties in 

de dagelijkse praktijk. De registratiehouder beschrijft dit in de bijlage (appendix 7) 

van de technische appendix behorend bij het model.[26] De klinisch experts konden 

zich vinden in de geschatte levensverwachting en het kwam overeen met wat zij in 

de dagelijkse praktijk observeren (50% van de patiënten overlijdt binnen 5 jaar). 

Het aantal hospitalisaties (HHF) dat is gemodelleerd werd ook realistisch bevonden. 

Echter, de klinisch experts gaven aan dat het moeilijk was om data uit de praktijk te 

vergelijken met modelresultaten omdat in het model het aantal events werd 

uitgedrukt in het aantal events over een levenslange periode in een cohort van 1000 

patiënten. Het aantal spoedeisende bezoeken (UHFV) was relatief laag, maar werd 

ook representatief bevonden. Ook het feit dat 75% van de hartfalen patiënten 

overlijdt in het model als gevolg van een cardiovasculaire aandoening (CV 

mortaliteit) was realistisch volgens de klinisch experts.  

2.10 Gevoeligheids- en scenarioanalyses 

In een gevoeligheidsanalyse wordt nagegaan wat de impact is van de variabelen op 

de resultaten en wordt de robuustheid van de resultaten vastgesteld. In geval van 
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een modelstudie waaraan aannames ten grondslag liggen is per definitie sprake van 

onzekerheid en is het uitvoeren van gevoeligheidsanalyses een vereiste. 

2.10.1 Univariate gevoeligheidsanalyses 

De registratiehouders heeft een univariate gevoeligheidsanalyse uitgevoerd op alle 

utiliteit en kosten input parameters. Alle kosten parameters werden gevarieerd met 

±20% omdat hier geen betrouwbaarheidsintervallen voor beschikbaar waren. Ook 

de utiliteit parameters voor de verschillende gezondheidstoestanden, utiliteit 

deducties (decrements) voor hartfalen events (HHF en UHFV) en bijwerkingen 

werden gevarieerd met ±20%. De invloed op de ICER is weergegeven in een 

tornado diagram. 

2.10.2 Probabilistische gevoeligheidsanalyses (PSA) 

Er is rekening gehouden met multivariate en stochastische onzekerheid in het model 

door middel van het gebruik van probabilistische gevoeligheidsanalyses. In het 

model zijn voor verschillende parameters specifieke distributies gespecificeerd met 

bijbehorende distributieparameters. In de Monte Carlo simulaties zijn 1.000 iteraties 

gebruikt. 

 

Waar mogelijk is er gebruik gemaakt van de standard error (SE) rondom de input 

parameter uit de data waaruit ook de input parameter is geschat. Wanneer deze 

informatie niet beschikbaar was, werd er aangenomen dat de SE 20% van de 

gemiddelde waarde was. Voor patiëntkarakteristieken werd er een normale 

distributie gebruikt. Voor kosten werd er een gamma distributie gebruikt. Voor 

proporties en percentages werd er een beta distributie gebruikt.  

 

In tabel 22 worden de verschillende distributies en parameters weergegeven die 

geëvalueerd zijn in de probabilistische gevoeligheidsanalyse.  
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Tabel 22: Distributies en parameters gebruikt in de PSA 

Base case (DAPA-

HF) 

Variable Mean  SE distribution 

Patient characteristics Age (years) 66.34 0.158 Normal 

Female 0.23 0.01 Beta 

BMI (kg/m2) 28.15 0.086 Beta 

Clinical characteristics KCCQ TSS Q1: 0-<58 0.23 0.006 Beta 

KCCQ TSS Q2: 58-<77  0.25 0.006 Beta 

KCCQ TSS Q3: 77-<92  0.28 0.007 Beta 

KCCQ TSS Q4: 92-100  0.24 0.006 Beta 

NTproBNP (pg/mL) 2342.53 43.515 Beta 

Ischaemic HF  0.56 0.007 Beta 

Duration of HF > 2 years 0.62 0.014 Beta 

Prior HHF 0.47 0.007 Beta 

LVEF  0.31 0.001 Beta 

Creatinine (μmol/L) 104.44 0.441 Beta 

Type 2 diabetes  0.45 0.007 Beta 

Treatment costs 

 

 

 

 

Dapagliflozin - Drug acquisition €610.84 €0.00 Gamma 

ACEi - treatment costs €44.92 €0.00 Gamma 

ARB - treatment costs €71.82 €0.00 Gamma 

Entresto - treatment costs €1,861.94 €0.00 Gamma 

SoC-  treatment costs €250.08 €0.00 Gamma 

Health state costs 

 

 

 

 

KCCQ TSS Q1: 0-<58 €499.62 €99.92 Gamma 

KCCQ TSS Q2: 58-<77  €499.62 €99.92 - 

KCCQ TSS Q3: 77-<92  €499.62 €99.92 - 

KCCQ TSS Q4: 92-100  €499.62 €99.92 - 

T2DM €852.06 €170.41 Gamma 

Event costs 

 

 

Hospitalisation for heart failure €4,322.40 €864.48 Gamma 

Urgent heart failure visit €200.00 €40.00 Gamma 

CV death €0.00 €0.00 Gamma 

Adverse event costs Volume depletion €108.63 €21.73 Gamma 

Renal €995.00 €199.00 Gamma 

Hypoglycaemic events €877.68 €175.54 Gamma 

Fractures €2,706.00 €541.2 Gamma 

Diabetic ketoacidosis €1,785.53 €357.11 Gamma 

Amputation €7,360.00 €1472 Gamma 

Dapagliflozin - Adverse 

events 

 

 

Volume depletion 0.05 0.005 Beta 

Renal 0.041 0.0041 Beta 

Hypoglycaemic events 0.001 0.0001 Beta 

Fractures 0.014 0.0014 Beta 

Diabetic ketoacidosis 0.001 0.0001 Beta 

Amputation 0.003 0.0003 Beta 

SoC- Adverse events Volume depletion 0.045 0.0045 Beta 

Renal 0.047 0.0047 Beta 

Hypoglycaemic events 0.001 0.0001 Beta 

Fractures 0.014 0.0014 Beta 

Diabetic ketoacidosis 0 0 Beta 

Amputation 0.003 0.0003 Beta 

Health state utility KCCQ TSS Q1: 0-<58 0.615 0.016 Beta 

KCCQ TSS Q2: 58-<77  0.735 0.016 Beta 

KCCQ TSS Q3: 77-<92  0.792 0.016 Beta 

KCCQ TSS Q4: 92-100  0.832 0.016 Beta 
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T2DM utility decrement 0.017 0.003 Beta 

