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Datum 21 juli 2021 
 
Betreft Pakketadvies avelumab (Bavencio®) bij de behandeling van 

urotheelcelcarcinoom 
 
 
Geachte mevrouw Van Ark, 
 
Zorginstituut Nederland adviseert u over avelumab (Bavencio®) als monotherapie 
voor de eerstelijnsonderhoudsbehandeling van volwassen patiënten met lokaal 
gevorderd of gemetastaseerd urotheelcelcarcinoom die progressievrij zijn na 
platina-gebaseerde chemotherapie. Aanleiding voor dit advies vormde de 
plaatsing van genoemd middel in de pakketsluis voor dure geneesmiddelen. 
 
Zorginstituut Nederland is tot de conclusie gekomen dat avelumab voor de 
genoemde indicatie voldoet aan het wettelijke criterium ‘stand van de wetenschap 
en praktijk’. Het gaat hier om een effectief geneesmiddel dat voor patiënten zorgt 
voor een aanzienlijke levensverlenging. Echter, de budgetimpact is hoog en de 
kosteneffectiviteit is ongunstig. Het Zorginstituut adviseert u om avelumab voor 
de genoemde indicatie op te nemen in het pakket mits een prijsreductie van 
minstens 30% wordt behaald.  
 
Ik licht hieronder onze bevindingen en eindconclusie nader toe. 
 
Algemeen 
Het Zorginstituut maakt op uw verzoek vanuit het oogpunt van het uit 
gezamenlijke premies betaalde basispakket, de afweging of nieuwe zorg 
onderdeel zou moeten zijn van het verzekerde pakket. We maken hierbij een 
weging, zowel in wetenschappelijk zin, als vanuit maatschappelijk draagvlak en 
we wegen aspecten van doelmatigheid en transparantie. Het Zorginstituut wordt 
hierin geadviseerd door twee onafhankelijke commissies: de Wetenschappelijke 
Adviesraad (WAR) voor de toetsing van de gegevens aan de stand van de 
wetenschap en praktijk en het bepalen van de kosteneffectiviteit, en de 
Adviescommissie Pakket (ACP) voor de maatschappelijke afweging. Ook hebben 
wij belanghebbende partijen tijdens het proces over de beoordeling 
geconsulteerd. 
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Het Zorginstituut heeft avelumab beoordeeld aan de hand van de vier 
pakketcriteria1: effectiviteit2, kosteneffectiviteit3, noodzakelijkheid en 
uitvoerbaarheid. 
 
Integrale weging pakketcriteria 
 
Stand van de wetenschap en praktijk 
Op basis van de gerandomiseerde, gecontroleerde, open-label fase III studie 
JAVELIN Bladder 100 was de mediane algehele overleving 21,4 maanden (95% 
BI: 18,9 - 26,1) in de avelumab-arm en 14,3 maanden (95% BI: 12,9 – 17,9) in 
de best ondersteunde zorg-arm. Dit komt neer op een relatieve effectschatting, 
de hazard ratio, van 0,69 (95% BI: 0,56 – 0,86). Zowel de absolute winst op 
algehele overleving (7,1 maanden) als de relatieve effectschatting voldoet aan de 
PASKWIL-criteria van de commissie BOM. Het effect van avelumab op de algehele 
overleving is daarmee klinisch relevant. 
 
Bij de behandeling met avelumab traden meer interventiegerelateerde ongunstige 
effecten (graad 3-4) op en staakten meer patiënten de behandeling dan bij 
patiënten die alleen best ondersteunende zorg ontvingen. Echter, dit heeft niet 
geleid tot een verslechtering van de kwaliteit van leven. In relatie tot de gunstige 
effecten acht het Zorginstituut de ongunstige effecten dan ook acceptabel. Het 
gaat hier om een effectief geneesmiddel dat voor de patiënten zorgt voor een 
aanzienlijke levensverlenging. 
 
Zorginstituut Nederland is tot de eindconclusie gekomen dat avelumab als 
monotherapie voor de eerstelijnsonderhoudsbehandeling van volwassen patiënten 
met lokaal gevorderd of gemetastaseerd urotheelcarcinoom die progressievrij zijn 
na platina-gebaseerde chemotherapie een meerwaarde heeft ten opzichte van 
best ondersteunende zorg. Daarmee voldoet avelumab aan de stand van de 
wetenschap en praktijk. 
 
Budgetimpact 
Toepassing van avelumab bij de genoemde indicatie zal gepaard gaan met 
meerkosten die geraamd worden op € 20,9 miljoen in het derde jaar na opname 
in het pakket.  
 
Kosteneffectiviteit 
Het Zorginstituut acht de kosteneffectiviteitsanalyse van avelumab ten opzichte 
van best ondersteunende zorg van voldoende kwaliteit. De 
kosteneffectiviteitsradio (ICER) is bepaald op € 112.705 per QALY. Hiermee is de 
behandeling met avelumab niet kosteneffectief en zou de prijs met minstens 30% 
moeten dalen om onder de referentiewaarde van € 80.000 per QALY te vallen.  
 
Pakketadvies 
Het Zorginstituut adviseert u om avelumab voor de genoemde indicatie op te 
nemen in het pakket mits een prijsreductie van minstens 30% wordt behaald.  
 
                                                
1 Pakketbeheer in de praktijk 3 (2013). Zorginstituut Nederland, Diemen. Via www.zorginstituutnederland.nl 
2 Beoordeling stand van de wetenschap en praktijk: geactualiseerde versie (2015). Zorginstituut Nederland, 
Diemen. Via www.zorginstituutnederland.nl 

 
3 Rapport kosteneffectiviteit (2015). Zorginstituut Nederland, Diemen. Via www.zorginstituutnederland.nl 
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Doelmatig inzet 
De beroepsgroep heeft aangegeven een doelmatigheidsstudie te gaan uitvoeren 
om te bezien of dezelfde behandelresultaten kunnen worden behaald met een 
kortere behandelduur en of het mogelijk is te voorspellen welke patiënten op het 
middel zullen reageren. Het Zorginstituut heeft hierdoor het vertrouwen dat de 
beroepsgroep avelumab doelmatig in zal zetten. Het Zorginstituut juicht dergelijke 
initiatieven van harte toe, maar ontvangt ook signalen dat de financiering van dit 
soort onderzoek vaak een knelpunt is. Wij vragen uw aandacht voor dit knelpunt 
en vragen u om, ook meer in het algemeen, te onderzoeken hoe financiering 
beschikbaar kan komen voor dit soort doelmatigheidsonderzoek.  
 
Evaluatie  
Als avelumab in het verzekerde pakket instroomt, zal het Zorginstituut het 
gebruik van avelumab actief volgen. Wij zullen u uiterlijk in 2025 informeren over 
onze bevindingen. Zorginstituut Nederland kijkt hierbij naar de volgende punten 
in de context van het behandellandschap:  
• de overeenkomst van de oorspronkelijke schatting van het aantal patiënten 

met het feitelijk behandelde aantal;  
• de kostenontwikkeling ten opzichte van de oorspronkelijke raming.  
 
Daarnaast zal het Zorginstituut de uitkomsten van de doelmatigheidsstudie 
meenemen in de evaluatie.  
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
Tiana van Grinsven 
Plv. Voorzitter Raad van Bestuur 
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ACP advies aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut over avelumab 
(Bavencio®) als monotherapie voor eerstelijnsonderhoudsbehandeling bij lokaal 
gevorderd of gemetastaseerd urotheelcarcinoom (vorm van blaaskanker) 
 
De Adviescommissie Pakket (ACP) adviseert de Raad van Bestuur (RvB) van het Zorginstituut 
over voorgenomen pakketadviezen. Zij toetst deze adviezen aan de pakketcriteria en kijkt of 
de uitkomsten daarvan maatschappelijk wenselijk zijn. Daarbij kijkt zij zowel naar de belangen 
van de patiënten die in aanmerking komen voor vergoeding van een bepaalde interventie, als 
naar de belangen van patiënten met andere aandoeningen en van premiebetalers. Zij doet dit 
vanuit het principe dat de basisverzekering maximale gezondheidswinst dient op te leveren 
voor de gehele bevolking. 
Om hier een uitspraak over te kunnen doen, hanteert de commissie zogenaamde 
referentiewaarden voor de kosteneffectiviteit. Deze referentiewaarden moeten worden opgevat 
als maximale bedragen die we als samenleving per gewonnen levensjaar willen investeren in 
een behandeling. Gaan we daarboven zitten, dan is er sprake van verdringing. Dat betekent 
dat voor hetzelfde bedrag meer gezondheidswinst kan worden verkregen door het aan andere 
behandelingen uit te geven. Er moeten dus hele goede redenen zijn om een kosteneffectiviteit 
gelijk aan de referentiewaarde of zelfs meer dan de referentiewaarde te accepteren.  
 
De commissie heeft in haar vergadering van 25 juni 2021 gesproken over de vraag of 
avelumab bij de hierboven genoemde indicatie opgenomen dient te worden in de 
basisverzekering. Tijdens de vergadering heeft de patiëntenorganisatie gebruik gemaakt van 
de mogelijkheid tot inspreken. De patiëntenorganisatie bracht in dat dit middel voor deze 
groep patiënten zorgt voor een aanzienlijke levensverlening. Zij pleit daarom voor snelle 
toelating tot de basisverzekering na prijsonderhandeling. Op verzoek van de commissie heeft 
de beroepsgroep tijdens de vergadering een aantal vragen van de commissieleden beantwoord 
over de plaats van het geneesmiddel, de doelmatige inzet ervan, consequenties voor andere 
geneesmiddelen en over de behandeling in de toekomst. Van belang is dat de beroepsgroep 
een doelmatigheidsstudie gaat doen om te kijken of dezelfde behandelresultaten kunnen 
worden behaald met een korter durende behandeling en of het mogelijk is te voorspellen 
welke patiënten op het middel zullen reageren.    
 
Vertrekpunt van de discussie in de commissie is dat er sprake is van een effectieve 
behandeling. De behandeling is echter niet kosteneffectief (de ICER is 112.705 euro bij een 
referentiewaarde van 80.000 euro per QALY die bij de hoogste ziektelast categorie het 
uitgangspunt is). De commissie vindt daarom dat er ten minste een prijsreductie nodig is van 
30%, mede gezien het feit dat het gaat om een indicatie uitbreiding en ook in de toekomst 
nog verdere indicatie uitbreiding is te verwachten. 
 
Omdat de commissie vertrouwen heeft in de doelmatige inzet van het middel, gezien de 
doelmatigheidsstudie die de beroepsgroep gaat doen, geeft zij in dit geval een “ja, mits” 
advies. Zij adviseert daarom het middel te vergoeden, mits een prijsreductie van 30% wordt 
behaald.  
 
Tot slot merkt de commissie op dat het van belang is dat er financiering beschikbaar komt 
voor doelmatigheidsonderzoek zoals in dit geval door de beroepsgroep (met combinatie van 
eigen middelen en middelen van zorgverzekeraars) plaatsvindt. Nog te vaak zijn er geen 
middelen beschikbaar, terwijl op basis van het verrichte onderzoek veel (premie) geld kan 
worden bespaard.  
 
