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Datum 25 mei 2021 
Betreft Ivacaftor (Kalydeco®) uitbreiding nadere voorwaarden voor 

toepassing bij  patiënten met cystische fibrose (CF) van 6 maanden 
en ouder met een R117H mutatie 

 
 
 
Geachte mevrouw van Ark, 
 
In uw brief van 16 maart 2021 (CIBG-21-01601) verzoekt u Zorginstituut 
Nederland om een toetsing uit te voeren voor uitbreiding van de nadere 
voorwaarden  voor vergoeding van ivacaftor (Kalydeco®). De aanvraag voor 
uitbreiding van de nadere voorwaarden betreft patiënten van 6 maanden en ouder 
met cystische fibrose en een R117H mutatie in het CFTR gen.  
 
Wij zullen uw verzoek in de vorm van een briefrapport beantwoorden.  
 
Huidige situatie 
Sinds 1 juni 2015 is ivacaftor (Kalydeco®) opgenomen in het 
Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) op bijlage 1B, waarbij nadere 
voorwaarden aan de vergoeding zijn gesteld.  
 
De huidige nadere voorwaarden voor ivacaftor zijn: 
1 Uitsluitend voor cystische fibrose (CF) patiënten met de ’gating mutaties’ 

waarvoor ivacaftor geregistreerd is, of 
2 Uitsluitend in combinatie met tezacaftor/ivacaftor voor de behandeling van 

cystische fibrose (CF) patiënten van 12 jaar en ouder die homozygoot zijn 
voor de F508del-mutatie in het CFTR-gen. 

 
Uitbreiding indicatie van ivacaftor voor CF patiënten met een R117H mutatie 
In september 2015 heeft de European Medicines Agency (EMA) goedkeuring 
gegeven om de bestaande indicatie van ivacaftor uit te breiden voor volwassen 
CF-patiënten met een R117H mutatie. In juni 2020 is deze indicatie door de 
European Medicines Agency (EMA) verder uitgebreid voor CF-patiënten in de 
leeftijd tussen 4 maanden en 18 jaar die een R117H mutatie hebben. Tot op 
heden had de registratiehouder geen aanvraag ingediend om de nadere 
voorwaarden van ivacaftor (Kalydeco®) uit te breiden voor volwassen CF-
patiënten met een R117H mutatie.  
 
Conclusie inhoudelijke beoordeling (Zie bijlage) 
Ivacaftor heeft een therapeutische meerwaarde ten opzichte van placebo voor de 
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behandeling van volwassen patiënten met cystische fibrose en een R117H mutatie 
in het CFTR-gen. Het bewijs voor werkzaamheid van ivacaftor bij CF-patiënten 
van 6 maanden t/m 17 jaar met een R117H mutatie is zeer beperkt. Toch 
adviseert Zorginstituut Nederland op basis van indirect bewijs 
(zweetchlorideconcentratie) en bewijs gevonden bij volwassenen om ook voor 
deze groep de bijlage 2 voorwaarden uit te breiden. Aangezien het effect van 
ivacaftor bij individuele CF patiënten met een R117H mutatie sterk varieert, 
adviseert Zorginstituut Nederland de behandeling met ivacaftor regelmatig te 
evalueren aan de hand van de start- en stopcriteria die zijn opgesteld door de 
NVALT en NCFS. 
 
Er wordt van uitgegaan dat 5 patiënten met de genoemde indicatie behandeld 
zullen worden met ivacaftor. Uitgaande van 100% marktpenetratie en 88% 
therapietrouw zullen de behandelkosten €162.803 per patiënt per jaar bedragen. 
Uitbreiding van de nadere voorwaarde van ivacaftor bij patiënten met cystische 
fibrose vanaf 6 maanden met een R117H mutatie in het CFTR-gen gaan gepaard 
met meerkosten van €0,8 miljoen ten laste van het farmaciebudget. 
 