 Hospitalisation for heart failure 0.246 0.02 Beta 

Urgent heart failure visit 0.027 0.011 Beta 

Adverse event utility 

decrements 

Volume depletion 0.053 0.012 Beta 

Renal 0.07 0.014 Beta 

Hypoglycaemic events 0.039 0.002 Beta 

Fractures 0.121 0.033 Beta 

Diabetic ketoacidosis 0 0 Beta 

Amputation 0.231 0.053 Beta 

Informal Care Cost Informal Care hour 14.95 0.00 Gamma 

KCCQ TSS Q1: 0-<58 (hours) 45 9.6 Normal 

KCCQ TSS Q2: 58-<77 (hours) 25 7.00 Normal 

KCCQ TSS Q3: 77-<92 (hours) 9 3.10 Normal 

KCCQ TSS Q4: 92-100 (hours) 9 3.10 Normal 

HHF (hours) 32.00 11.33 Normal 

UHFV (hours) 8.00 2.66 Normal 

Dapagliflozin - first 4 

months 

KCCQ Q1 -> KCCQ Q1 0.8624 0.00015 Beta 

KCCQ Q1 -> KCCQ Q2 0.08042 0.00012 Beta 

KCCQ Q1 -> KCCQ Q3 0.03679 0.00008 Beta 

KCCQ Q1 -> KCCQ Q4 0.02043 0.00006 Beta 

KCCQ Q2 -> KCCQ Q1 0.03126 0.00007 Beta 

KCCQ Q2 -> KCCQ Q2 0.8579 0.00015 Beta 

KCCQ Q2 -> KCCQ Q3 0.07122 0.00011 Beta 

KCCQ Q2 -> KCCQ Q4 0.03959 0.00008 Beta 

KCCQ Q3 -> KCCQ Q1 0.00903 0.00004 Beta 

KCCQ Q3 -> KCCQ Q2 0.03829 0.00008 Beta 

KCCQ Q3 -> KCCQ Q3 0.8613 0.00015 Beta 

KCCQ Q3 -> KCCQ Q4 0.09133 0.00012 Beta 

KCCQ Q4 -> KCCQ Q1 0.00713 0.00004 Beta 

KCCQ Q4 -> KCCQ Q2 0.01519 0.00005 Beta 

KCCQ Q4 -> KCCQ Q3 0.04547 0.00009 Beta 

KCCQ Q4 -> KCCQ Q4 0.9322 0.00011 Beta 

Dapagliflozin - 5+ months KCCQ Q1 -> KCCQ Q1 0.9436 0.00007 Beta 

KCCQ Q1 -> KCCQ Q2 0.03682 0.00006 Beta 

KCCQ Q1 -> KCCQ Q3 0.01409 0.00004 Beta 

KCCQ Q1 -> KCCQ Q4 0.00551 0.00002 Beta 

KCCQ Q2 -> KCCQ Q1 0.02629 0.00004 Beta 

KCCQ Q2 -> KCCQ Q2 0.922 0.00007 Beta 

KCCQ Q2 -> KCCQ Q3 0.03781 0.00005 Beta 

KCCQ Q2 -> KCCQ Q4 0.01392 0.00003 Beta 

KCCQ Q3 -> KCCQ Q1 0.0082 0.00002 Beta 

KCCQ Q3 -> KCCQ Q2 0.0275 0.00004 Beta 

KCCQ Q3 -> KCCQ Q3 0.9209 0.00006 Beta 

KCCQ Q3 -> KCCQ Q4 0.04339 0.00005 Beta 

KCCQ Q4 -> KCCQ Q1 0.00259 0.00001 Beta 

KCCQ Q4 -> KCCQ Q2 0.01024 0.00002 Beta 

KCCQ Q4 -> KCCQ Q3 0.033 0.00004 Beta 

KCCQ Q4 -> KCCQ Q4 0.9542 0.00004 Beta 

Discontinuation Annual probability of disc. 0.070 0.007 Beta 

Standard of care - first 4 

months 

KCCQ Q1 -> KCCQ Q1 0.8818 0.00015 Beta 

KCCQ Q1 -> KCCQ Q2 0.07071 0.00012 Beta 

KCCQ Q1 -> KCCQ Q3 0.03164 0.00008 Beta 
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KCCQ Q1 -> KCCQ Q4 0.01582 0.00006 Beta 

KCCQ Q2 -> KCCQ Q1 0.0387 0.00008 Beta 

KCCQ Q2 -> KCCQ Q2 0.853 0.00015 Beta 

KCCQ Q2 -> KCCQ Q3 0.06635 0.0001 Beta 

KCCQ Q2 -> KCCQ Q4 0.04194 0.00008 Beta 

KCCQ Q3 -> KCCQ Q1 0.01665 0.00006 Beta 

KCCQ Q3 -> KCCQ Q2 0.0491 0.00009 Beta 

KCCQ Q3 -> KCCQ Q3 0.8568 0.00015 Beta 

KCCQ Q3 -> KCCQ Q4 0.07747 0.00012 Beta 

KCCQ Q4 -> KCCQ Q1 0.00513 0.00003 Beta 

KCCQ Q4 -> KCCQ Q2 0.01676 0.00006 Beta 

KCCQ Q4 -> KCCQ Q3 0.05305 0.0001 Beta 

KCCQ Q4 -> KCCQ Q4 0.9251 0.00012 Beta 

Standard of care - 5+ 

months 

KCCQ Q1 -> KCCQ Q1 0.9414 0.00007 Beta 

KCCQ Q1 -> KCCQ Q2 0.03876 0.00006 Beta 

KCCQ Q1 -> KCCQ Q3 0.01212 0.00003 Beta 

KCCQ Q1 -> KCCQ Q4 0.00776 0.00003 Beta 

KCCQ Q2 -> KCCQ Q1 0.0322 0.00005 Beta 

KCCQ Q2 -> KCCQ Q2 0.9155 0.00007 Beta 

KCCQ Q2 -> KCCQ Q3 0.03708 0.00005 Beta 

KCCQ Q2 -> KCCQ Q4 0.01519 0.00003 Beta 

KCCQ Q3 -> KCCQ Q1 0.00747 0.00002 Beta 

KCCQ Q3 -> KCCQ Q2 0.03459 0.00004 Beta 

KCCQ Q3 -> KCCQ Q3 0.9196 0.00006 Beta 

KCCQ Q3 -> KCCQ Q4 0.03833 0.00005 Beta 

KCCQ Q4 -> KCCQ Q1 0.00426 0.00002 Beta 

KCCQ Q4 -> KCCQ Q2 0.01359 0.00003 Beta 

KCCQ Q4 -> KCCQ Q3 0.03852 0.00004 Beta 

KCCQ Q4 -> KCCQ Q4 0.9436 0.00005 Beta 

 