 
 
 



 

 

 
 

Farmacotherapeutisch rapport avelumab 
(Bavencio®) voor de eerstelijns 
onderhoudsbehandeling van volwassen 
patiënten met lokaal gevorderd of 
gemetastaseerd urotheelcarcinoom die 
progressievrij zijn na platina-gebaseerde 
chemotherapie 
  
Onderdeel van de initiële beoordeling van specialistische 
geneesmiddelen 
 

Datum 1 juni 2021 
Status Definitief 
  
 
 

 
 



DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport avelumab (Bavencio®) voor de eerstelijns onderhoudsbehandeling van 

volwassen patiënten met lokaal gevorderd of gemetastaseerd urotheelcarcinoom die progressievrij zijn na platina-

gebaseerde chemotherapie | 1 juni 2021 

 

2021007735 Pagina 1 van 45 

Colofon 

Zaaknummer 2020051387 
Volgnummer 2021007735 
  
 LTran@zinl.nl 
  
Auteur(s) mw. dr. F. Diemer 
  
Afdeling Sector Zorg, afdeling Pakket 
  
  

 
  



DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport avelumab (Bavencio®) voor de eerstelijns onderhoudsbehandeling van 

volwassen patiënten met lokaal gevorderd of gemetastaseerd urotheelcarcinoom die progressievrij zijn na platina-

gebaseerde chemotherapie | 1 juni 2021 

 

2021007735 Pagina 2 van 45 

 

Inhoud 

Colofon 1 

Afkortingen 5 

Samenvatting 7 

1 Inleiding 9 
1.1 Aanleiding 9 
1.2 Achtergronden 10 

2 Methode systematisch literatuuronderzoek 13 
2.1 Vraagstelling 13 
2.2 Zoekstrategie 14 
2.3 Selectiecriteria 14 

3 Resultaten 15 
3.1 Resultaten literatuursearch 15 
3.2 Kenmerken geïncludeerde studies 15 
3.3 Gunstige effecten 17 
3.4 Ongunstige effecten 22 
3.5 Ervaring 24 
3.6 Toepasbaarheid 24 
3.7 Gebruiksgemak 25 

4 Eindbeoordeling 27 
4.1 Bespreking relevante aspecten 27 
4.2 Eindconclusie 28 

Bijlage 1: Zoekstrategie 29 

Bijlage 2: Overzicht geïncludeerde studies 31 

Bijlage 3: Overzicht gebruikte richtlijnen en standaarden 33 

Bijlage 4: Baseline tabel 35 

Bijlage 5: Beoordeling risico op bias 37 

Bijlage 6: GRADE evidence profiel 39 

Bijlage 7: Subgroepanalyses voor OS (interim-analyse) 41 

Bijlage 8: Verdeling anti-kanker vervolgbehandelingen 43 

Literatuur 45 
 

  



DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport avelumab (Bavencio®) voor de eerstelijns onderhoudsbehandeling van 

volwassen patiënten met lokaal gevorderd of gemetastaseerd urotheelcarcinoom die progressievrij zijn na platina-

gebaseerde chemotherapie | 1 juni 2021 

 

2021007735 Pagina 3 van 45 

  





DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport avelumab (Bavencio®) voor de eerstelijns onderhoudsbehandeling van 

volwassen patiënten met lokaal gevorderd of gemetastaseerd urotheelcarcinoom die progressievrij zijn na platina-

gebaseerde chemotherapie | 1 juni 2021 

 

2021007735 Pagina 5 van 45 

Afkortingen 

Afkorting Omschrijving 
BI Betrouwbaarheidsinterval 
BSC Best supportive care / best ondersteunende zorg 
CHMP Committee for Medicinal Products for Human Use 
cieBOM Commissie Beoordeling Oncologische Middelen 
CR Complete respons 
EAU European Association of Urology 
EMA European Medicine Agency 
EPAR European Public Assessment Report 
ESMO European Society of Medical Oncology 
FGFR Fibroblast Growth Factor Receptor 
FU Follow up 
GRADE Grading of Recommendations Assessment, Development and 

Evaluation 
HR Hazard ratio 
ITT Intention-to-treat 
KvL Kwaliteit van leven 
MCID Minimaal klinisch relevant verschil (minimal clinically 

important difference) 
NCCN/FACT 
FBISI-18 

NCCN/FACT Bladder Symptom Index 

NVU Nederlandse Vereniging voor Urologie 
OS Algehele overleving 
PD-1 Programmed cell death protein 1 
PD-L1 Programmed death-ligand 1 
PFS Progressievrije overleving 
PR Partiële respons 
RCT Gerandomiseerd vergelijkend onderzoek 
RR Relatieve risico (risk ratio) 
SD Stabiele ziekte 
SMD Gestandaardiseerde gemiddelde verschil (standardized mean 

difference) 
SmPC Samenvatting van de productkenmerken 
UC Urotheelcarcinoom 
VAS Visuele analoge schaal 
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Samenvatting 

In dit farmacotherapeutisch rapport beschrijft Zorginstituut Nederland de 
inhoudelijke beoordeling van de waarde van avelumab (Bavencio®) als 
monotherapie voor de eerstelijnsonderhoudsbehandeling van volwassen patiënten 
met lokaal gevorderd of gemetastaseerd urotheelcarcinoom (UC) die progressievrij 
zijn na platina-gebaseerde chemotherapie. Avelumab is daarbij vergeleken met best 
ondersteunende zorg (BSC) op de criteria gunstige effecten, ongunstige effecten, 
ervaring, toepasbaarheid en gebruiksgemak. Zorginstituut Nederland heeft zich 
hierbij laten adviseren door haar Wetenschappelijke Adviesraad (WAR). 
 
Op basis van de gerandomiseerde, gecontroleerde, open-label fase III JAVELIN 
Bladder 100 studie leidde de toevoeging van avelumab aan BSC tot een klinisch 
relevant langere algehele overleving (OS) ten opzichte van BSC alleen. Het is 
onzeker of de kwaliteit van leven verbeterd door de toevoeging van avelumab. Door 
de toevoeging van avelumab traden er meer graad 3-4 ongunstige effecten en 
staakten meer patiënten de behandeling met avelumab dan wanneer patiënten 
alleen BSC kregen.  
 
Onzekerheden ten aanzien van de effectiviteit van avelumab betreffen de volgende 
punten: 
• Het is niet duidelijk in hoeverre de verdeling van de vervolgbehandelingen 

overeenkomt met de Nederlandse praktijk. In een deel van de patiënten (15%) 
miste gegevens over de vervolgbehandelingen. De gemiste gegevens over 
vervolgbehandelingen zou met name gedreven worden doordat patiënten nog 
niet aan vervolgbehandeling toe waren en door het voortijdig behalen van 
primaire eindpunten van de studie.  Indien er groot verschil is tussen de 
verdeling van vervolgbehandelingen in de studie en in de Nederlandse praktijk, 
kan dit mogelijk het gedetecteerde verschil in OS tussen avelumab en BSC 
beïnvloeden. 

• Er kunnen op basis van de klinische studie geen uitspraken gedaan worden 
over of PD-1/PD-L1-remmers beter in de eerste lijn of in de tweede lijn kunnen 
worden ingezet. Niet alle patiënten uit de BSC arm werden namelijk behandeld 
met immuuntherapie (43%) terwijl alle patiënten uit de actieve arm avelumab 
kregen.  

 
Zoals te verwachten kwamen er bij de behandeling met avelumab meer graad 3-4 
ongunstige effecten voor en staakten meer patiënten de behandeling dan in 
patiënten die BSC kregen. De behandeling met avelumab leidde niet tot 
onverwachte bijwerkingen en het veiligheidsprofiel komt overeen met dat van 
andere PD-1/PD-L1 remmers. In relatie tot de gunstige effecten acht het 
Zorginstituut de ongunstige effecten dan ook acceptabel. 
 
Avelumab kent minder ervaring, een beperktere toepasbaarheid en een minder 
gunstig gebruiksgemak dan BSC. 
 
Concluderend heeft avelumab (Bavencio®) als monotherapie voor de 
eerstelijnsonderhoudsbehandeling van volwassen patiënten met lokaal gevorderd of 
gemetastaseerd urotheelcarcinoom (UC) die progressievrij zijn na platina-
gebaseerde chemotherapie een meerwaarde ten opzichte van BSC. Avelumab 
voldoet daarom aan de stand van de wetenschap en praktijk en is daarmee een te 
verzekeren prestatie. 
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De bespreking van dit farmacotherapeutisch rapport is door de Wetenschappelijke 
Adviesraad van Zorginstituut Nederland afgerond in haar vergadering van 31 mei 
2021.
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1 Inleiding  

1.1 Aanleiding 
Zorginstituut Nederland beoordeelt in dit rapport de waarde van avelumab als 
monotherapie voor de eerstelijnsonderhoudsbehandeling van volwassen patiënten 
met lokaal gevorderd of gemetastaseerd urotheelcarcinoom (UC) die progressievrij 
zijn na platina-gebaseerde chemotherapie t.o.v. de standaard- of gebruikelijke 
behandeling. 

 
Stofnaam avelumab (Bavencio®) 20 mg/ml concentraat voor oplossing voor 
infusie [1] 
Geregistreerde indicatie: 
Te beoordelen geregistreerde indicatie 
Bavencio is geïndiceerd als monotherapie voor de 
eerstelijnsonderhoudsbehandeling van volwassen patiënten met lokaal gevorderd 
of gemetastaseerd urotheelcarcinoom (UC) die progressievrij zijn na platina-
gebaseerde chemotherapie. 
 
Voor overige geregistreerde indicaties van avelumab, zie ‘Bijzonderheden’. 
 
Claim van de fabrikant: 
Avelumab monotherapie als eerstelijns onderhoudsbehandeling voor patiënten 
met lokaal gevorderd of gemetastaseerd UC die behandeld zijn met platina-
gebaseerde chemotherapie en geen progressie vertonen heeft een therapeutische 
meerwaarde ten opzichte van het huidige best supportive care (BSC) beleid.  
 
Doseringsadvies: 
De aanbevolen dosis avelumab als monotherapie is 800 mg, om de 2 weken 
intraveneus toegediend gedurende een periode van 60 minuten.  
 
Toediening van avelumab dient te worden voortgezet volgens het aanbevolen 
schema tot ziekteprogressie of onaanvaardbare toxiciteit. 
 
Samenstelling: 
Elke ml concentraat bevat 20 mg avelumab. Eén injectieflacon van 10 ml bevat 
200 mg avelumab. 
 
Werkingsmechanisme: 
Avelumab is een humaan immunoglobuline G1 monoklonaal antilichaam dat 
gericht is tegen programmed death ligand-1 (PD-L1). Avelumab bindt aan PD-L1 
en blokkeert de interactie tussen PD-L1 en de programmed death-receptoren en 
B7.1-receptoren. Dit heft de onderdrukkende effecten van PD-L1 op cytotoxische 
CD8+-T-cellen op, hetgeen resulteert in het herstel van antitumor-T-
celresponsen. Het is ook aangetoond dat avelumab door natural killer-cellen 
gemedieerde directe tumorcellysis induceert via antilichaamafhankelijke 
celgemedieerde cytotoxiciteit. 
 
Bijzonderheden: 
Naast de te beoordelen geregistreerde indicatie is avelumab tevens 
geregistreerd: 
• als monotherapie voor de behandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerd Merkelcelcarcinoom. 
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• in combinatie met axitinib voor de eerstelijnsbehandeling van volwassen 
patiënten met gevorderd niercelcarcinoom. 