Advies Zorginstituut Nederland 
Ivacaftor (Kalydeco®) is reeds opgenomen op lijst 1B met nadere voorwaarden. 
Op basis van de nieuwe onderzoeksresultaten adviseren wij u om de bijlage 2 
voorwaarden van Kalydeco® uit te breiden met de toepassing voor CF patiënten 
van 6 maanden en ouder met een R117H mutatie in het CFTR-gen. Deze 
uitbreiding van de nadere voorwaarde gaat gepaard met meerkosten van €0,8 
miljoen. 
 
Uitbreiding nadere voorwaarde van ivacaftor 
“Uitsluitend voor cystische fibrose (CF) patiënten met een R117H mutatie 
waarvoor ivacaftor geregistreerd is” 
 
Hoogachtend,  
 
 
 
 
Sjaak Wijma 
Voorzitter Raad van Bestuur 
 
Bijlage: Beoordeling uitbreiding van de nadere voorwaarde en 
budgetimpactanalyse 
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Bijlage 
 
Beoordeling uitbreiding van de nadere voorwaarden 
Ivacaftor bij patiënten van 6 maanden en ouder met cystische fibrose en een 
R117H mutatie in het CFTR-gen is nog niet eerder door Zorginstituut Nederland 
beoordeeld[1].  
 
Cystische fibrose bij patiënten met een R117H mutatie in het CFTR-gen 
Cystische fibrose (of taaislijmziekte) (CF) is een zeldzame, ongeneeslijke 
autosomaal recessieve erfelijke aandoening die wordt veroorzaakt door een 
mutatie in het CFTR-gen. Het CFTR-gen codeert voor de productie van het eiwit 
"cystic fibrosis transmembrane conductance regulator", een eiwit dat zorgt voor 
het transport van chloride over het membraan van de epitheelcellen. Dit transport 
is belangrijk voor de zout- en waterbalans op oppervlaktes zoals in de longen en 
de alvleesklier. De zouten en het water die door de epitheelcellen worden 
afgescheiden vormen slijm, dat een belangrijke functie heeft voor het wegspoelen 
van stof, bacteriën en virussen in de longen. Mutaties in het CFTR-gen kunnen 
leiden tot gebrekkige chloridekanalen en problemen met chloride- en 
watertransport over membranen in tal van organen. Als gevolg hiervan gaan 
sommige klieren een dik taai slijm produceren.[2-4]  
 
De R117H mutatie is een mutatie in het CFTR-gen en wordt geclassificeerd als een 
klasse IV mutatie. Dit zijn mutaties die zorgen voor een verstoorde geleidbaarheid 
van het chloridekanaal wat zorgt voor een verminderd chloridetransport. De 
R117H mutatie heeft daarnaast ook de eigenschappen van een “gating” mutatie 
en zorgt daarmee ook voor een defect in de opening van het kanaal. In 
tegenstelling tot andere mutaties in het CFTR-gen is het bij de R117H mutatie niet 
vanzelfsprekend dat de mutatie ook daadwerkelijk CF veroorzaakt. Zo zijn de 
R117H-7T en R117H-9T variant milder dan de R117H-5T variant. Patiënten met 
deze varianten hebben een nagenoeg normale zweetchlorideconcentratie en geen 
of slechts milde symptomen van CF.[5, 6]  
 
Bij CF patiënten met een R117H mutatie staat bij jonge kinderen de verminderde 
pancreasfunctie en de gastro-intestinale symptomen als galstenen en een 
vertraagde groei centraal. Daarnaast hebben CF patiënten al vanaf jonge leeftijd 
vaak last van recidiverende infecties van de luchtwegen. Pas op latere leeftijd 
(vanaf 17 jaar) krijgen CF patiënten met een R117H mutatie pas te maken met 
een progressieve achteruitgang van de longfunctie. Dit is een verschil ten opzichte 
van het verloop van CF bij patiënten met andere mutaties zoals de “gating” 
mutatie waarbij de achteruitgang van de longfunctie al op kinderleeftijd 
plaatsvindt. Patiënten met een R117H mutatie hebben op volwassen leeftijd een 
geleidelijke achteruitgang van de longfunctie waardoor de levensverwachting van 
deze groep gelijk is aan de levensverwachting van patiënten met andere mutaties. 
Doordat de achteruitgang van de longfunctie plaatsvindt op latere leeftijd, hebben 
jonge kinderen over het algemeen milde symptomen en hebben zij nog een goede 
longfunctie. Hierdoor worden patiënten met een R117H mutatie vaak pas op 
latere leeftijd gediagnosticeerd met CF.[5, 6] 
 