2.10.3 Scenarioanalyses 

De scenarioanalyses die zijn uitgevoerd zijn schematisch weergegeven in tabel 23.   
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Tabel 23: Overzicht van uitgevoerde scenarioanalyses 

Parameters Scenarios input 

Treatment 

effectiveness 

1 No effect of dapagliflozin 

on KCCQ TSS transition 

rates 

2 No effect of dapagliflozin 

on mortality  

1 KCCQ TSS transition rates for 

dapagliflozin are equal to rates for SOC 

2 Coefficients for treatment in equations 

for CV and all-cause mortality set to zero 

Time horizon 1. 1 year time horizon 

2. 5 year time horizon 

3. 10 year time horizon 

1. 1 

2. 5 

3. 10 

Mortality 1.Unadjusted survival 

2. Survival based on trial 

without lifetables (non-CVD 

mortality based on CHECK-

HF trial) 

3. Distribution: Gompertz 

4. Distribution: Log-logistic 

5. Distribution: Lognormal 

1-5. Adjusted model settings 

KCCQ 1. Worse initial distribution 

2. Better initial distribution 

1. KCCQ group: I: 30, II:30, III:20, IV:20 

2. KCCQ group: I: 20, II:20, III:30, IV:30 

Discontinuation 

of dapagliflozin 

1. No discontinuation  

2.Two times higher 

discontinuation 

1. 0.00% 

2. 14.00% 

Cost scenarios 1. Inclusion CVD death costs 

2. Informal care based on 

Entresto dossier 

3. Informal care based on 

iCARE tool[44] 

4. Health care perspective 

1.  Include costs for cardiovascular death 

of 1,893 euro 

2. Number of informal care hours per 

month: KCCQ TSS I: 4.4, II:4.4, III:4.4, 

IV:4.4 

3. Number of informal care hours per 

month: KCCQ TSS I: 71.8, II:53.8, 

III:29.8, IV:28.7 

4. Exclude informal care costs, future 

unrelated costs and societal cost 

 

Daarnaast warden er een aantal subgroep analyses uitgevoerd. De subgroepen die 

apart werden geanalyseerd zijn geïdentificeerd op basis van: 

-  Leeftijd: 

o ≤65 jaar met productiviteitsverlies 

o ≤65 jaar zonder productiviteitsverlies 

o > 65 jaar 

-  Diabetes op baseline (ja/nee) 

-  Eerdere hospitalisatie als gevolg van hartfalen (HHF) (ja/nee) 

Deze analyses werden alleen uitgevoerd op patiënten uit de DAPA-HF studie, en niet 

op patiënten uit het CHECK-HF register omdat subgroep karakteristieken alleen 

beschikbaar waren voor de DAPA-HF studie.  
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2.10.4 Value Of Information (VOI) analyse 

Er bestaan meerdere bronnen van onzekerheid betreffende het farmaco-economisch 

model, welke gedeeltelijk zijn meegenomen in de PSA. Door deze onzekerheid 

bestaat er een kans dat het verkeerde besluit wordt genomen omtrent de 

vergoeding van dapagliflozine. Een verkeerd besluit kan betekenen dat er QALYs 

verloren gaan, extra kosten worden gemaakt, of beide. Het risico van een verkeerd 

besluit kan uitgedrukt worden in de vorm van extra kosten per patiënt en 

vervolgens in de kosten voor de gehele patiëntenpopulatie. Deze kosten van 

onzekerheid voor de gehele populatie kunnen worden uitgedrukt als de populatie 

Expected Value of Perfect Information (EVPI). Deze waarde is een combinatie van 

verloren QALYs en/of extra kosten, beide in geld uitgedrukt. 

 

Conclusie validatie en gevoeligheidsanalyses: 

Het Zorginstituut kan zich vinden in de validatie, univariate en probabilistische 

gevoeligheidsanalyses.  

 

2.11 Literatuurstudie 

De registratiehouder heeft een literatuuronderzoek uitgevoerd in de databases van 

Medline, Embase en Cochrane. Bovendien is bij de beoordeling gebruik gemaakt van 

de 1B-tekst van het registratiedossier, de EPAR, van onderzoeken die gepubliceerd 

zijn in peer reviewed tijdschriften en van andere bronnen waarbij 

literatuuronderzoek handmatig heeft plaatsgevonden.  

 

In 2019 is een systematisch literatuuronderzoek gepubliceerd over farmaco-

economische modellen voor farmacologische interventies in patiënten met 

hartfalen.[45] Van de 64 geïncludeerde studies heeft het overgrote gedeelte gebruik 

gemaakt van een Markov model (n=28). Andere typen analyses waren empirische 

economische evaluaties (n=22), discrete-event simulaties (n=6), partitioned 

survival modellen (n=7) en beslisbomen (n=1). In de 28 Markov modellen, waren 

de gezondheidstoestanden gebaseerd op dood-levend (n=7), NYHA klassen (n=5), 

cardiovasculaire events (n=9) en hospitalisatie (n=7). De tijdshorizon varieerde van 

12 maanden tot levenslang. Een kosten-utiliteitsanalyse was uitgevoerd in 27 

studies ten opzichte van 36 kosten-effectiviteitsanalyses. Het overgrote deel maakte 

gebruik van een zorgperspectief. Maar 9 studies gebruiken een maatschappelijk 

perspectief. De meeste gepubliceerde modellen sinds de publicatie van Di Tanna et 

al.[45] gebruikten vergelijkbare modellen. Echter, één studie gebruikte een andere 

modelstructuur. De studie van McEwan et al.[16] gebruikte een Markov model met 

KCCQ TSS als gezondheidstoestanden in Duitsland, Spanje en het Verenigd 

Koninkrijk. 

 

Vier studies zijn geïdentificeerd die de kosteneffectiviteit hebben onderzocht van 

behandelingen voor patiënten met hartfalen in Nederland.[46-49] Behandelingen die 

hierin werden onderzocht waren sacubitril/valsartan, ivabradine en eplerenone (zie 

tabel 24). Gerapporteerde ICER’s varieerden van 8.111 tot 26.500. Echter de typen 

kosten gebruikt in elke studie verschilden significant van elkaar. De studie van 

Ramos et al.[46] presenteerde resultaten die het meest in lijn waren met de 

Nederlandse richtlijn voor economische evaluaties.   