 
Kosten voor avelumab bij de toepassing van gemetastaseerd Merkelcelcarcinoom 
zijn momenteel declarabel voor ziekenhuizen via de add-on regeling. Voor de 
overige indicaties is avelumab per 15 november 2019 in de ‘sluis’ is geplaatst. 
Het Zorginstituut heeft over de combinatiebehandeling avelumab en axitinib in 
2020 een negatief advies uitgebracht, vanwege onzekerheden in het effect op 
overleving, het behandeleffect in specifieke patiëntengroepen en het feit dat de 
beroepsgroep aangaf geen toegevoegde waarde te zien vanwege de reeds 
bestaande behandelopties. De toepassing van avelumab in combinatie met 
axitinib bij patiënten met gevorderd niercelcarcinoom wordt momenteel dan ook 
niet vergoed.  
 
Avelumab als onderhoudsbehandeling bij patiënten met lokaal gevorderd of 
gemetastaseerd UC kreeg op 10 december 2020 een positieve CHMP opinie en is 
op 25 januari 2021 goedgekeurd door de Europese Commissie. 
 

1.2 Achtergronden  
 

1.2.1 Aandoening 
Blaaskanker kan worden onderverdeeld in urotheelcarcinoom (UC; 90%) en niet-UC 
(i.e. plaveiselcelcarcinoom, adenocarcinoom en neuro-endocrien blaascarcinoom). 
UC ontstaat als cellen in het urotheel zich ongeremd gaan delen. In 90% van de 
gevallen ontstaat deze ongeremde celdeling in de blaas, maar dit kan ook in het 
nierbekken, de urineleiders of in de plasbuis gebeuren. [2] 
 
UC wordt voornamelijk bij mensen ouder dan 60 jaar vastgesteld. Het komt 
driemaal vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. [3] Roken is de belangrijkste 
risicofactor, gevolgd door blootstelling aan aromatische amines, welke gebruikt 
worden in de verf- en rubberindustrie. [4] 
 

1.2.2 Symptomen en ernst 
Pijnloze hematurie (bloed in de urine) is het meest voorkomende symptoom bij UC. 
Andere klachten zijn het gevoel van aandrang, ook als de blaas niet vol is, dysurie 
(pijn bij het plassen) en vaker moeten plassen dan normaal. Indien er sprake is van 
gemetastaseerde ziekte kunnen patiënten botpijnen, pijn in de flanken of 
symptomen behorende bij een urinewegobstructie ervaren. [4] 

 
De prognose van patiënten met gevorderde blaaskanker, waarbij de tumor reeds is 
uitgezaaid naar de regionale lymfeklieren of naar andere organen, is slecht. Na 5 
jaar is 1 op de 10 (11,9%) van deze patiënten in leven. [3] 

1.2.3 Prevalentie en incidentie 
Volgens cijfers van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) was in 2018 (het 
meest recente jaar met volledige cijfers) de incidentie van blaaskanker in Nederland 
6.976. [5] Ongeveer 90% van de patiënten met blaaskanker heeft een UC, wat 
neerkomt op 6.278 patiënten. [6] Bij diagnose heeft 10% van de UC patiënten lokaal 
gevorderde (T4b) of gemetastaseerde ziekte (M1). [7] Jaarlijks presenteren zich 628 
patiënten (6.278 * 10%) met nieuw gediagnosticeerd lokaal gevorderde of 
gemetastaseerde UC. Daarnaast zijn er patiënten die lokaal gevorderde of 
gemetastaseerde UC ontwikkelen vanuit andere ziektestadia (niet-spierinvasieve of 
spierinvasieve UC bij diagnose). Van deze groep krijgt ongeveer de helft te maken 
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met een recidief, waarin bij de meeste gevallen (70%) sprake is van 
afstandsmetastasen. [4] Dit resulteert in nog eens 703 patiënten die vanuit eerdere 
stadia lokaal gevorderde of gemetastaseerde UC ontwikkelen. In totaal komt het 
aantal incidente patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde UC per jaar 
uit op 1.331 (628 + 703). De prevalentie bedraagt bijna 6.000 patiënten in het jaar 
2020. Elk jaar overlijden ruim 1.200 mensen aan blaaskanker. [3] 
 

1.2.4 Standaardbehandeling of gebruikelijke behandeling 
Recente Nederlandse en internationale richtlijnen zijn gescreend voor het 
beschrijven van de standaardbehandeling bij patiënten met lokaal gevorderde of 
gemetastaseerde UC die progressievrij zijn na platina-gebaseerde chemotherapie. 
 
Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU; 2016) [8] 
De richtlijn ‘Blaascarcinoom’ van de NVU is een vertaling van de richtlijn van de 
European Association of Urology (EAU). Volgens klinische experts wordt de 
Nederlandse richtlijn niet meer geüpdatet en worden nu in de praktijk de Europese 
EAU en de European Society of Medical Oncology (ESMO) richtlijnen gehanteerd. 
 
European Association of Urology (EAU; 2020) [4] 
Bij patiënten met lokaal gevorderd UC kan een op cisplatine gebaseerde 
chemotherapie, radiotherapie en eventueel radicale cystectomie worden 
aangeboden als palliatieve behandeling. 
 
Bij patiënten met gemetastaseerd UC is de standaardbehandeling cisplatine-
bevattende combinatiechemotherapie. Voor patiënten waarbij cisplatine niet 
geschikt is (niet fit genoeg; performance score ≥ 2) maar die wel fit zijn voor 
carboplatine wordt carboplatine-gemcitabine aanbevolen. Bij patiënten die niet fit 
zijn voor platina-bevattende chemotherapie en PD-L1 positief zijn, wordt 
behandeling met immuuntherapie overwogen. Zowel pembrolizumab als 
atezolizumab zijn geregistreerd voor behandeling in deze lijn, echter, alleen 
pembrolizumab wordt in Nederland vergoed.  
 
De tweede lijn bestaat uit behandeling met pembrolizumab voor patiënten die 
progressie hebben tijdens of na platinabevattende chemotherapie, ongeacht PD-L1-
status. Andere opties zijn (combinatie)chemotherapie of behandeling in 
studieverband. 
 
Tussen de eerste en de tweede lijn krijgen patiënten geen actieve anti-kanker 
behandeling. Het beleid bestaat uit regelmatige follow-up bezoeken (om de 3 
maanden), waarin o.a. een radiologisch onderzoek uitgevoerd (CT scan of MRI). Op 
basis van de fitheid en eventuele klachten van de patiënt kan het beleid bestaan uit 
pijnstilling, behandeling met antibiotica, voedingssupplementen en andere manieren 
van symptoombestrijding. [9] 
 
In april 2021 is een update van de EAU richtlijn gepubliceerd. Hierin staat 
beschreven dat de onderhoudsbehandeling met avelumab een significante winst op 
de algehele overleving (OS) liet zien in patiënten die minstens stabiele ziekte 
bereikte op platina-bevattende chemotherapie. [10] 
 
European Society of Medical Oncology (ESMO; 2020) [11] 
Voor de richtlijn ‘Bladder cancer’ van de ESMO is in 2020 een update gepubliceerd. 
Deze update beschrijft tevens dat de standaardbehandeling bij patiënten met lokaal 
gevorderde of gemetastaseerde UC bestaat uit 6 cycli platinabevattende 
chemotherapie (gemcitabine/cisplatine of gemcitabine/carboplatine). Avelumab 
wordt aanbevolen in patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde UC die 
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geen progressie vertonen op platina-gebaseerde chemotherapie. 
 
 

 
Figuur 1: Standaardbehandeling conform de Europese richtlijnen en voorgestelde 
plaats avelumab voor lokaal gevorderde of gemetastaseerde UC 
* Atezolizumab wordt niet vergoed in Nederland.  
Bron: farmacotherapeutisch dossier van de registratiehouder. 
 
Adviezen Commissie Beoordeling Oncologische Middelen (cieBOM) van de NVMO 
De cieBOM heeft in april 2021 een advies uitgebracht over de 
onderhoudsbehandeling met avelumab bij lokaal gevorderde of gemetastaseerde 
UC. Er wordt geconcludeerd dat de onderhoudsbehandeling met avelumab resulteert 
in een statistisch significant langere overleving en dat dit voldoet aan de criteria 
voor een positief advies volgens de PASKWIL-criteria voor palliatieve behandeling. 
Opgemerkt wordt dat de positionering van checkpointremming in de lijnen van 
behandeling van het niet-resectabel of gemetastaseerd UC nog zal moeten 
uitkristalliseren. [12] 

1.2.5 Conclusie vergelijkende behandeling 
Patiënten met lokaal gevorderd of gemetastaseerd UC die progressievrij zijn na 
platina-bevattende chemotherapie krijgen momenteel geen actieve anti-
kankerbehandeling. Het huidige beleid bestaat uit best ondersteunende zorg (BSC). 
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2 Methode systematisch literatuuronderzoek 

2.1 Vraagstelling 
Voldoet avelumab (Bavencio®) als monotherapie voor de 
eerstelijnsonderhoudsbehandeling van volwassen patiënten met lokaal gevorderd of 
gemetastaseerd urotheelcarcinoom (UC) die progressievrij zijn na platina-
gebaseerde chemotherapie aan de stand van de wetenschap en praktijk? 
 

2.1.1 PICO 
Tabel 1: PICO 
Patiëntenpopulatie Volwassen patiënten met lokaal gevorderd of 

gemetastaseerd UC die progressievrij zijn na platina-
gebaseerde chemotherapie 

Interventie Avelumab + BSC 
Controle-interventie BSC 
Cruciale uitkomsten Algehele overleving (OS) 

Kwaliteit van leven 
Ernstige ongunstige effecten 
Stakers vanwege ongunstige effecten 

Relevante follow-up duur Minimaal 15 maanden a 
Studiedesign Een gerandomiseerde, gecontroleerde en 

geblindeerde studieopzet is wenselijk en in principe 
haalbaar.  

a De mediane OS van patiënten met gemetastaseerde UC vanaf de start van platina-
gebaseerde chemotherapie is ongeveer 15 maanden. [13, 14] Dit is inclusief maximaal 
6 cycli platina-gebaseerde chemotherapie. De mediane OS vanaf de laatste kuur is 
dus maximaal 6 maanden korter. Aan de andere kant is de mediane OS van 15 
maanden ook gebaseerd op patiënten die progressie hebben op platinabevattende 
chemotherapie en een relatief slechte prognose hebben. Een minimale mediane 
follow-up duur van 15 maanden voor de huidige indicatie van avelumab acht het 
Zorginstituut passend. De aanbevolen minimale follow-up duur van de cieBOM is 
echter 3 jaar. [15] 
 

2.1.2 Uitkomstmaten en klinische relevantiegrenzen 
Algehele overleving (OS) 
Een cruciale uitkomstmaat voor de effectiviteit is de overlevingsduur. De voorkeur 
gaat uit naar het meten van de OS. PFS, gedefinieerd als tijd tot hetzij 
ziekteprogressie hetzij dood ongeacht de oorzaak, is een surrogaatuitkomstmaat 
voor OS. PFS wordt meegenomen in deze beoordeling als belangrijke uitkomstmaat. 
 