Op dit moment zijn er in Nederland 47 CF patiënten met een R117H mutatie. 
Hiervan komen volgens de beroepsgroep en de patiëntenvereniging op dit 
moment 5 patiënten in aanmerking voor een behandeling met ivacaftor. De 
beroepsgroep heeft aangegeven dat bij deze mutatie vooral volwassenen in 
aanmerking komen om behandeld te worden met ivacaftor en dat kinderen en 
adolescenten waarschijnlijk vooralsnog niet behandeld zullen worden met 
ivacaftor.[4]   
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Behandeling 
De behandeling van CF staat beschreven in de landelijke kwaliteitsstandaard 
cystische fibrose uit 2020. Deze is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van 
Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT), de Nederlandse Vereniging voor 
Kindergeneeskunde (NVK) en de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS). De 
standaardbehandeling bij CF patiënten bestaat uit een combinatie van 
geneesmiddelen gericht op bestrijding van longinfecties en ontstekingen 
(antibiotica), klaring van taaislijm (mucolytica) en verbetering van de 
voedingstoestand (pancreasenzymsuppletietherapie). Vaccinatie wordt 
aanbevolen om het risico op infecties te verkleinen. Afhankelijk van het genotype 
van het CFTR-gen gebruiken patiënten naast deze standaardbehandeling ook een 
CFTR-modulator.[2, 3]  
 
Voor CF patiënten met een R117H wordt er op dit moment nog geen CFTR-
modulator vergoed en worden deze patiënten dus enkel behandeld met de 
standaard symptomatische behandeling. 
 
Studiegegevens 
Studie 110 (KONDUCT) is een dubbelblinde, multicenter, gerandomiseerde, 
placebogecontroleerde fase III studie bij CF patiënten van 6 jaar en ouder met 
een R117H mutatie in het CFTR gen. Inclusiecriteria waren een ppFEV1 tussen 40-
90% (patiënten ≥ 12 jaar) of tussen 40-105% (patiënten 6-11 jaar) en één 
lichaamsgewicht van minimaal 25 kg. Patiënten werden gedurende een periode 
van 24 weken behandeld met 2 maal daags 150mg ivacaftor. Na afloop van de 
studie was er een wash-out periode van 3 tot 4 weken. Patiënten die de studie 
voltooiden werd gevraagd om deel te nemen aan de open-label extensiestudie 
(studie 112) waarin alle patiënten behandeld werden met ivacaftor gedurende 104 
weken. De primaire uitkomstmaat van de studie was de longfunctie gemeten als 
het percentage predicted forced expiratory volume in 1 seconde (ppFEV1). 
Secundaire uitkomstmaten van deze studie waren de zweetchlorideconcentratie, 
de Cystische Fibrose Questionnaire-revised (CFQ-R) symptoomscore, tijd tot 
eerste pulmonaire exacerbaties en de veiligheid.[7]  
 
Studie 112 (KONTINUE) is een multicenter, open-label fase III extensiestudie 
waaraan CF patiënten konden deelnemen met een non-G551D gating mutatie, 
een R117H mutatie of een residuale functie mutatie die eerder hadden 
meegedaan aan een RCT met ivacaftor (voor CF patiënten met een R117H 
mutatie was dit studie 110). Alle deelnemers kregen ivacaftor in de aanbevolen 
dagelijkse dosis. De follow-up van studie 112 bedroeg 104 weken. De primaire 
uitkomstmaat van deze studie was de lange termijn veiligheid en 
verdraagbaarheid van ivacaftor. De secundaire uitkomstmaat van deze studie was 
de lange termijn effectiviteit van ivacaftor. Voor de lange termijn effectiviteit 
werden onder andere de longfunctie (ppFEV1), het aantal pulmonale exacerbaties, 
de zweetchlorideconcentratie, de Body Mass Index (BMI) en de CFQ-R 
symptoomscore gemeten.[8] 
 