 

In tabel 25 zijn de belangrijkste karakteristieken weergegeven van de studie die is 

uitgevoerd om bewijs te leveren voor de vergoedingsaanvraag (pivotal studie). 
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Tabel 24: Kosteneffectiviteit studies in Nederland 

Author, 

year 

Indication Treatments Model Perspective QALYs Costs Cost/QALY 

gained 

Ramos, 

2017[46] 

Chronic heart 

failure with 

reduced 

ejection 

fraction 

Treatment: 

Sacubitril/valsartan  

 

Comparator: 

enalapril 

Markov model, 

states alive and 

death + events: 

hospitalizations 

and adverse 

events 

Societal: direct medical 

costs, costs for 

travelling, productivity 

loss and informal care 

and unrelated medical 

costs 

Discount rates: effects 

1,5%, costs 4% 

Treatment: 

4,39 

Comparator: 

4,06 

Treatment: 

€21.840 

Comparator: 

€16.001 

€17.600 

€26.500 

(including 

unrelated 

medical costs) 

Van der Pol, 

2017[47] 

Heart failure 

patients with 

reduced 

ejection 

fraction 

Treatment: 

Sacubitril/valsartan  

 

Comparator: 

enalapril 

Markov model, 

states: alive, 

hospitalizations, 

ICU, death 

Health care payer: 

direct medical and 

unrelated medical costs 

Discount rates: effects 

1,5%, costs 4% 

Treatment: 

5,22 

Comparator: 

4,39 

Treatment: 

€17.918 

Comparator: 

€12.358 

€19.100 

Ivabradine 

report, 

2013[49] 

Patients with 

heart failure 

and systolic 

dysfunction 

Treatment: 

Ivabradine 

Comparator: 

Standard care 

Markov model, 

states: alive, 

death 

Societal: direct medical 

costs, Discount rate: 

effects 1,5%, costs 4% 

Treatment: 4,33 

Comparator: 

4,04 

Treatment: 

€21.169 

Comparator: 

€18.850 

€8.111 

Van 

Genugten, 

2005[48] 

Patients with 

heart failure 

after 

myocardial 

infarction 

Treatment: 

Eplerenone  

Comparator:  

standard care 

Trial-based 

analytic 

approach 

Societal: direct medical 

costs Discount rate: 

effect/costs=4%) 

Treatment: 

0,4516 

Comparator: 

0,3855 

Treatment: 

€6.034 

Comparator: 

€5.232 

 

€12.150 
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Tabel 25: Pivotal studie  

Eerste 

auteur, 

jaar van 

publicatie 

Type onderzoek, 

bewijsklasse, 

follow-up duur 

Aantal 

patiënten  

Patiëntkenmerken Interventie en vergelijkende 

behandeling 

Relevante uitkomstmaten  

McMurray, 

2019 [11] 

 

Subgroep/ 

exploratieve 

analyses  [50-

54, 22, 55-57] 

 

Gerandomiseerde, 

dubbelblinde, 

placebogecontroleerde, 

multicenter, fase-3 

studie 

 

ITT 

N=4744 

 

DAPA=2373 

PCB=2371 

• ≥18 jaar 

• LVEF ≤40 

• NYHA II-IV 

• NT-proBNP≥ 600 

pg/ml* 

• eGFR≥30 

m/min/1,72m2 

DAPA 10 mg 1dd versus PCB, 

beide toegevoegd aan de 

standaard behandeling 

Primair: (samengesteld) 

-Verslechtering van hartfalen of CV 

sterfte 

Secundair: 

-Hospitalisatie voor HF of CV sterfte 

(samengesteld) 

-Hospitalisatie voor HF 

-CV sterfte 

-KCCQ score Δ 

-Verslechtering van renale functie of 

renale sterfte 

-Sterfte ongeacht oorzaak  

*NT-proBNP≥400 pg/ml bij recente hospitalisatie voor hartfalen (<1 jaar) en ≥900 pg/ml bij atriale fibrillatie/flutter op baseline ECG. 

DAPA: dapagliflozine, PCB: placebo, LVEF: linkerventrikelejectiefractie, eGFR: estimated glomerulair filtration rate, ITT: intention to treat, CV: cardiovasculair, HF: 

hartfalen, KCCQ: Kansas City Cardiomyopathy Questionn
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3 Resultaten farmaco-economische evaluatie 

De registratiehouder presenteert twee base-case analyses. Eén waarin de populatie 

uit de DAPA-HF studie als uitgangspunt is gebruikt en één waarin de populatie uit 

het Nederlandse CHECK-HF register als uitgangspunt is gebruikt. De resultaten 

worden in dit hoofdstuk voor beide populaties beschreven.  

3.1 Ziektelast 

 

Met behulp van de proportional shortfall methode is een berekening gemaakt van de 

ziektelast (tabel 26) voor de huidige patiëntgroep uit de DAPA-HF studie. Omdat de 

ziektelast tussen de 0,41 en 0,70 ligt, acht het Zorginstituut een referentiewaarde 

van €50.000 per QALY relevant bij deze aandoening. 

 

Tabel 26: Berekening ziektelast van symptomatisch chronisch hartfalen met 

gereduceerde ejectiefractie. 

Resterende QALYs met standaard behandeling 4,946 

QALYs zonder ziekte (gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht) 15,41 

Absoluut QALY verlies (fair innings) 10,43 

Proportional shortfall 0,67 

 

3.2 Incrementele en totale effecten 

 

Behandeling met dapagliflozine resulteert in een winst in kwaliteit van leven ten 

opzichte van placebo: 6,82 jaar ten opzichte van 6,13 jaar. De gemiddelde 

incrementele QALY was 0.57 (zie tabel 27). 

 
Tabel 27: Incrementele effecten voor de DAPA-HF populatie 

Base case (DAPA-HF) Discount rate 1,5% 

Outcomes Dapagliflozin + 

SoC  

Placebo + 

SoC 

Incremental 

    Discounted QALYS 5,171 4,606 0,566 

    Discounted Life years 6,819 6,128 0,691 

    Undiscounted QALYS 5,591 4,946 0,645 

    Undiscounted Life years 7,371 6,578 0,793 

 

Wanneer er gemodelleerd werd met patiëntkarakteristieken uit het Nederlandse 

CHECK-HF register, resulteerde behandeling met dapagliflozine in een winst in 

kwaliteit van leven ten opzichte van placebo: 6,83 ten opzichte van 6,16 jaar. De 

gemiddelde incrementele QALY was 0,55 (zie tabel 28).   
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Tabel 28: Incrementele effecten voor de CHECK-HF populatie 

Base case (CHECK-HF)  Discount rate 1,5% 

Outcomes Dapagliflozin 

+ SoC  

Placebo + 

SoC 

Incremental 

    Discounted QALYS 5,197 4,645 0,552 

    Discounted Life years 6,827 6,156 0,671 

    Undiscounted QALYS 5,607 4,981 0,627 

    Undiscounted Life years 7,365 6,599 0,765 

  

3.3 Incrementele en totale kosten 

 

De behandeling met dapagliflozine resulteert in €8.869 extra kosten 

(verdisconteerd). Zie tabel 29 voor een overzicht van de totale en incrementele 

kosten. De hogere kosten voor dapagliflozine zijn vooral toe te schrijven aan hogere 

behandelkosten en hogere toekomstige niet-gerelateerde zorgkosten.  