Bij patiënten met UC die een eerstelijns onderhoudsbehandeling krijgen na 
chemotherapie wordt uitgegaan van een palliatieve behandelintentie. De PASKWIL-
criteria voor palliatieve behandeling worden gehanteerd. Als klinische 
relevantiegrens voor de winst op zowel OS als PFS geldt een absoluut effect van 
meer dan 12 weken of een relatief effect van een hazard ratio (HR) lager dan 0,7. 
[16] 
 
Kwaliteit van leven (KvL) 
Zowel generieke als ziekte-specifieke meetinstrumenten zijn relevant voor het 
meten van de kwaliteit van leven (KvL). Een veelgebruikt generiek instrument is de 
EQ-5D, inclusief de visuele analoge schaal (VAS). Daarnaast zijn er een aantal 
specifieke KvL instrumenten voor UC, zoals de NCCN/FACT Bladder Symptom Index 
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(NCCN/FACT FBISI-18). [17] Hierin worden 18 vragen gesteld over het fysieke en 
emotionele welzijn van patiënten met blaaskanker. Patiënten geven scores op een 
5-punts Likert-schaal, waarbij hogere scores een slechtere KvL impliceren. Het 
invullen van de vragenlijst duurt 5-10 minuten. 
 
Klinische relevantiegrens: de minimally clinically important difference (MCID) voor 
de EQ-5D is 0,08 voor kanker op basis van UK-index scores. De NCCN/FACT FBISI-
18 kent geen klinische relevantiegrens. 
 
Ernstige ongunstige effecten 
Ernstige ongunstige effecten zijn een cruciale uitkomstmaat. Hiervoor 
analyseren we de incidentie van interventiegerelateerde graad 3-4 ongunstige 
effecten. 
 
Klinische relevantiegrens: er is geen minimaal klinisch relevant verschil 
gedefinieerd. 
 
Stakers vanwege ongunstige effecten 
Het staken van de studie vanwege ongunstige effecten is tevens een cruciale 
uitkomstmaat. 
 
Klinische relevantiegrens: er is geen minimaal klinisch relevant verschil 
gedefinieerd. 
 
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 heeft 
het Zorginstituut in april 2021 een literatuursearch gedaan naar publicaties over 
avelumab bij het lokaal gevorderde en gemetastaseerde UC. De exacte 
zoekstrategie is weergegeven in bijlage 1. 
 
Verder is bij de beoordeling gebruik gemaakt van de Samenvatting van de 
productkenmerken (SPC) van het registratiedossier en de European Public 
Assessment Report (EPAR) van de European Medicines Agency (EMA). De Europese 
richtlijnen zijn tevens geraadpleegd. 

2.3 Selectiecriteria 
In- en exclusie van de gevonden literatuur gebeurde op basis van abstracts. Indien 
artikelen niet op basis van het abstract konden worden geëxcludeerd zijn de gehele 
artikelen bekeken.  
 
Het volgende inclusiecriterium is gebruikt bij de selectie van artikelen: 

- RCT’s waarin avelumab als eerstelijns onderhoudsbehandeling is toegepast 
bij patiënten met lokaal gevorderd en gemetastaseerd UC. 

 
Het volgende exclusiecriterium is gebruikt bij de selectie van artikelen: 

- Toepassing van avelumab in een andere/latere lijn 
- Toepassing van avelumab bij een andere indicatie 
- Observationele studies 
- Congresbijdragen 
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3 Resultaten 

3.1 Resultaten literatuursearch  
De zoekstrategie resulteert in 32 referenties, waarvan 1 gepubliceerde studie 
voldeed aan de inclusiecriteria. De hierna volgende PRISMA flowchart geeft het 
selectieproces weer.  
 

 
* EPAR avelumab (Bavencio®) 
 
Er is 1 artikel geïncludeerd op basis van de literatuursearch: 
• Een publicatie van de JAVELIN Bladder 100 studie [18]: een gerandomiseerde, 

gecontroleerde, open-label fase 3 studie waarbij avelumab is toegevoegd aan 
BSC t.o.v. BSC alleen bij patiënten met lokaal gevorderd en gemetastaseerd 
UC die progressievrij zijn na platinabevattende chemotherapie.  

De EPAR van avelumab (Bavencio®) is additioneel toegevoegd aan de analyse. [19] 
 
De kenmerken van de geselecteerde studie zijn weergegeven in bijlage 2. De 
geïncludeerde richtlijnen en overige bronnen zijn weergegeven in bijlage 3. 

3.2 Kenmerken geïncludeerde studies 
De effectiviteit en veiligheid van avelumab als eerstelijnsonderhoudsbehandeling bij 
patiënten met lokaal gevorderd en gemetastaseerd UC die progressievrij zijn na 
platina-gebaseerde chemotherapie is onderzocht in een internationale, multicenter, 
gerandomiseerde, gecontroleerde open-label fase III studie. In Figuur 2 is de 
studieopzet van de JAVELIN Bladder 100 studie weergegeven.  
 
 
 

Referenties geïdentificeerd met 
zoekacties in databases  

(n = 15 Pubmed; n = 17 Cochrane) 

Additionele referenties uit 
andere bronnen * 

(n = 1) 

Referenties na ontdubbeling  
(n = 31) 

Titels en abstracts van 
referenties gescreend 

(n = 31) 

Volledige tekst beoordeeld 
voor inclusie  

(n = 2) 

Referenties  
geëxcludeerd 

(n = 29) 

Artikelen geïncludeerd in 
de analyse  

(n = 2) 

Volledige tekst 
geëxcludeerd met 

reden 
(n = 0) 
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Figuur 2: Schematische weergave van de JAVELIN Bladder 100 studieopzet 
* BSC werd toegepast naar lokaal protocol en gebaseerd op de behoeften van de individuele 
patiënt en kon bestaan uit pijnstilling, behandeling met antibiotica, voedingssupplementen en 
andere manieren van symptoombestrijding. 
 
De belangrijkste inclusiecriteria waren: 
• Histologisch bevestigd, inoperabel, lokaal gevorderd of gemetastaseerd UC 
• 18 jaar of ouder (20 jaar of ouder in Japan) 
• ECOG status 0 of 1 
• Chemotherapie:  

− 4-6 cycli gemcitabine/cisplatine of gemcitabine/carboplatine. 
− Interval tussen de laatste dosis chemotherapie en randomisatie in de 

studie moest minimaal 4 weken bedragen (vanwege bijkomen van de 
bijwerkingen van de chemotherapie) en maximaal 10 weken (vanwege 
risico op progressie). 

− Na 4-6 cycli chemotherapie moest er geen sprake zijn van progressie, 
oftewel, er moest sprake zijn van een complete respons (CR), partiële 
respons (PR) of stabiele ziekte (SD). Dit werd bepaald middels CT/MRI-
scans door de onderzoeker. 

• Een verwachte overleving van 3 maanden of langer. 
• Adequate lever-, nier- en hematologische functie. 
 
De patiënten die voldeden aan de JAVELIN Bladder 100 inclusie- en exclusiecriteria 
werden in een ratio van 1:1 gerandomiseerd over de avelumab + BSC of BSC 
armen. In de avelumab + BSC arm kregen patiënten iedere 2 weken avelumab 10 
mg/kg intraveneus toegediend. Daarnaast kregen zij premedicatie, bestaande uit 
pijnstilling en antihistaminica, voor de eerste vier behandelingen met avelumab om 
infusiegerelateerde reacties te verminderen.  
 
In beide armen kon BSC bestaan uit antibiotica, voedingssupplementen, correctie 
van metabole verstoringen, symptoombestrijding en pijnstilling. BSC was per 
definitie geen actieve anti-tumor behandeling, al was palliatieve radiotherapie van 
geïsoleerde tumorlaesies wel toegestaan. BSC werd toegediend naar lokaal protocol, 
aan de hand van de behoeften van de patiënt en naar het klinisch oordeel van de 
arts.  
 
Patiënten werden als PD-L1 positief geclassificeerd als aan minstens 1 van de 
volgende criteria werd voldaan: ten minste 25% van de tumorcellen was gekleurd 
voor PD-L1; ten minste 25% van de immuuncellen was gekleurd voor PD-L1 als 
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meer dan 1% van de tumoroppervlakte immuuncellen bevatte; en/of 100% van de 
immuuncellen was gekleurd voor PD-L1 als minder dan 1% van de 
tumoroppervlakte immuuncellen bevatte.  
 
Stratificatie vond plaats op basis van beste respons op chemotherapie (CR, PR en 
SD) en de locatie van metastasen (visceraal vs. niet-visceraal).  
 
De primaire uitkomstmaat was het verschil in OS tussen de avelumab + BSC arm en 
de BSC arm, zowel in de PD-L1 positieve subgroep als in de gehele studiepopulatie 
(in parallel). Secundaire uitkomsten betroffen onder andere de PFS, KvL en 
ongunstige effecten. 
 
De studie is ontworpen om de PD-L1 positieve patiënten en de gehele studiepopulatie 
in parallel te testen. De berekening van de groepsgrootte was gebaseerd op de OS. 
Voor de gehele populatie: om een HR van 0,70 vast te stellen met 93% power en een 
eenzijdige alfa van 0,015, waren er 425 OS events nodig. Voor de PD-L1 positieve 
subgroep: om een HR van 0,65 vast te stellen met 80% power en een eenzijdige alfa 
van 0,01, waren er 219 OS events nodig. Hiervoor moesten in totaal 668 patiënten 
worden geïncludeerd, waarvan de helft met een PD-L1 positieve tumorstatus.  
 
Voor de OS gegevens waren twee analyses gepland: 
• Een interim-analyse waarin minstens 315 patiënten (74% van totaal beoogde 

sterfgevallen) en minstens 146 PD-L1 positieve patiënten zijn overleden 
(66,7% van geschatte aantal sterfgevallen in deze subgroep). 

• De finale analyse waarin minstens 425 patiënten en minstens 219 patiënten 
met een PD-L1 positieve tumor zijn overleden, en de laatste patiënt minstens 
12 maanden follow-up heeft. 
 

De studie is gestart in mei 2016 en de data cut-off voor de geplande interim analyse 
vond plaats op 21 oktober 2019. Omdat de interim-analyse de vooraf 
gespecificeerde O’Brien-Fleming stopregel behaalde, werd de interim-analyse de 
primaire analyse. Voor OS is er een tweede data cut-off beschikbaar, welke 
plaatsvond op 19 januari 2020. Dit betreft niet de finale analyse, maar een extra 
analyse met meer mature data uitgevoerd op verzoek van de EMA. Omdat deze 
analyse niet vooraf gespecificeerd was, dient deze analyse alleen als ondersteunend 
bewijs van de formele interim-analyse.  
 
In totaal werden er 700 patiënten 1:1 gerandomiseerd naar avelumab + BSC en 
BSC alleen. Baselinekarakteristieken kwamen goed overeen tussen beide 
behandeldarmen. Bijlage 4 geeft een overzicht van de baselinekenmerken van de 
geïncludeerde studies.  

3.3 Gunstige effecten 
 
Het risico op bias van de studies is beoordeeld aan de hand van een vragenlijst 
passend bij de onderzoeksopzet. In dit rapport is de volgende checklist gebruikt: 
Cochrane risk of bias tool. 
 
De beoordeling van het risico op bias staat in bijlage 5. De effecten van de 
interventie en de kwaliteit van de evidence zijn samengevat in het GRADE evidence 
profiel (bijlage 6). 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 
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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, redelijk, laag of zeer laag zijn.  
 