Voor kinderen jonger dan 6 jaar zijn er alleen enkelarmige fase III studies 
uitgevoerd voor CF patiënten met een ‘gating’ mutatie en niet voor CF patiënten 
met een R117H mutatie. Dit zijn studie 108 studie (KIWI) (kinderen van 2 tot 6 
jaar met een ‘gating’ mutatie)[9, 10] en studie 124 (ARRIVAL) (kinderen van 4 tot 
24 maanden met een ‘gating’ mutatie)[11].  
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Gunstige effecten 
In de wetenschappelijke studies waren er verschillen tussen de effectiviteit van 
ivacaftor bij volwassenen en kinderen met cystische fibrose en een R117H mutatie 
in het CFTR-gen daarom zullen de resultaten voor de volwassenen en kinderen 
afzonderlijk besproken worden.  
 
Volwassenen 
De behandeling met ivacaftor bij volwassenen resulteerde in de 110 studie in een 
klinisch relevante verbetering van de longfunctie (ppFEV1) vergeleken met 
placebo (+ 5,0% [95% BI: 1,15 tot 8,78]).[7, 6] Daarnaast zorgde ivacaftor voor 
een klinisch relevante verbetering van de CFQ-R symptoomscore (12,6 [95% BI: 
5,82 tot 20,25]) en was er een statistisch significante verlaging van de 
zweetchlorideconcentratie ten opzichte van placebo (-21,9 [95% BI: -26,46 tot -
17,28]).[7, 6] In de open-label extensie studie (112 studie) bleven de effecten op 
deze uitkomstmaten gedurende de totale studieduur van 104 weken ongeveer 
gelijk.[8, 5]  
 
Het aantal pulmonaire exacerbaties werd enkel voor de gehele patiëntenpopulatie 
bepaald. Er werd voor de CF patiënten vanaf 6 jaar met een R117H mutatie geen 
significant verschil gevonden in het aantal pulmonaire exacerbaties vergeleken 
met placebo. Het aantal patiënten die moest worden opgenomen vanwege een 
pulmonaire exacerbatie nam wel af alsmede het aantal patiënten dat een 
intraveneus antibioticum gebruikte vanwege een pulmonaire exacerbatie.[7]  
 
Kinderen van 6 tot 18 jaar 
De behandeling met ivacaftor bij patiënten tussen 6 en 11 jaar zorgde in de 110 
studie voor een klinisch relevante achteruitgang van de longfunctie (-6,3% [95% 
BI: -11,96 tot -0,71]). Ook was er een verslechtering van de CFQ-R 
symptoomscore (12,6 [95% BI: 5,82 tot 20,25]). Er was ten opzichte van placebo 
wel een significante verlaging van de zweetchlorideconcentratie (-27,6 [95% BI: -
37,16 tot -18,10]) en deze was ongeveer gelijk aan de verlaging in de 
zweetchlorideconcentratie die werd gevonden bij volwassenen. Vanwege 
onvoldoende bewijs was het niet mogelijk om de werkzaamheid van ivacaftor bij 
CF patiënten tussen 12 en 18 jaar met een R117H mutatie te bepalen.[7, 5]  
 
In de open-label extensiestudie (112 studie) zorgde ivacaftor na 48 weken 
behandeling voor een klinisch relevante verbetering van de longfunctie (+4,0% 
(SD 2,5)), echter vanwege het ontbreken van een controlegroep is het dus niet 
bekend wat het placebogecontroleerde effect op de longfunctie is. De gevonden 
daling in de zweetchlorideconcentratie bleef gedurende de gehele periode 
ongeveer gelijk aan de waarde die werd gevonden in de 110 studie.[5, 8]  
 