 
Tabel 29: Incrementele kosten voor de DAPA-HF populatie 

Base case (DAPA-HF) Discount rate 4% 

 Dapagliflozin 

+ SoC  

Placebo + SoC Incremental 

Total discounted costs €81.275 €72.406 €8.869 

    Treatment Costs (intervention) €4.302 €1.378 €2.924 

    Background Medical 

Management 

€5.196 €4.707 €489 

    Hospitalization for HF €2.867 €3.326 -€458 

    Urgent HF Visit €5 €9 -€4 

    Adverse Event Costs €672 €626 €46 

    Societal costs* €19.873 €19.119 €753 

    Future unrelated healthcare 

costs 

€48.430 €43.241 €5.119 

    

Total undiscounted costs €102.495 €89.365 €13.130 

    Treatment Costs (intervention) €5.076 €1.645 €3.431 

    Background Medical 

Management 

€6.267 €5.582 €684 

    Hospitalization for HF €3.548 €4.002 -€454 

    Urgent HF Visit €6 €11 -€4 

    Adverse Event Costs €819 €749 €70 

    Societal costs* €24.044 €22.734 €1.310 

    Future unrelated healthcare 

costs 

€62.734 €54.641 €8.093 

*Inclusief informele zorgkosten, reiskosten en kosten als gevolg van productiviteitsverlies 

 

Wanneer er gemodelleerd werd met patiëntkarakteristieken uit het Nederlandse 

CHECK-HF register, resulteerde behandeling met dapagliflozine in €10.578 extra 
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kosten (verdisconteerd). Zie tabel 30.  

 
Tabel 30: Incrementele kosten voor de CHECK-HF populatie 

Base case (CHECK-HF) Discount rate 4% 

 Dapagliflozin 

+ SoC  

Placebo + SoC Incremental 

Total discounted costs €95.169 €84.591 €10.578 

    Treatment Costs (intervention) €4.322 €1.386 €2.935 

    Background Medical 

Management 

€4.224 €3.838 €387 

    Hospitalization for HF €2.803 €3.260 -€458 

    Urgent HF Visit €5 €9 -€4 

    Adverse Event Costs €674 €630 €45 

    Societal costs* €19.831 €19.131 €700 

    Future unrelated healthcare 

costs 

€63.310 €56.337 €6.973 

    

Total undiscounted costs €120.702 €105.116 €15.586 

    Treatment Costs (intervention) €5.087 €1.650 €3.437 

    Background Medical 

Management 

€5.081 €4.544 €536 

    Hospitalization for HF €3.456 €3.918 -€462 

    Urgent HF Visit €6 €11 -€4 

    Adverse Event Costs €818 €752 €67 

    Societal costs* €23.925 €22.713 €1.213 

    Future unrelated healthcare 

costs 

€82.328 €71.528 €10.800 

*Inclusief informele zorgkosten, reiskosten en kosten als gevolg van productiviteitsverlies 

3.4 Incrementele kosteneffectiviteitsratio ’s 

 

De registratiehouder rapporteert de volgende incrementele kosteneffectiviteits-

ratio’s (ICERs): €12.830 per LYG en €15.682 per QALY ten opzichte van placebo (zie 

tabel 31). Wanneer toekomstige niet-gerelateerde zorgkosten niet worden 

meegenomen in de analyse vallen de ICERs aanzienlijk lager uit.  

 

Wanneer er gemodelleerd werd met patiëntkarakteristieken uit het Nederlandse 

CHECK-HF register, rapporteerde de registrratiehouder de volgende ICERs: €15.773 

per LYG en €19.162 per QALY ten opzichte van placebo (zie tabel 31).  

 
Tabel 31: ICERs voor de DAPA-HF en CHECK-HF populaties 

 ICER (including 

unrelated health care 

costs) 

ICER (excluding 

unrelated health care 

costs) 

Base case (DAPA-HF)   

Incremental cost/QALY (discounted) €15.682 €6.631 

Incremental cost/LYG (discounted) €12.830 €5.425 
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Incremental NMB (discounted) €19.408 €24.528 

   

Incremental cost/QALY 

(undiscounted) 

€20.344 €7.804 

Incremental cost/LYG (undiscounted) €16.564 €6.354 

Incremental NMB (undiscounted) €19.140 €27.233 

   

Base case (CHECK-HF)   

Incremental cost/QALY (discounted) €19.162 €6.530 

Incremental cost/LYG (discounted) €15.773 €5.375 

Incremental NMB (discounted) €17.024 €23.997 

   

Incremental cost/QALY 

(undiscounted) 

€24.865 €7.635 

Incremental cost/LYG (undiscounted) €20.370 €6.255 

Incremental NMB (undiscounted) €15.756 €22.556 

 

3.5 Gevoeligheidsanalyses 

3.5.1 Univariate gevoeligheidsanalyses 

Tabel 32 (DAPA-HF populatie) en 33 (CHECK-HF populatie) geven de resultaten van 

de univariate gevoeligheidsanalyse weer zoals gerapporteerd door de 

registratiehouder. Dit wordt ook grafisch weergegeven in figuur 7 en 8. De ICER is 

vooral gevoelig voor de utiliteiten in de gezondheidstoestanden, maatschappelijke 

kosten en behandelkosten. De ICER is maximaal €19.558 per QALY voor de DAPA-

HF populatie en maximaal €23.912 voor de CHECK-HF populatie.   
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Tabel 32: Base-case (DAPA-HF) univariate gevoeligheidsanalyses 

 Dapagliflozin Placebo Incremental results 

 Total cost Total 

QALYs 

Total cost Total 

QALYs 

Total 

cost 

Total 

QALYs 

ICER 

(Cost/QALY) 

Base case €81.275 5,171 €72.406 4,606 €8.869 0,566 €15.682 

Health state costs 

(80% of mean) 

€80.236 5,171 €71.464 4,606 €8.771 0,566 €15.509 

Health state costs 

(120% of mean) 

€82.314 5,171 €73.347 4,606 €8.967 0,566 €15.855 

Adverse event costs 

(80% of mean) 

€81.141 5,171 €72.281 4,606 €8.860 0,566 €15.666 

Adverse event costs 

(120% of mean) 

€81.409 5,171 €72.531 4,606 €8.878 0,566 €15.699 

Societal costs (80% of 

mean) 