Algehele overleving (OS) 
Ten tijde van de interim-analyse van de OS gegevens (mediane follow-up duur van 
~19 maanden) waren 145 van 350 patiënten overleden in de avelumab arm 
(41,4%) en 179 van de 350 in de BSC arm (51,1%). De mediane OS was 21,4 
maanden (95% BI: 18,9 - 26,1) in de avelumab arm en 14,3 maanden (95% BI: 
12,9 - 17,9) in de BSC arm (Figuur 3). Dit komt neer op een HR 0,69 (95% BI: 0,56 
– 0,86). Zowel de absolute winst op OS (7,1 maanden) als de relatieve 
effectschatting voldoen aan de PASKWIL-criteria. Het effect van avelumab op de OS 
is daarmee klinisch relevant. Omdat het een objectieve uitkomstmaat betreft, wordt 
het risico op bias door het gebrek aan blindering als laag ingeschaald. De kwaliteit 
van het bewijs is redelijk vanwege onnauwkeurigheid (het betrouwbaarheidsinterval 
van de relatieve effectschatting doorkruist de klinische relevantiegrens van 0,70). 
 

 
Figuur 3: Kaplan-Meier curve van de OS in de algehele populatie (interim-analyse) 
 
De geüpdatete analyse (± 2 maanden later) was consistent met de vooraf geplande 
interim-analyse. Bij een mediane follow-up duur van 21 maanden waren 156 van de 
350 patiënten in de avelumab + BSC arm (44,6%) overleden vergeleken met 190 
van de 350 patiënten in de BSC arm (54,3%). De mediane OS was 22,1 maanden 
(95% BI 19,0, 26,1) in de avelumab arm en 14,6 maanden (95% BI 12,8, 17,8) in 
de BSC arm (HR 0,70 [95% BI 0,56 – 0,86]).  

 
Gradeconclusie: avelumab resulteert waarschijnlijk (bewijs van redelijke kwaliteit) 
in een klinisch relevante verlenging van de algehele overleving in patiënten met 
lokaal gevorderd of gemetastaseerd UC. 
 
Progressievrije overleving (PFS) 
Ten tijde van de interim-analyse waren er in de avelumab + BSC arm statistisch 
significant minder PFS events dan in de BSC arm (respectievelijk 225 [64%] ten 
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opzichte van 260 [74%]). De mediane PFS bedroeg 3,7 maanden (95% BI: 3,5 – 
5,5) in de avelumab arm en 2,0 maanden (95% BI: 1,9 – 2,7) in de BSC arm, 
hetgeen overeenkomt met een HR 0,62 (95% BI: 0,52 – 0,75; Figuur 4). Ondanks 
dat de absolute winst op PFS (1,7 maanden) niet voldoet aan de PASKWIL-criteria, 
voldoet de relatieve effectschatting wel aan de PASKWIL criteria voor palliatieve 
behandeling. 
 

 
Figuur 4: Kaplan-Meier curve voor PFS door onafhankelijke review in de algehele 
populatie (interim-analyse) 
 
Omdat de PFS door middel van een onafhankelijke reviewcommissie werd 
vastgesteld, wordt het risico op bias door gebrek aan blindering als laag 
ingeschaald. Vanwege onnauwkeurigheid (het betrouwbaarheidsinterval doorkruist 
de klinische relevantiegrens van 0,70) is de kwaliteit van het bewijs als redelijk 
aangemerkt. 

 
Gradeconclusie: avelumab resulteert waarschijnlijk (bewijs van redelijke kwaliteit) 
in een klinisch relevante verlenging van de progressievrije overleving in patiënten 
met lokaal gevorderd of gemetastaseerd UC. 
 
Kwaliteit van leven 
Kwaliteit van leven werd gemeten met behulp van de EQ-5D-5L en de blaaskanker-
specifieke NCCN/FACT FBISI-18. Patiënten vulden de vragenlijsten in op dag 1 van 
elke cyclus, bij het stoppen van de behandeling/terugtrekken en op dag 30, dag 60, 
dag 90 na de laatste dosis avelumab. Indien bij de NCCN/FACT FBISI-18 de helft 
van de vragen was beantwoord, mochten de ontbrekende antwoorden geïmputeerd 
worden. Bij de EQ-5D-5L werd de gehele score als ‘missing’ gezien als een van de 5 
dimensies ontbrak.  
 
De NCCN/FACT FBISI-18 was volledig ingevuld door 60% van de patiënten tijdens 
de behandeling en 40% gedurende follow-up. Voor de EQ-5D betrof dit 
respectievelijk 80% en 50-70%. 
 
De EPAR beschrijft dat er geen grote verschillen in beide vragenlijsten werden 
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gevonden tussen de avelumab + BSC arm en de BSC arm noch tussen baseline en 
gedurende follow-up. Het gebrek aan blindering en mogelijke imputatiebias 
(specifiek bij NCCN/FACT FBISI-18) vergroot het risico op bias bij deze subjectieve 
uitkomstmaat. Tevens ontbreken geaggregeerde getallen voor beide kwaliteit van 
leven vragenlijsten, waardoor onnauwkeurigheid niet te bepalen valt. Het bewijs is 
daardoor als laag aangemerkt.  
 
Gradeconclusie: het is onzeker (bewijs van lage kwaliteit) of avelumab resulteert in 
een verbetering op de kwaliteit van leven. 
 

3.3.1 Overige overwegingen 
De JAVELIN Bladder 100 studie was gepowered om een behandeleffect te meten in 
de subpopulatie van patiënten met een PD-L1 positieve tumor. In de PD-L1 
positieve subgroep was de absolute winst op OS 14,3% (36% overleden in 
avelumab arm versus 50,3% in BSC arm). Dit is meer dan de 9,7% in de totale 
populatie. De mediane OS ten tijde van de interim-analyse was in de PD-L1 
positieve subgroep nog niet bereikt (95% BI: 20,3 – niet bereikt) in de avelumab + 
BSC arm en 17,1 maanden (95% BI: 13,5 – 23,7) in de BSC arm. Het relatieve 
effect in patiënten met een PD-L1 positieve tumorstatus was HR 0,56 (95% BI 0,40-
0,79). Dit is een groter effect dan werd gezien in de ITT populatie (HR 0,69 [95% 
BI: 0,56 – 0,86]) en bij patiënten met een PD-L1 negatieve tumorstatus (HR 0,86 
[95% BI 0,62 – 1,18]). Bijlage 7 geeft een overzicht weer van het effect van 
avelumab op de OS in verschillende subgroepen. In alle subgroepen lag de 
puntschatter onder de 1. 
 
Ondanks het feit dat OS een harde, klinisch relevante uitkomstmaat is, heeft het ook 
een belangrijke beperking: niet alleen het effect van de behandeling in kwestie wordt 
gemeten, maar ook die van eventuele vervolgbehandelingen. Om in te schatten in 
hoeverre de verlenging in OS toe te schrijven is aan de onderhoudsbehandeling met 
avelumab zijn de vervolgbehandelingen in beide armen in kaart gebracht (Tabel 2). 
Vervolgbehandelingen kwamen minder vaak voor in de avelumab + BSC arm dan in 
de BSC arm (respectievelijk 47,7% vs 65,1%). Veruit de meeste 
vervolgbehandelingen bestonden uit anti-kanker geneesmiddelen (42,3% in de 
avelumab + BSC en 61,7% in BSC). In de BSC arm kregen de meeste patiënten nadat 
zij progressie hadden op BSC een vervolgbehandeling met een PD-1 of PD-L1 remmer 
(43,7%). Dit kwam in de avelumab + BSC arm voor bij 6,3% van de patiënten. De 
overige anti-kanker geneesmiddelen bestonden voornamelijk uit verschillende typen 
chemotherapieën. Een overzicht van alle behandelingen is weergegeven in Bijlage 8. 
Het type vervolgbehandelingen lijkt overeen te komen met de 
tweedelijnsbehandelingen in Nederland (i.e. voornamelijk immuuntherapie of 
chemotherapie). Er moet worden opgemerkt dat bij een substantieel deel van de 
patiënten (15-17%) geen informatie beschikbaar was over een eventuele anti-kanker 
vervolgbehandeling. De gemiste gegevens over vervolgbehandelingen zou met name 
gedreven worden doordat patiënten nog niet aan vervolgbehandeling toe waren en 
door het voortijdig behalen van primaire eindpunten van de studie. Of in Nederland 
ook ongeveer de helft van de patiënten in de tweede lijn immuuntherapie krijgt of dat 
dit percentage hoger ligt, is niet duidelijk. Indien dit percentage in de praktijk hoger 
ligt, kan dit mogelijk invloed hebben op het gevonden verschil in OS. Verder kunnen 
er geen conclusies worden getrokken over de positionering van de PD-1/PD-L1 
remmers op basis van de JAVELIN Bladder 100 studie. Niet alle patiënten in de BSC 
arm kregen namelijk een PD-1/PD-L1-remmer in de tweede lijn (43,7%), terwijl 
100% van de patiënten in de avelumab arm behandeld zijn met een PD-1/PD-L1-
remmer.  
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Tabel 2: Overzicht vervolgbehandelingen voor de algehele populatie 
 
 Avelumab + BSC 

N = 350 
N (%) 

BSC 
N = 350 
N (%) 

Patiënten gestaakt met 
studiemedicatie 

  

Ja 265 (75,7) 324 (92,6) 
Nee 85 (24,3) 26 (7,4) 

Patiënten met minstens 1 anti-kanker 
vervolgbehandeling 
(geneesmiddel/radiotherapie/chirurgie) 

  

Ja 167 (47,7) 228 (65,1) 
Nee 47 (13,4) 37 (10,6) 

Niet gerapporteerd a 136 (38,9) 85 (24,3) 
Patiënten behandeld met een anti-
kanker geneesmiddel 

  

Ja 148 (42,3) 216 (61,7) 
Nee 73 (20,9) 50 (14,3) 

Niet gerapporteerd a 129 (36,9) 84 (24,0) 
Aantal vervolgbehandelingen   

0 73 (20,9) 50 (14,3) 
1 102 (29,1) 150 (42,9) 
2 33 (9,4) 52 (14,9) 
3 11 (3,1) 11 (3,1) 

≥ 4 2 (0,6) 3 (0,9) 
Niet gerapporteerd a 129 (36,9) 84 (24,0) 

Type anti-kanker geneesmiddel b   
PD-1 of PD-L1-remmer 22 (6,3) 153 (43,7) 

FGFR-remmer 9 (2,6) 8 (2,3) 
Overig 140 (40,0) 119 (34,0) 

Patiënten behandeld met een anti-
kanker radiotherapie 

  

Ja 52 (14,9) 57 (16,3) 
Nee 160 (45,7) 190 (54,3) 

Niet gerapporteerd a 138 (39,4) 103 (29,4) 
Patiënten behandeld met een anti-
kanker chirurgie 

  

Ja 13 (3,7) 14 (4,0) 
Nee 197 (56,3) 227 (64,9) 

Niet gerapporteerd a 140 (40,0) 109 (31,1) 
a Dit percentage omsluit tevens patiënten die nog op de studiemedicatie zitten. 
b Patiënten konden een keer per categorie worden meegeteld, maar wel in meerdere 

categorieën tegelijk. 
 
Het absolute verschil in PFS tussen avelumab en BSC (1,7 maanden) was kleiner 
dan het absolute verschil in OS (± 7 maanden). In een meta-analyse van Gyawali et 
al. (2019), waarin de correlatie tussen de PFS en OS van PD-(L)1 remmers 
nivolumab en pembrolizumab werd onderzocht bij verschillende indicaties, werd 
tevens een vrij beperkte winst gezien op de PFS in vergelijking met de winst op OS. 
[20] De mogelijke verklaring die de auteurs geven is dat tumoren anders reageren op 
immuuntherapie dan op chemotherapie. Zo kan er sprake zijn van pseudoprogressie 
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(tumor zwelt eerst op vanwege infiltratie van T-cellen, maar krimpt vervolgens) of 
trage maar ‘durable’ responses vanwege resterende effectiviteit zelfs na het staken 
van de immuuntherapie. [20] Aangezien de OS een klinisch relevantere uitkomstmaat 
is dan de PFS, achten wij dit niet als een groot kritiekpunt. 
 