Kinderen van 6 maanden tot 6 jaar 
Op dit moment zijn er voor de behandeling van CF patiënten tussen 6 maanden 
en 6 jaar met een R117H mutatie nog geen onderzoeken uitgevoerd. De EMA 
heeft haar beoordeling voor deze indicatie gedaan aan de hand van onderzoeken 
uitgevoerd bij kinderen met een “gating” mutatie (studie 108 en  studie 124). In 
deze enkelarmige studies werd de longfunctie niet gemeten, maar er werd wel 
een daling van de zweetchlorideconcentratie gevonden die overeenkomstig was 
met de waarde die werd gevonden bij CF patiënten van 6 jaar en ouder met 
dezelfde mutatie. Ook werd in deze studies gevonden dat er een positief effect 
was van ivacaftor op de BMI en de fecale elastase-1 wat een marker is voor een 
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verbeterde pancreasfunctie.[5, 9-11] 
  
Ongunstige effecten 
Het gebruik van ivacaftor was over het algemeen veilig en het werd goed 
verdragen door patiënten. De meest voorkomende ongunstige effecten waren 
pulmonaire exacerbaties, hoesten, hoofdpijn, neusverstopping, sinusitis, 
nasofaryngitis, orofaryngeale pijn, buikpijn en een poepende ademhaling. De 
meerderheid van de gerapporteerde ongunstige effecten waren mild tot matig 
ernstig van aard en waren over het algemeen klachten die te verwachten zijn bij 
patiënten met cystische fibrose. Bij 4 patiënten (12%) in studie 110 was er sprake 
van een ernstig ongunstig effect en bij 2 patiënten in studie 112 was er sprake 
van een ernstig medicatie-gerelateerd ongunstig effect. Er waren geen significante 
verschillen in bijwerkingen tussen volwassenen en kinderen. Daarnaast kwamen 
de gevonden ongunstige effecten overeen met de ongunstige effecten die eerder 
werden gevonden in studies bij CF patiënten met een G551D mutatie of een non-
G551D “gating” mutatie.[5, 6]  
 
Discussie 
Ivacaftor zorgde bij volwassen CF patiënten met een R117H mutatie voor een 
klinisch relevante verbetering van de longfunctie. Ook was er bij de volwassen 
patiënten een klinisch relevante verbetering van de CFQ-R symptoomscore en was 
er een significante verlaging van de zweetchlorideconcentratie.[6, 7]    
 
Bij kinderen met CF en een R117H mutatie tussen 6 jaar en 18 jaar is er 
onzekerheid over het placebogecontroleerde effect van ivacaftor op de 
longfunctie. Er werd wel een statistisch significante vermindering gevonden van 
de zweetchlorideconcentratie die ongeveer gelijk was aan de vermindering die 
werd gevonden bij volwassen patiënten. Daarnaast werd er ook geen verbetering 
van de CFQ-R symptoomscore waargenomen.[7, 8, 5]  
 
Zowel bij volwassenen en kinderen werd er geen significant verschil gevonden in 
het optreden van pulmonaire exacerbaties ten opzichte van placebo. Er werden 
wel minder patiënten opgenomen vanwege een pulmonaire exacerbatie en ook 
werd er bij een pulmonaire exacerbatie minder vaak een intraveneus antibioticum 
gebruikt.[7]  
 
CF patiënten met een R117H mutatie ervaren minder effectiviteit van ivacaftor 
dan CF patiënten met een ‘gating’ mutatie. Zowel het effect op de longfunctie als 
op de zweetchlorideconcentratie is substantieel lager dan bij patiënten met een 
‘gating’ mutatie.[5, 6] Dit is mogelijk te verklaren door het verschil in het beloop 
van deze aandoening. CF patiënten met een R117H mutatie hebben vaak een 
lagere zweetchlorideconcentratie en een betere longfunctie dan CF patiënten met 
een ‘gating’ mutatie.[5, 6] Dit is vooral zichtbaar bij kinderen en adolescenten 
tussen 6 en 18 jaar die vergeleken met hun leeftijdsgenoten met een ‘gating’ 
mutatie een zeer goede longfunctie hebben. Bij kinderen en adolescenten is dus 
ook niet te verwachten dat er een significante verbetering is van de longfunctie bij 
gebruik van ivacaftor.[5, 6]  
 