€74.121 5,171 €65.523 4,606 €8.598 0,566 €15.203 

Societal costs (120% 

of mean) 

€90.019 5,171 €80.818 4,606 €9.201 0,566 €16.268 

Intervention costs 

(80% of mean) 

€80.718 5,171 €72.406 4,606 €8.312 0,566 €14.698 

Intervention costs 

(120% of mean) 

€81.832 5,171 €72.406 4,606 €9.426 0,566 €16.667 

Comparator costs 

(80% of mean) 

€80.971 5,171 €72.130 4,606 €8.841 0,566 €15.633 

Comparator costs 

(120% of mean) 

€81.579 5,171 €72.681 4,606 €8.897 0,566 €15.732 

Health state utility 

(80% of mean) 

€81.275 4,139 €72.406 3,685 €8.869 0,453 €19.558 

Health state utility 

(120% of mean) 

€81.275 6,201 €72.406 5,523 €8.869 0,677 €13.095 

Event disutility (80% 

of mean) 

€81.275 5,174 €72.406 4,609 €8.869 0,565 €15.695 

Event disutility (120% 

of mean) 

€81.275 5,168 €72.406 4,602 €8.869 0,566 €15.670 

Adverse event 

disutility (80% of 

mean) 

€81.275 5,172 €72.406 4,607 €8.869 0,566 €15.680 

Adverse event 

disutility (120% of 

mean) 

€81.275 5,170 €72.406 4,605 €8.869 0,565 €15.684 
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Tabel 33: Base-case (CHECK-HF) univariate gevoeligheidsanalyses 

 Dapagliflozin Placebo Incremental results 

 Total 

cost 

Total 

QALYs 

Total 

cost 

Total 

QALYs 

Total 

cost 

Total 

QALYs 

ICER 

(Cost/QALY) 

Base case €95.169 5,197 €84.591 4,645 €10.578 0,552 €19.162 

Health state costs 

(80% of mean) 

€94.324 5,197 €83.824 4,645 €10.501 0,552 €19.022 

Health state costs 

(120% of mean) 

€96.014 5,197 €85.359 4,645 €10.655 0,552 €19.302 

Adverse event costs 

(80% of mean) 

€95.034 5,197 €84.465 4,645 €10.569 0,552 €19.145 

Adverse event costs 

(120% of mean) 

€95.304 5,197 €84.717 4,645 €10.587 0,552 €19.178 

Societal costs (80% of 

mean) 

€88.030 5,197 €77.704 4,645 €10.326 0,552 €18.705 

Societal costs (120% 

of mean) 

€103.895 5,197 €93.009 4,645 €10.886 0,552 €19.719 

Intervention costs 

(80% of mean) 

€94.609 5,197 €84.591 4,645 €10.018 0,552 €18.148 

Intervention costs 

(120% of mean) 

€95.729 5,197 €84.591 4,645 €11.138 0,552 €20.176 

Comparator costs 

(80% of mean) 

€94.864 5,197 €84.314 4,645 €10.550 0,552 €19.112 

Comparator costs 

(120% of mean) 

€95.474 5,197 €84.869 4,645 €10.605 0,552 €19.211 

Health state utility 

(80% of mean) 

€95.169 4,157 €84.591 3,715 €10.578 0,442 €23.913 

Health state utility 

(120% of mean) 

€95.169 6,236 €84.591 5,574 €10.578 0,662 €15.990 

Event disutility (80% 

of mean) 

€95.169 5,200 €84.591 4,649 €10.578 0,552 €19.177 

Event disutility (120% 

of mean) 

€95.169 5,194 €84.591 4,642 €10.578 0,552 €19.146 

Adverse event 

disutility (80% of 

mean) 

€95.169 5,198 €84.591 4,646 €10.578 0,552 €19.159 

Adverse event 

disutility (120% of 

mean) 

€95.169 5,196 €84.591 4,644 €10.578 0,552 €19.164 
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Figuur 7: Tornado diagram van de univariate gevoeligheidsanalyse, zoals 

gerapporteerd door de registratiehouder (DAPA-HF). 

 

Figuur 8: Tornado diagram van de univariate gevoeligheidsanalyse, zoals 

gerapporteerd door de registratiehouder (CHECK-HF). 

 

3.5.2 Probabilistische gevoeligheidsanalyses (PSA) 

Figuur 9 (DAPA-HF) en 10 (CHECK-HF) geven de CE-plane weer voor de twee 

studiepopulaties. Bijna alle kost-effect paren bevinden zich in het noordoost 

kwadrant, wat inhoudt dat behandeling met dapagliflozine duurder en effectiever is. 

De CE-plane laat ook een sterke positieve correlatie zien tussen incrementele kosten 

en effecten. In andere woorden, patiënten in betere gezondheid genereren hogere 

kosten. Dit is voornamelijk het resultaat van een hogere overleving als gevolg van 

behandeling met dapagliflozine vergeleken met placebo, wat ervoor zorgt dat 

toekomstige niet-gerelateerde zorgkosten stijgen. Toekomstige niet-gerelateerde 

zorgkosten hebben ook het grootste aandeel in totale kosten van dapagliflozine ten 

opzichte van placebo. Het Zorginstituut merkt op dat het incrementele effect 

wijdverspreid is over de x-as, wat aangeeft dat er een bepaalde mate van 

onzekerheid is. Zie ook tornadodiagram, waar utiliteit de grootste invloed heeft op 

de ICER. Een vergelijkbare trend kon worden geobserveerd wanneer er 

gemodelleerd werd met de CHECK-HF populatie.  
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Figuur 9: Incrementele kosten en effecten van dapagliflozine ten opzichte van 

placebo: PSA met 1000 simulaties (DAPA-HF). 

 

 

Figuur 10: Incrementele kosten en effecten van dapagliflozine ten opzichte van 

placebo: PSA met 1000 simulaties (CHECK-HF). 

 

De gerapporteerde probabilistische ICER was €15.583 per QALY voor de DAPA-HF 

populatie en €19.043 per QALY voor de CHECK-HF populatie. Het Zorginstituut 

merkt op dat de spreiding in effecten aan de hoge kant is. Dit is vanzelfsprekend 

voor utiliteiten in de univariate gevoeligheidsanalyse omdat dit voor 

gezondheidstoestanden gelijktijdig wordt verhoogd of verlaagd en er wordt 

gerekend met een grote spreiding van ±20%. In de PSA, daarentegen, worden 

verdelingen voor utiliteit per KCCQ TSS kwartiel (dus per gezondheidstoestand) 

gebruikt met gelijke SE’s van 0,016. Dit geeft aan dat de utiliteiten in de PSA 

relatief stabiel zijn waarbij de variatie hierin zich normaliter deels zou opheffen in de 

Monte Carlo simulatie. Daarnaast worden in alle scenarioanalyses consequent 

incrementele QALYs gevonden van +0,4 tot +0,55 (weliswaar zonder PSA 

spreiding). Dit staat in schril contrast met de spreiding in de effecten in de PSA van 

-0.15 tot +1.15 QALYs.  