In de SmPC van avelumab staat vermeld dat behandeling moet continueren tot aan 
progressie of onacceptabele toxiciteit. Echter, in de JAVELIN Bladder 100 studie kon 
behandeling met avelumab post-progressie worden gecontinueerd indien de patiënt 
klinisch stabiel was en volgens de onderzoekers geacht werd er klinisch voordeel bij 
te hebben. Dit vanwege de mogelijke pseudoprogressie. Vóór het amendement (4 
maart 2019) van het protocol werd bepaald dat, indien er geen klinische 
verslechtering optrad, de patiënt onder behandeling moest blijven totdat progressie 
werd bevestigd door de “geblindeerde assessor” op basis van irRECIST criteria, ten 
minste 4 weken na de eerste diagnose van progressie. De registratiehouders 
hebben in de consultatie aangegeven dat het gaat om 120 van de 197 patiënten 
met progressie. In de EPAR gemeld staat dat het mediane aantal infusies na 
progressie 3 bedroeg. Momenteel is er volgens de EMA geen bewijs dat post-
progressie behandeling invloed heeft op OS. Tevens heeft de beroepsgroep in de 
consultatie aangegeven dat de verwachting is dat in de meeste gevallen niet zal 
worden doorbehandeld na progressie, alleen in uitzonderlijke situaties zal dit het 
geval zijn.  
 
 

3.3.2 Conclusie gunstige effecten 
Op basis van de resultaten van de JAVELIN Bladder 100 studie resulteert de 
toevoeging van avelumab aan BSC waarschijnlijk in een klinisch relevante 
verlenging van de OS ten opzichte van t.o.v. BSC (bewijs van redelijke kwaliteit). 
Deze gegevens worden bevestigd in een analyse met meer mature OS gegevens. 
Ondanks de kleinere absolute winst ten opzichte van de OS, wordt ook de PFS 
waarschijnlijk klinisch relevant verlengd in patiënten die avelumab kregen (bewijs 
van redelijke kwaliteit). Het is onzeker (bewijs van lage kwaliteit) of de kwaliteit van 
leven door de toevoeging van avelumab verbetert ten opzichte van BSC alleen. 

3.4 Ongunstige effecten 
 
De veiligheid van avelumab als monotherapie is geëvalueerd bij 2.082 patiënten 
met solide tumoren, waaronder gemetastaseerd Merkelcelcarcinoom of lokaal 
gevorderd of gemetastaseerd UC, die 10 mg/kg avelumab om de 2 weken kregen in 
klinische onderzoeken.  
• De meest voorkomende bijwerkingen met avelumab waren vermoeidheid 

(30,0%), misselijkheid (23,6%), diarree (18,5%), obstipatie (18,1%), 
verminderde eetlust (17,6%), infusiegerelateerde reacties (15,9%), braken 
(15,6%) en gewichtsverlies (14,5%).  

• De meest voorkomende bijwerkingen van graad ≥ 3 waren anemie (5,6%), 
hypertensie (3,9%), hyponatriëmie (3,6%), dyspneu (3,5%) en abdominale 
pijn (2,6%).  

• Ernstige bijwerkingen waren immuungerelateerde bijwerkingen en 
infusiegerelateerde reacties. 

 
Het veiligheidsprofiel van avelumab bij patiënten met UC uit de JAVELIN Bladder 
100 studie was consistent met het reeds bekende veiligheidsprofiel van avelumab. 
De mediane behandelduur met de studiemedicatie was 25,3 weken in de avelumab 
+ BSC arm en 13,1 weken in de BSC arm (op basis van de geüpdatete analyse). Er 
zijn 4 (1,2%) patiënten overleden tijdens de behandeling, waarvan bij 2 patiënten 
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dit als gevolg van de behandeling was. In de BSC arm waren 24 patiënten (7,0%) 
overleden tijdens de behandeling, waarvan geen gerelateerd aan de behandeling.  
Patiënten met een PD-L1 positieve tumor hadden een langere mediane 
behandelduur dan patiënten met een PD-L1 negatieve tumor (respectievelijk 35,1 
versus 21,1 weken). Het veiligheidsprofiel van avelumab leek echter niet te 
verschillen tussen beide subgroepen. 
 
Tabel 3: Ongunstige effecten van avelumab + BSC vergeleken met BSC bij 
patiënten met lokaal gevorderd en gemetastaseerd UC (JAVELIN Bladder 100) 

 avelumab + BSC BSC 

meest frequent 

(1:10) 

vermoeidheid, pruritus, urineweginfectie, 

diarree, artralgie, asthenie, constipatie, 

rugpijn, misselijkheid, pyrexie, verminderde 

eetlust, hoesten, overgeven, hypothyroïdie, 

uitslag, anemie, hematurie, infusie-

gerelateerde reactie 

urineweginfectie, hematurie 

ernstig (graad ≥3) lipase verhoogd, urineweginfectie, anemie, 

vermoeidheid, hematurie, rugpijn, 

overgeven, infusiegerelateerde reactie, 

diarree, artralgie, constipatie, buikpijn, 

misselijkheid, pruritus, pyrexie, verminderde 

eetlust, hoesten, hypothyroïdie, uitslag 

anemie, urineweginfectie, rugpijn, buikpijn, 

hematurie, asthenie, vermoeidheid, 

misselijkheid, verminderde eetlust, 

overgeven, diarree, lipase verhoogd 

 
Incidentie interventiegerelateerde graad 3-4 ongunstige effecten 
Van de patiënten in de avelumab + BSC arm hadden 57 patiënten (16,6%) 
interventiegerelateerde ongunstige effecten van graad 3 of hoger versus 0 (0%) in 
de BSC arm. Het relatieve risico kan niet worden berekend (delen door 0). 
Desalniettemin wordt het verschil in graad 3-4 ongunstige effecten als klinisch 
relevant gezien. Het vertrouwen in het bewijs wordt ingeschaald op hoog. 
 
Gradeconclusie: avelumab resulteert (bewijs van hoge kwaliteit) in een klinische 
relevante toename van het aantal interventiegerelateerde graad 3-4 ongunstige 
effecten. 
 
Percentage stakers als gevolg van ongunstige effecten 
Het percentage stakers vanwege ongunstige effecten was substantieel hoger in de 
avelumab + BSC arm (41 [11,9%]) dan in de BSC arm (0 [0%]). Bijna de helft van 
de stakers (46%) stopte de behandeling met avelumab vanwege 
immuungerelateerde bijwerkingen. De tweede meest voorkomende bijwerking die 
leidde tot staken van de behandeling was een infusiegerelateerde reactie (9,8%). 
Het relatief risico kon niet worden berekend (delen door 0), maar het verschil in het 
percentage stakers wordt als klinisch relevant gezien. Het vertrouwen in het bewijs 
is hoog. 
 
Gradeconclusie: avelumab resulteert (bewijs van hoge kwaliteit) in een klinische 
relevante toename van het aantal stakers vanwege ongunstige effecten. 

3.4.1 Overige overwegingen 
Ongunstige effecten konden worden behandeld door de tijd tussen infusies te 
vergroten, de infusiesnelheid te verlagen of een infusie tijdelijk te onderbreken. 
Graad 3-4 ongunstige effecten leidden in de meeste gevallen tot het permanent 
staken van de behandeling met avelumab. 
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De dosering in de trial verschilt van de aanbevolen dosering genoemd in de SmPC 
van avelumab. In de trial is een op gewicht gebaseerde dosering gehanteerd (10 
mg/kg) terwijl in de SmPC een vaste dosering 800 mg (flat dosing) wordt 
aangehouden. [1] Aangezien het gemiddelde gewicht van de geïncludeerde 
patiëntenpopulatie nergens vermeld staat, is het lastig te achterhalen of dit veel 
verschilt. Een gemiddeld gewicht van 80 kg klinkt aannemelijk voor een 
voornamelijk mannelijke populatie van middelbare leeftijd. De verwachting is dan 
ook dat de resultaten van de JAVELIN Bladder 100 studie kunnen worden 
doorgetrokken naar de klinische praktijk. 
 

3.4.2 Conclusie ongunstige effecten 
Het veiligheidsprofiel van avelumab bij patiënten met lokaal gevorderd en 
gemetastaseerd UC kwam overeen met het veiligheidsprofiel van avelumab bij 
andere indicaties en het veiligheidsprofiel van andere PD-1/PD-L1-remmers. Zoals in 
de lijn der verwachting ligt resulteert (bewijs van hoge kwaliteit) de toevoeging van 
avelumab aan BSC in klinisch relevant meer interventiegerelateerde graad 3-4 
ongunstige effecten en klinisch relevant meer stakers t.o.v. BSC alleen.  

3.5 Ervaring 
De ervaring met avelumab is weergegeven in tabel 4. 
 
Tabel 4: Ervaring met avelumab vergeleken met best ondersteunende zorg 

 avelumab best ondersteunende zorg 

beperkt: < 3 jaar op de markt of < 

100.000 voorschriften (niet-

chronische indicatie)/20.000 

patiëntjaren (chronische medicatie) 

  

voldoende: ≥ 3 jaar op de markt, en > 

100.000 voorschriften/20.000 

patiëntjaren 

X (registratie voor gemetastaseerd 

Merkelcelcarcinoom in 2017) 

 

ruim: > 10 jaar op de markt  X (niet van toepassing) 

3.5.1 Conclusie ervaring 
Avelumab wordt sinds 2017 ingezet als monotherapie bij gemetastaseerd 
Merkelcelcarcinoom. Avelumab kent daarmee voldoende ervaring.  

3.6 Toepasbaarheid 
Uitgebreide informatie over de toepasbaarheid is te vinden in de SmPC. In deze 
paragraaf vermelden we alleen de belangrijkste verschillen in toepasbaarheid tussen 
de interventie en de controlebehandeling. 
 
Contra-indicaties 
Geen. 
 
Specifieke groepen 
Over patiënten met een matige of ernstige leverfunctiestoornis of een ernstige 
nierfunctiestoornis zijn onvoldoende gegevens om doseringsadviezen te geven. 
Vrouwen die zwanger kunnen worden, moeten het advies krijgen dat ze een 
zwangerschap moeten vermijden tijdens behandeling met avelumab en effectieve 
anticonceptie moeten gebruiken tijdens de behandeling met avelumab en gedurende 
ten minste 1 maand na de laatste dosis van avelumab. Het geven van borstvoeding 
wordt afgeraden tijdens de behandeling en gedurende ten minste 1 maand na de 
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laatste dosis avelumab. 
 
Interacties 
Aangezien avelumab voornamelijk wordt gemetaboliseerd via katabole routes wordt 
niet verwacht dat avelumab farmacokinetische geneesmiddeleninteracties vertoont. 
 
Waarschuwingen en voorzorgen 
Immuungerelateerde bijwerkingen 
De meeste immuungerelateerde bijwerkingen met avelumab waren omkeerbaar en 
konden onder controle worden gebracht met tijdelijke of definitieve stopzetting van 
avelumab, toediening van corticosteroïden en/of ondersteunende zorg. Bij patiënten 
bij wie immuungerelateerde bijwerkingen niet onder controle konden worden 
gebracht met het gebruik van corticosteroïden kan toediening van andere 
systemische immunosuppressiva worden overwogen. 
 