Bij de kinderen tussen 6 en 11 jaar met cystische fibrose en een R117H mutatie 
werd er zelfs een achteruitgang van de longfunctie gezien ten opzichte van 
placebo.[5] In de studie was er maar één enkele patiënt die daadwerkelijk een 
achteruitgang had van de longfunctie vanwege een pulmonaire exacerbatie. 
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Doordat er maar weinig patiënten waren in de studie kan het resultaat door deze 
enkele patiënt substantieel beïnvloed worden. [5] Daarnaast was er in de 
extensiestudie geen achteruitgang meer van de longfunctie, maar zelfs een 
verbetering van de longfunctie en verbeterde ook de longfunctie bij deze 
specifieke patiënt na langdurig gebruik van ivacaftor..[5] Echter vanwege het 
ontbreken van de controlegroep in de extensie studie is het niet mogelijk om te 
bepalen wat het daadwerkelijke placebogecontroleerde effect is.   
 
Op dit moment zijn er voor CF patiënten met een R117H mutatie nog geen 
resultaten bij kinderen jonger dan 6 jaar.[5] De EMA heeft aan de hand van de 
gevonden resultaten bij CF patiënten van 4 maanden en ouder met een ‘gating’ 
mutatie geconcludeerd dat de effectiviteit van ivacaftor bij volwassenen te 
extrapoleren is naar de effectiviteit van ivacaftor bij kinderen.[5] Dit doen zij aan 
de hand van de zweetchlorideconcentratie.[5] Ook bij CF patiënten met een R117H 
mutatie waren de effecten op de zweetchlorideconcentratie tussen volwassen en 
kinderen van 6 tot 11 jaar ongeveer gelijk. En dus zou geconcludeerd kunnen 
worden dat de effectiviteit van ivacaftor bij kinderen met een R117H mutatie 
gelijk is aan de effectiviteit van ivacaftor bij volwassenen.  
 
Op dit moment is nog niet bekend wat de exacte klinische relevantie is van de 
verlaging van de zweetchlorideconcentratie door ivacaftor.[5] In de toekomst zal er 
mogelijk meer duidelijk worden wat het effect van de zweetchlorideconcentratie is 
op het ziekteverloop van CF.[5] De beroepsgroep heeft aangegeven dat CF 
patiënten die een ‘normale’ zweetchlorideconcentratie (< 30 mmol/l) bereiken 
mogelijk geen verdere progressie meer hebben van CF. Vooral bij kinderen zou 
deze verlaging van de zweetchlorideconcentratie dus kunnen betekenen dat hun 
longen niet verder worden aangetast en dat zij ook geen verminderde 
pancreasfunctie meer hebben. Daarnaast geeft de beroepsgroep aan dat het bij 
deze specifieke mutatie vooral de volwassenen behandeld zullen worden met 
ivacaftor.  
 
Er is  een grote individuele variatie in de effectiviteit van ivacaftor bij volwassenen 
met een R117H mutatie. In de studies lijken bijvoorbeeld patiënten met een 
F508del mutatie plus een R117H mutatie minder baat te hebben bij een 
behandeling met ivacaftor monotherapie.[6] Daarom adviseert het Zorginstituut 
om de behandeling met ivacaftor regelmatig te evalueren aan de hand van de 
door de NVALT en NCFS opgestelde start- en stopcriteria om doelmatig gebruik 
van ivacaftor te bevorderen.  
 
Conclusie 
Ivacaftor heeft een therapeutische meerwaarde ten opzichte van placebo voor de 
behandeling van volwassen patiënten met cystische fibrose en een R117H mutatie 
in het CFTR-gen. Er is onzekerheid over het placebogecontroleerde effect op de 
longfunctie van ivacaftor bij kinderen en adolescenten vanaf 6 maanden met 
cystische fibrose en een R117H mutatie in het CFTR-gen. Toch adviseert 
Zorginstituut Nederland op basis van indirect bewijs (zweetchloride concentratie) 
en bewijs gevonden bij volwassenen om ook voor deze groep de bijlage 2 
voorwaarden uit te breiden. Aangezien de effectiviteit van ivacaftor bij individuele 
patiënten sterk varieert, adviseert het Zorginstituut de behandeling met ivacaftor 
regelmatig te evalueren aan de hand van de start- en stopcriteria die zijn 
opgesteld door de NVALT en NCFS. 
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Budgetimpactanalyse 
In dit rapport worden de (meer)kosten geraamd ten laste van het 
farmaciebudget, die ontstaan als de nadere bijlage 2 voorwaarden van ivacaftor 
(Kalydeco®) worden uitgebreid waardoor de behandeling van CF bij patiënten 
met een R117H mutatie vanaf 6 maanden in aanmerking komen voor de 
behandeling. Op dit moment is ivacaftor vergoed voor patiënten met ‘gating 
mutaties’ waarvoor ivacaftor is geregistreerd en in combinatie met 
tezacaftor/ivacaftor voor patiënten van 12 jaar en ouder met die homozygoot zijn 
voor de F508del mutatie. Uitgangspunten voor de BIA 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. 
 