 

Figuur 11 (DAPA-HF) en 12 (CHECK-HF) geven de resultaten van de PSA ten 

opzichte van placebo weer in “cost effectiveness acceptability curves” (CEACs). Bij 

een referentiewaarde van €50.000 per QALY is de kans dat dapagliflozine 

kosteneffectief is 100% in beide studiepopulaties. 
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Figuur 11: “Cost effectiveness acceptability curve” (CEAC) van de vergelijking tussen 

dapagliflozine en placebo (gebaseerd op PSA met 1000 simulaties). 

 

Figuur 12: “Cost effectiveness acceptability curve” (CEAC) van de vergelijking tussen 

dapagliflozine en placebo (gebaseerd op PSA met 1000 simulaties). 

 

3.5.3 Scenarioanalyses 

In Tabel 34 staat een overzicht van de resultaten van de scenarioanalyses zoals 

gerapporteerd door de registratiehouder. Wanneer er gebruik werd gemaakt van 

een zorgperspectief daalde de ICER aanzienlijk naar €5.300 per QALY. Wanneer er 

gebruik werd gemaakt van een tijdshorizon van 1 jaar steeg de ICER naar €36.000 

per QALY. Het scenario waarin er geen effect van dapagliflozine op transitiekansen 

werd gemodelleerd liet geen grote invloed zien op de ICER. Dit is ook het geval voor 

het scenario waarin er geen effect van dapagliflozine op de mortaliteit werd 

gemodelleerd. 

 
Tabel 34: Scenarioanalyses 

 Dapagliflozin Placebo Incremental  

 Total 

costs 

Total 

QALYs 

Total 

costs 

Total 

QALYs 

Costs QALYs ICER 

Base case 

(DAPA-HF) 

€81.275 5,171 €72.406 4,606 €8.869 0,566 €15.682 

        

Treatment 

effects 

       

DAPA no effect 

on transition 

€80.394 4,992 €72.406 4,606 €7.988 0,386 €20.674 
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rates 

DAPA no effect 

on mortality 

€75.059 4,779 €72.406 4,606 €2653 0,173 €15.331 

Time horizon        

1 year €11.409 0,727 €11.086 0,718 €323 0,009 €35.994 

5 years €45.031 2,922 €42.860 2,777 €2.170 0,145 €14.968 

10 years €66.446 4,322 €61.307 3,970 €5.139 0,352 €14.600 

Mortality        

Unadjusted 

survival 

€89.196 5,541 €80.601 5,006 €8.594 0,536 €16.047 

Survival based 

on trial without 

lifetables 

€81.989 5,202 €72.886 4,627 €9.103 0,575 €15.826 

Distribution: 

Gompertz 

€53.010 3,363 €48.849 3,090 €4.161 0,274 €15.211 

Distribution: 

Log-logistic 

€105.686 6,445 €95.608 5,829 €10.078 0,616 €16.372 

Distribution: 

Log-normal 

€129.650 7,742 €117.497 7,021 €12.153 0,721 €16.848 

KCCQ 

distribution 

       

KCCQ worse 

distribution 

€81.186 5,099 €72.329 4,537 €8.857 0,562 €15.766 

KCCQ better 

distribution 

€81.337 5,217 €72.459 4,650 €8.878 0,568 €15.644 

Discontinuation 

rate 

dapagliflozin 

       

No 

discontinuation 

€85.736 5,432 €72.406 4,606 €13.330 0,826 €16.143 

Discontinuation 2 

times higher 

€78.796 

 

5,020 

 

€72.406 

 

4,606 

 

€6.390 

 

0,415 

 

€15.413 

 

Costs        

Inclusion CV-

specific death 

costs 

€82.406 5,171 €73.581 4,606 €8.825 0,566 €15.604 

Informal care 

hours based on 

Entresto  

€66.515 5,171 €58.009 4,606 €8.505 0,566 €15.039 

Informal care 

hours based on 

iCARE 

€106.430 5,171 €95.547 4,606 €10.884 0,566 €19.245 

Health care 

perspective 

€13.042 5,171 €10.046 4,606 €2.997 0,566 €5.298  
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3.5.4 Subgroep analyses 

In tabel 35 worden analyses weergegeven op verschillende subgroepen. De ICERs 

zijn vergelijkbaar tussen de verschillende subgroepen. Echter, de subgroepen 

gebaseerd op leeftijd en productiviteitsverlies laten wel een redelijk grote invloed 

zien op de ICER. De ICERs voor de subgroepen met patiënten jonger dan 65 jaar 

laten een lagere ICER zien. De subgroep van patiënten ouder dan 65 jaar laat de 

grootste stijging zien van de ICER, wat toe te schrijven is aan hogere toekomstige 

niet-gerelateerde zorgkosten. Deze stijging zorgt daarentegen niet voor een 

aanzienlijk hogere ICER.    

 
Tabel 35: Subgroep analyses 

Costs  Dapagliflozin Placebo Incremental  

 Total 

costs 

Total 

QALYs 

Total 

costs 

Total 

QALYs 

Costs QALYs ICER 

Base case (trial 

population) 

€81.275 5,171 €72.406 4,606 €8.869 0,566 €15.682 

        

Age ≤ 65 w/ 

productivity 

€72.110 5,607 €64.765 5,005 €7.345 0,602 €12.194 

Age ≤ 65 w/o 

productivity 

€121.467 5,607 €117.470 5,005 €3.997 0,602 €6.636 

Age > 65 €96.922 4,755 €86.067 4,243 €10.855 0,512 €21.183 

Without 

diabetes(T2DM) 

€86.068 5,746 €76.771 5,145 €9.297 0,600 €15.484 

With diabetes €75.392 4,483 €67.127 3,964 €8.265 0,519 €15.911 

No prior HHF €82.983 5,274 €73.790 4,703 €9.193 0,570 €16.115 

Prior HHF €79.742 5,056 €71.263 4,496 €8.479 0,560 €15.144 

 

3.5.5 Value Of Information (VOI) analyse 

De kans dat dapagliflozine bij een referentiewaarde van €50.000 per QALY 

kosteneffectief is, is 100% (gebaseerd op de PSA). De kosten van onzekerheid 

(Expected Value of Perfect Information; EVPI) kan worden uitgedrukt per patiënt of 

voor de gehele patiëntenpopulatie. Voor dapagliflozine bedraagt de populatie EVPI 

€39,27. In de CHECK-HF populatie bedraagt de populatie EVPI €57,41. Derhalve 

bestaat er bij een referentiewaarde van €50.000 per QALY naar verwachting geen 

risico om een beslissing te nemen die niet kosteneffectief zal zijn. Bij een 

referentiewaarde van €50.000 per QALY is er namelijk weinig tot geen onzekerheid 

over de kosteneffectiviteit van dapagliflozine. Het is belangrijk om te realiseren dat 

niet alle onzekerheden in de PSA zijn gereflecteerd (bijvoorbeeld structurele 

onzekerheid) en dat de EVPI de impact van deze onzekerheden dus niet reflecteert. 