Infusiegerelateerde reacties 
Patiënten moeten worden gemonitord op klachten en verschijnselen van 
infusiegerelateerde reacties, waaronder pyrexie, koude rillingen, blozen, hypotensie, 
dyspneu, piepende ademhaling, rugpijn, buikpijn en urticaria. Voor 
infusiegerelateerde reacties van graad 3 of graad 4 moet de infusie worden gestaakt 
en moet avelumab definitief worden stopgezet. Voor infusiegerelateerde reacties 
van graad 1 moet de infusiesnelheid van de huidige infusie worden vertraagd met 
50%. Voor patiënten met infusiegerelateerde reacties van graad 2 moet de infusie  
tijdelijk worden gestaakt tot de reacties zijn hersteld tot graad 1 of verdwenen zijn, 
waarna de infusie wordt hervat met een 50% lagere infusiesnelheid. In geval van 
recidief van een infusiegerelateerde reactie van graad 1 of graad 2 kan de patiënt 
avelumab blijven krijgen onder nauwlettend toezicht, na de aangewezen aanpassing 
van de infusiesnelheid en premedicatie met paracetamol en een antihistaminicum. 
 

3.6.1 Conclusie toepasbaarheid 
Avelumab kent additionele beperkingen en waarschuwingen  
ten opzichte van best ondersteunende zorg. De toepasbaarheid van avelumab is 
daarmee beperkter. 

3.7 Gebruiksgemak 
Het gebruiksgemak van avelumab is weergegeven in tabel 5. 
 
Tabel 5: Gebruiksgemak van avelumab vergeleken met best ondersteunende zorg 

 avelumab best ondersteunende zorg 

Toedieningswijze intraveneus nvt 

Toedieningsfrequentie elke 2 weken nvt 

3.7.1 Conclusie gebruiksgemak 
Het gebruiksgemak van avelumab is minder gunstig dan van best ondersteunende 
zorg. 

  



DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport avelumab (Bavencio®) voor de eerstelijns onderhoudsbehandeling van 

volwassen patiënten met lokaal gevorderd of gemetastaseerd urotheelcarcinoom die progressievrij zijn na platina-

gebaseerde chemotherapie | 1 juni 2021 

 

2021007735 Pagina 26 van 45 

  



DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport avelumab (Bavencio®) voor de eerstelijns onderhoudsbehandeling van 

volwassen patiënten met lokaal gevorderd of gemetastaseerd urotheelcarcinoom die progressievrij zijn na platina-

gebaseerde chemotherapie | 1 juni 2021 

 

2021007735 Pagina 27 van 45 

4 Eindbeoordeling 

4.1 Bespreking relevante aspecten 
Avelumab is geïndiceerd als monotherapie voor de eerstelijns 
onderhoudsbehandeling van volwassen patiënten met lokaal gevorderd of 
gemetastaseerd UC die progressievrij zijn na platina-gebaseerde chemotherapie. 
Ondanks dat een groot deel van de patiënten initieel respondeert op de behandeling 
met chemotherapie, is de duur van de respons vaak niet lang vanwege 
resistentiemechanismen die in werking treden. Meer dan 6 cycli chemotherapie is 
niet wenselijk vanwege de aan chemotherapie gerelateerde bijwerkingen. Het doel 
van de eerstelijns onderhoudsbehandeling van avelumab is om de respons op 
platina-bevattende chemotherapie te verlengen. [21] 
 
De effectiviteit en veiligheid van avelumab zijn onderzocht in de gerandomiseerde, 
gecontroleerde, open-label fase III JAVELIN Bladder 100 studie. De volgende 
conclusies worden op basis van de klinische studie getrokken: 
• De toevoeging van avelumab aan BSC resulteert waarschijnlijk (bewijs van 

redelijke kwaliteit) in een klinisch relevant verlenging van de OS. Bij een 
mediane follow-up duur van 20 maanden waren 145 van 350 patiënten 
overleden in de avelumab arm (41,4%) en 179 van de 350 in de BSC arm 
(51,1%). De absolute winst op OS bedraagt 9,7%. Dit verschil is groter dan de 
5% die de cieBOM hanteert als klinische relevantiegrens in de PASKWIL-
criteria. Het effect van avelumab op de OS is daarmee klinisch relevant. Deze 
gegevens worden tevens bevestigd in een analyse met meer mature OS 
gegevens. 

• Het effect van avelumab op de OS is waarschijnlijk groter in patiënten met een 
positieve PD-L1 status. Er werd een grotere absolute winst op OS groter dan in 
de algehele populatie, namelijk 14,3%. 

• De toevoeging van avelumab aan BSC resulteert waarschijnlijk (bewijs van 
redelijke kwaliteit) in een klinische relevante verlenging van de PFS. Ondanks 
dat de absolute winst op de PFS beperkt is (1,7 maanden), voldoet de relatieve 
effectschatting (HR 0,62 [95% BI: 0,52 – 0,75]) aan de PASKWIL-criteria.  

• Het is onzeker (bewijs van lage kwaliteit) of de toevoeging van avelumab 
resulteert in een verbetering van de kwaliteit van leven.  

• De toevoeging van avelumab resulteert (bewijs van hoge kwaliteit) in klinisch 
relevant meer graad 3-4 ongunstige effecten (16,6% vs 0%) en klinisch 
relevant meer stakers als gevolg van ongunstige effecten (11,9% vs 0%) t.o.v. 
BSC alleen.  

 
Onzekerheden ten aanzien van de effectiviteit van avelumab betreffen de volgende 
punten: 
• Het is niet duidelijk in hoeverre de verdeling van de vervolgbehandelingen 

overeenkomt met de Nederlandse praktijk. In een deel van de patiënten (15%) 
miste gegevens over de vervolgbehandelingen. De gemiste gegevens over 
vervolgbehandelingen zou met name gedreven worden doordat patiënten nog 
niet aan vervolgbehandeling toe waren en door het voortijdig behalen van 
primaire eindpunten van de studie.  Indien er grote verschillen zijn tussen de 
vervolgbehandelingen in de studie en in de Nederlandse praktijk, kan dit 
mogelijk het gedetecteerde verschil in OS tussen avelumab en BSC 
beïnvloeden. 

• Er kunnen op basis van de klinische studie geen uitspraken gedaan worden 
over of PD-1/PD-L1-remmers beter in de eerste lijn of in de tweede lijn kunnen 
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worden ingezet. Niet alle patiënten uit de BSC arm werden namelijk behandeld 
met immuuntherapie (43%) terwijl alle patiënten uit de actieve arm avelumab 
kregen.  

• .  
 
Zoals te verwachten kwamen er bij de behandeling met avelumab meer graad 3-4 
ongunstige effecten voor en staakten meer patiënten de behandeling dan in 
patiënten die BSC kregen. De behandeling met avelumab leidde echter niet tot 
onverwachte bijwerkingen en het veiligheidsprofiel komt overeen met dat van 
andere PD-1/PD-L1 remmers (voornamelijk immuungerelateerde en 
infusiegerelateerde bijwerkingen). In relatie tot de gunstige effecten acht het 
Zorginstituut de ongunstige effecten dan ook acceptabel. 
 
Avelumab kent minder ervaring, een beperktere toepasbaarheid en een minder 
gunstig gebruiksgemak dan BSC. 

4.2 Eindconclusie 
Zorginstituut Nederland is tot de eindconclusie gekomen dat avelumab als 
monotherapie voor de eerstelijnsonderhoudsbehandeling van volwassen patiënten 
met lokaal gevorderd of gemetastaseerd urotheelcarcinoom (UC) die progressievrij 
zijn na platina-gebaseerde chemotherapie een meerwaarde heeft ten opzichte van 
best ondersteunende zorg. Daarmee voldoet avelumab aan de stand van de 
wetenschap en praktijk. 
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Bijlage 1: Zoekstrategie 

Zoekstrategie literatuur 
De literatuursearch is doorgevoerd in PubMed en de Cochrane Library in april 2021 
met de volgende zoektermen: 
 
avelumab AND urothelial AND maintenance 
 
 
  



DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport avelumab (Bavencio®) voor de eerstelijns onderhoudsbehandeling van 

volwassen patiënten met lokaal gevorderd of gemetastaseerd urotheelcarcinoom die progressievrij zijn na platina-

gebaseerde chemotherapie | 1 juni 2021 

 

2021007735 Pagina 30 van 45 

 



DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport avelumab (Bavencio®) voor de eerstelijns onderhoudsbehandeling van volwassen patiënten met lokaal gevorderd of gemetastaseerd urotheelcarcinoom die progressievrij zijn na platina-

gebaseerde chemotherapie | 1 juni 2021 

 

2021007735 Pagina 31 van 45 

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  

Commentaar, risk of 
bias 

Powles (2020)  
JAVELIN 
Bladder 100 
  

Fase 3, 
multicenter, 
internationale, 
gerandomiseerde, 
gecontroleerde, 
open-label, 
parallel-groep 
studie 
 
Totale F/U duur: 
41 maanden 

Totaal: 700  
(1:1 
gerandomiseerd) 

Patiënten met lokaal 
gevorderde en 
gemetastaseerde UC 
die progressievrij zijn 
na eerstelijns platina-
gebaseerde 
chemotherapie. 

Interventie: 
onderhoudsbehandeling 
met avelumab 10 mg/kg 
IV Q2W toegevoegd aan 
best ondersteunende 
zorg  
 
Vergelijkende 
behandeling: best 
ondersteunende zorg  

Primair: OS in de 
PD-L1 positieve 
patiënten en de 
ITT populatie (in 
parallel getest). 
 
Secundair: PFS, 
ORR, PK/PD, 
biomarkers, KvL, 
ongunstige 
effecten. 

De studieopzet is 
open-label. De 
beoordeling van 
ziekteprogressie 
werd wel door 
onafhankelijke 
review gedaan 
middels de RECIST 
v1.1 criteria. 
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Bijlage 3: Overzicht gebruikte richtlijnen en standaarden 

 

Organisatie, ref Datum Titel 

EMA / CBG 2020 Samenvatting van de productkenmerken (SmPC) avelumab [1] 

EMA / CBG 2020 European Public Assessment Report (EPAR) avelumab [19] 

EAU 2020 EAU guidelines on muscle-invasive and metastatic bladder cancer [4] 

ESMO 2020 eUpdate - Bladder Cancer Treatment Recommendation [11] 
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Bijlage 4: Baseline tabel 

Variabele Avelumab + BSC 
(n = 350) 

BSC 
(n = 350) 

Totaal 
(n = 700) 

Leeftijd, gemiddeld (SD) 67.2 (9.5) 67.7 (9.2) 67.5 (9.4) 

Geslacht    

Man, n (%) 266 (76.0) 275 (78.6) 541 (77.3) 

Vrouw, n (%) 84 (24.0) 75 (21.4) 159 (22.7) 

Beste respons op chemotherapie    

CR of PR, n (%) 253 (72.3) 252 (72.0) 505 (72.1) 

SD, n (%) 97 (27.7) 98 (28.0) 195 (27.9) 

Locatie van metastase    

Visceraal, n (%) 191 (54.6) 191 (54.6) 382 (54.6) 

Niet-visceraal, n (%) 159 (45.4) 159 (45.4) 318 (45.4) 

ECOG score    

0, n (%) 213 (60.9) 211 (60.3) 424 (60.6) 

1, n (%) 136 (38.9) 136 (38.9) 272 (38.9) 

2 of meer, n (%) 1 (0.3) 3 (0.9) 4 (0.5) 

PD-L1 status    

Positief, n (%) 189 (54.0) 169 (48.3) 358 (51.1) 

Negatief, n (%) 139 (39.7) 132 (37.7) 271 (38.7) 

Onbekend, n (%) 22 (6.3) 49 (14.0) 71 (10.1) 
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Bijlage 5: Beoordeling risico op bias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blindering van deelnemers en trialpersoneel ontbrak. Dit kan een verhoogd risico op bias geven, voornamelijk bij subjectieve uitkomstmaten (KvL). Op OS, PFS en 
ongunstige effecten zal het gebrek aan blinderen minder risico met zich meebrengen. Tevens werd PFS middels onafhankelijke review bepaald. 
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Bijlage 6: GRADE evidence profiel 

Directe vergelijking avelumab versus best ondersteunende zorg bij als monotherapie voor de eerstelijnsonderhoudsbehandeling van volwassen patiënten met lokaal 
gevorderd of gemetastaseerd urotheelcarcinoom (UC) die progressievrij zijn na platina-gebaseerde chemotherapie: GRADE evidence profile. 