Op dit moment worden patiënten jonger dan 18 met deze mutatie niet met een 
CFTR-modulerende therapie behandeld, de gehele therapie is weergeven in het 
farmacotherapeutische rapport.  
 
Aantal patiënten, substitutie en kosten per patiënt. 
In Nederland is van 5 CF patiënten onder de 18 jaar bekend dat zij de R117H-5T 
variant hebben en dat zij voor behandeling met ivacaftor in aanmerking komen. 
Uit het NCFS register van 2019 blijkt dat er in Nederland in totaal 47 patiënten 
zijn met de R117H mutatie.[12] Het Zorginstituut neemt aan dat dit gelijk blijft en 
er gemiddeld genomen geen patiënten bij komen de komende jaren.  
 
Er vindt geen substitutie plaats voor deze patiënten. 
 
Ivacaftor (Kalydeco®) is beschikbaar als filmomhulde tabletten met een sterkte 
van 150 mg per tablet en als granulaat van 25 mg, 50 mg en 75 mg. De AIP van 
een tablet of een zakje granulaat (ongeacht de dosering) van ivacaftorbedraagt € 
273,43. 
 
Zuigelingen van ten minste 6 maanden, peuters en kinderen, adolescenten en 
volwassenen dienen gedoseerd te worden conform Tabel 1.[13] 
 
De aanbevolen dosis voor volwassenen, adolescenten en kinderen van 6 jaar en 
ouder met een lichaamsgewicht van 25 kg of meer is één ivacaftor 150 mg tablet, 
om de 12 uur oraal in te nemen (300 mg totale dagelijkse dosis) met 
vetbevattend voedsel 
 
Tabel 1: doseringsschema ivacaftor   
 

 
 
Er wordt uitgegaan van 88% therapietrouw in lijn met ZIN beoordelingen 
betreffende CFTR-modulatoren uit het verleden. [1] 
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Uitgaande van een behandelschema van dagelijks twéé tabletten of zakjes 
granulaat ivacaftor (gedurende 365 dagen per jaar) bedragen de 
geneesmiddelkosten voor een volwassene of kind: (€253,43*365 *88%= ) 
€162.803 per patiënt per jaar. 
 
Aannames 

- Er is van 5 CF patiënten bekend dat zij de R117H-5T variant hebben en dat 
zij voor behandeling met ivacaftor in aanmerking komen. 

- Er wordt aangenomen dat deze 5 Nederlandse patiënten behandeld zullen 
worden met ivacaftor. 

- Patiënten zijn 88% therapietrouw.  
- De prevalentie van patiënten met een R117H-5T mutatie blijft gelijk en er 

komen geen nieuwe patiënten bij. 
 
Budgetimpactanalyse en conclusie 
Uitgaan van 5 patiënten is de totale budgetimpact 5*€162.803 = €814.015 per 
jaar, hierbij is geen onderscheid tussen jaar 1, 2 en 3 omdat het Zorginstituut 
uitgaat van een gelijke prevalentie en geen incidente patiënten.  
 
Concluderend zullen naar verwachting bij een wijziging van de bijlage 2 
voorwaarden voor ivacaftor 5 nieuwe patiënten in aanmerking komen voor 
ivacaftor. De bijbehorende budgetimpact wordt geschat op €0,8 miljoen. 
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