Daarnaast dient vermeld te worden dat deze EVPI conditioneel is op de huidige prijs 

van dapagliflozine in het model. 
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4 Discussie en Conclusies 

Voor de verschillende aspecten van de kosteneffectiviteitsanalyse (modelstructuur 

en analysetechniek, inputgegevens, validatie en gevoeligheidsanalyses, en 

resultaten) heeft Zorginstituut Nederland beoordeeld welke bronnen van 

onzekerheid aanwezig zijn. Hierbij is gelet op transparantie, methodologie, 

onnauwkeurigheid, bias, en het gebrek aan bewijs. De meest belangrijke 

kritiekpunten worden genoemd, de overige kritiekpunten staan vermeld in het 

rapport. 

 

De kosteneffectiviteitsanalyse is volgens Zorginstituut Nederland niet transparant op 

enkele aspecten: 

- Het Zorginstituut kan zich vinden in het gebruik van de Kansas City 

Cardiomyopathy Questionnaire Total Symptom Score (KCCQ TSS) als 

gezondheidstoestanden in het model in plaats van gezondheidstoestanden 

gebaseerd op de NYHA classificatie. Het Zorginstituut merkte in het 

conceptrapport op dat de kosteneffectiviteit resultaten mogelijk veranderen 

wanneer er wordt gemodelleerd met de NYHA classificatie.[1] De 

registratiehouder heeft hierop aanvullende toelichting aangeleverd.[2] De 

registratiehouder beschrijft dat wanneer er gemodelleerd wordt met de 

NYHA classificatie, dit minder klinisch valide is en mogelijk ten faveure van 

dapagliflozine valt. Verder is gebruik gemaakt van de verdeling van 0-58, 

58-76, 77-91 en 92-100. Hiervoor is gekozen om voldoende data in elk 

kwartiel te hebben (voldoende observaties).  

  

Volgens het Zorginstituut is er (mogelijk) sprake van bias bij de volgende aspecten: 

- KCCQ TSS data werden elke 4 maanden verzameld tijdens het eerste jaar 

van de studie, en daarna jaarlijks, waardoor er sprake is van interval-

censored data. Doordat er gewerkt werd met een maandelijkse cyclusduur, 

werden maandelijkse transitie count data verkregen door het gebruik van de 

imputatie methode Last Observation Carried Forward (LOCF). Het 

Zorginstituut merkt op dat dit een methode is gebaseerd op de aanname dat 

een patiënt dezelfde score behoudt over 4 maanden (in hetzelfde KCCQ TSS 

kwartiel blijven). Verder werd deze methode ook gebruikt voor het 

imputeren van missende KCCQ TSS data. Ondanks dat dit een frequent 

gebruikte imputatie methode is, is het bekend dat deze methode kan zorgen 

voor vertekende resultaten. LOCF corrigeert namelijk niet voor de hogere 

kans op missende data voor patiënten met een slechtere kwaliteit van leven. 

Echter, volgens de registratiehouder is er sprake van maar 5% missende 

data. Dit lijkt aan de lage kant voor een studie van deze grootte (DAPA-HF 

studie). Echter, het Zorginstituut heeft geen toegang tot de data om het 

percentage missende data te valideren en zal uit moeten gaan van wat de 

registratiehouder rapporteert. In het geval van 5% tot maximaal 10% 

missende data verwacht het Zorginstituut dat gebruik van LOCF géén grote 

invloed heeft op de resultaten. Mocht dit percentage groter zijn, dan zal dit 

wel een invloed hebben op de resultaten. 

- Hiërarchische modellen (mixed models) zijn gebruikt om de utiliteiten te 

schatten. Hiërarchische modellen corrigeren voor de longitudinale structuur 

van de data, in andere woorden, elke patiënt heeft meerdere observaties 

over de tijd die gecorreleerd zijn. Daardoor kan niet elke observatie als 

onafhankelijk worden beschouwd. Daarnaast is er een additionele correctie 

uitgevoerd voor een aantal patiëntkarakteristieken. Het Zorginstituut merkt 
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op dat de DAPA-HF een grote multicenter studie is, uitgevoerd in 410 centra 

en 20 landen. Deze kunnen worden gezien als additionele hiërarchische 

niveaus in de data. Hiervoor vindt geen correctie plaats. Belangrijk om in 

acht te nemen is dat verschillen of overeenkomsten in 

patiëntkarakteristieken tussen centra of landen, verschillen in 

gezondheidszorgsystemen tussen landen, maar ook de mate van onbalans 

in de grootte van de patiëntengroepen in centra of landen van invloed kan 

zijn op de onzekerheid (SE) en op de regressiecoëfficiënten, respectievelijk. 

Indien deze niveaus worden genegeerd, is het mogelijk dat onzekerheid 

rondom de regressiecoëfficiënten is onderschat.[6] Dit zou een impact 

kunnen hebben op de probabilistische gevoeligheidsanalyses waarin de 

onzekerheid (SE) rondom de utiliteit is gebaseerd op data uit de DAPA-HF 

studie. De registratiehouder corrigeert wél voor patiëntkarakteristieken door 

deze toe te voegen als variabelen aan het regressiemodel, maar dit heeft 

voornamelijk invloed op de regressiecoëfficiënten en in mindere mate op de 

onzekerheid rondom de regressiecoëfficiënten. Het Zorginstituut erkent dat 

correctie voor additionele hiërarchische niveaus niet zal leiden tot dermate 

verschillende resultaten dat de conclusie verandert en is het eens met de 

huidige aanpak.   

 

Eindconclusie 

Zorginstituut Nederland concludeert na advisering door de WAR dat de 

kosteneffectiviteitsanalyse van dapagliflozine bij de behandeling van symptomatisch 

chronisch hartfalen met gereduceerde ejectiefractie van voldoende methodologische 

kwaliteit is.  

 

Bij een referentiewaarde van €50.000 per QALY is dapagliflozine kosteneffectief ten 

opzichte van de standaardbehandeling zonder dapagliflozine. 
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