 

Certainty assessment Aantal patiënten Effect 

Certainty 
Aantal 

studies 
Studieopzet Risk of bias Inconsistentie 

Indirect 

bewijs 
Onnauwkeurigheid Andere factoren avelumab + BSC BSC 

Relatief 

(95% CI) 

Absoluut 

(95% CI) 

Algehele overleving (follow up: mediaan 19,6 maanden in avelumab arm en mediaan 19,2 maanden in BSC arm) 

1  gerandomiseerde 

trials  

niet ernstig a niet van 

toepassing 

niet ernstig  ernstig b niet ernstig 350 

 

350 

 

HR 0.69 

(0.56 tot 0.86)  

Avelumab: 21,4 maanden  

BSC: 14,3 maanden c 

⨁⨁⨁◯ 

REDELIJK 

Progressievrije overleving (follow up: mediaan 19,6 maanden in avelumab arm en mediaan 19,2 maanden in BSC arm) 

1  gerandomiseerde 

trials  

niet ernstig d  niet van 

toepassing 

niet ernstig ernstig b niet ernstig 350 

 

350 

 

HR 0.62 

(0.52 tot 0.75) 

Avelumab: 3,7 maanden 

BSC: 2,0 maanden 

⨁⨁⨁◯ 

REDELIJK 

Kwaliteit van leven (EQ-5D-5L en NCCN/FACT FBISI-18) 

1  gerandomiseerde 

trials  

ernstig e,f niet van 

toepassing 

niet ernstig ernstig g niet ernstig  350 

 

350 

 

Geen geaggregeerd eindoordeel  ⨁⨁◯◯ 

LAAG 

Interventiegerelateerde graad 3-4 ongunstige effecten  

1 gerandomiseerde 

trials 
niet ernstig niet van 

toepassing 
niet ernstig h niet ernstig i niet ernstig 57/344 (16,6%) 

 

0/345 (0%) - - ⨁⨁⨁⨁ 

HOOG 

Stakers vanwege ongunstige effecten  
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Certainty assessment Aantal patiënten Effect 

Certainty 
Aantal 

studies 
Studieopzet Risk of bias Inconsistentie 

Indirect 

bewijs 
Onnauwkeurigheid Andere factoren avelumab + BSC BSC 

Relatief 

(95% CI) 

Absoluut 

(95% CI) 

1 gerandomiseerde 

trials 
niet ernstig niet van 

toepassing 
niet ernstig niet ernstig i niet ernstig 41/344 (11,9%) 

 

0/345 (0%) - - ⨁⨁⨁⨁ 

HOOG 

CI: Confidence interval; HR: Hazard Ratio 
 
Explanations 
a. De open-label studieopzet heeft weinig invloed op deze objectieve uitkomstmaat.  
b. De bovengrens van het 95%-betrouwbaarheidsinterval doorkruist de klinische relevantiegrens van 0,70.  
c. Een update van de OS gegevens bij een mediane follow-up duur van 21 maanden bevestigde deze gegevens 
d. PFS werd beoordeeld door onafhankelijke review, waardoor het risico op bias vanwege gebrek aan blindering niet groot wordt geschat.  
e. Doordat patiënten wisten dat zij ofwel in de interventiearm ofwel in de controlearm zaten kunnen subjectieve uitkomstmaten zoals KvL zijn beïnvloed. 
f. Bij de NCCN/FACT FBISI-18 mochten ontbrekende antwoorden worden geïmputeerd wanneer maximaal de helft van de antwoorden ontbrak. Dit was in een vrij groot deel van de patiënten het geval en kan mogelijk leiden tot 
imputatiebias. 
g. Doordat geaggregeerde getallen voor beide meetinstrumenten ontbraken, is het niet mogelijk om onnauwkeurigheid te beoordelen en wordt daarom aangemerkt als ernstig .  
h. Patiënten uit de avelumab + BSC arm kregen gedurende de eerste 4 behandelingen premedicatie met paracetamol en antihistaminica om infusiegerelateerde reacties te voorkomen. Het is niet duidelijk of dit in de klinische praktijk 
ook zal gebeuren. Indien dit niet wordt gedaan, kan de incidentie van infusiegerelateerde reacties in de praktijk hoger liggen dan in de studie. Omdat het hier specifiek om één bijwerking gaat, is de indirectheid van het bewijs niet 
dusdanig groot dat het de mate van zekerheid over het beoogde effect doet afnemen.  
i. Ondanks dat het relatief risico niet te berekenen is (delen door 0), is het verschil in de uitkomstmaten tussen avelumab + BSC en BSC dermate groot en klinisch relevant dat de mate van zekerheid over het beoogde effect niet wordt 
gedowngraded voor onnauwkeurigheid.
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Bijlage 7: Subgroepanalyses voor OS (interim-analyse) 
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Bijlage 8: Verdeling anti-kanker vervolgbehandelingen  

 
Avelumab + BSC 

N (%) 
BSC 

N (%) 

Aantal patiënten met een anti-kanker 
vervolgbehandeling 

148/350 (42,3) 216/350 (61,7) 

Vervolgbehandeling 

Gemcitabine 61 (17,4%) 52 (14,9%) 

Paclitaxel 48 (13,7%) 41 (11,7%) 

Carboplatine 46 (13,1%) 36 (10,3%) 

Vinflunine 37 (10,6%) 17 (4,9%) 

Cisplatine 29 (8,3%) 21 (6,0%) 

Pembrolizumab 19 (5,4%) 71 (20,3%) 

Pemigatinib* 7 (2,0%) 3 (0,9%) 

Docetaxel 5 (1,4%) 10 (2,9%) 

Enfortumab vedotin 4 (1,1%) 6 (1,7%) 

Atezolizumab 3 (0,9%) 49 (14,0%) 

Methotrexaat 4 (1,1%) 4 (1,1%) 

Vinblastine 4 (1,1%) 4 (1,1%) 

Pemetrexed 2 (0,6%) 1 (0,3%) 

Capecitabine 1 (0,3%) 0 

Cyclofosfamide 1 (0,3%) 1 (0,3%) 

Doxorubicine 2 (0,6%) 2 (0,6%) 

Mitomycine 1 (0,3%) 0 

Sapanisertib 1 (0,3%) 1 (0,3%) 

Trastuzumab duocarmazine 1 (0,3%) 0 

Afatinib 1 (0,3%) 0 

AG-270* 1 (0,3%) 0 

Calcium folinaat 1 (0,3%) 0 

Cisplatine;doxorubicine;methotrexaat;vinblastine 1 (0,3%) 0 

Erdafitinib 1 (0,3%) 2 (0,6%) 

Fluorouracil 1 (0,3%) 0 

Pirarubicine 1 (0,3%) 0 

RO7122290* 1 (0,3%) 0 

Rogaratinib* 1 (0,3%) 2 (0,6%) 

Rucaparib 1 (0,3%) 2 (0,6%) 

Sacituzumab govitecan 1 (0,3%) 0 

TAS-120 1 (0,3%) 0 

Vinorelbine 1 (0,3%) 0 

AB122* 0 1 (0,3%) 

AZD9150 0 1 (0,3%) 

BCG vaccin 0 1 (0,3%) 

Geblindeerde therapie 0 2 (0,6%) 

Coxsackievirus A21* 0 1 (0,3%) 
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Avelumab + BSC 

N (%) 
BSC 

N (%) 

Denosumab 0 1 (0,3%) 

Durvalumab 0 16 (4,6%) 

Epacadostat 0 1 (0,3%) 

Ifosfamide 0 2 (0,6%) 

Geneesmiddel in onderzoekssetting 0 1 (0,3%) 

Nedaplatin 0 2 (0,6%) 

Nivolumab 0 18 (5,1%) 

PF-06801591 0 1 (0,3%) 

PRN1371* 0 1 (0,3%) 

Relatlimab 0 1 (0,3%) 

SHR1316 0 1 (0,3%) 

Trastuzumab 0 1 (0,3%) 
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1 Inleiding 

In het kader van de pakketbeoordeling van specialistische geneesmiddelen zal 
Zorginstituut Nederland advies uitbrengen over de verwachte kosten voor avelumab 
(Bavencio®) voor de onderhoudsbehandeling van volwassen patiënten met lokaal 
gevorderd of gemetastaseerd urotheelcarcinoom (UC) die geen progressie hebben 
vertoond na behandeling met platina-bevattende chemotherapie.  
 
Het doel van deze budgetimpactanalyse (BIA) is een schatting te maken van de 
kosten die met het gebruik van het middel gepaard gaan. Hierbij wordt in principe 
uitgegaan van de kosten wanneer alle patiënten met de indicatie waarvoor na 
advisering door de Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) is vastgesteld dat het 
geneesmiddel voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk, ook 
daadwerkelijk met dit middel behandeld zullen worden. 
Indien relevant, wordt hierbij ook rekening gehouden met een eventuele 
kostenbesparing door substitutie van de huidige behandeling.  

1.1 Geregistreerde indicatie 
Avelumab is geregistreerd voor de volgende indicaties (1): 

  Als monotherapie voor de behandeling van volwassen patiënten met 
gemetastaseerd merkelcelcarcinoom (MCC). 

  In combinatie met axitinib voor de eerstelijnsbehandeling van volwassen 
patiënten met gevorderd niercelcarcinoom (RCC). 

  Als monotherapie voor de eerstelijnsonderhoudsbehandeling van volwassen 
patiënten met lokaal gevorderd of gemetastaseerd urotheelcarcinoom (UC) 
die progressievrij zijn na platina-gebaseerde chemotherapie.  

 
Het huidige dossier bevat alleen de laatstgenoemde indicatie van avelumab als 
monotherapie voor patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde 
urotheelcarcinoom (UC) die progressievrij zijn na platina-gebaseerde 
chemotherapie. 

1.2 Plaats in het behandelalgoritme 
Blaaskanker kan worden onderverdeeld in urotheelcelcarcinoom (UC; 90%) en niet-
UC (i.e. plaveiselcelcarcinoom, adenocarcinoom en neuro-endocrien 
blaascarcinoom). UC ontstaat als cellen in het urotheel zich ongeremd gaan delen. 
Dit kan zowel in de blaas, het nierbekken, de urineleiders als in de plasbuis 
gebeuren.  
 
Bij patiënten met gemetastaseerde UC is de standaardbehandeling cisplatine-
bevattende combinatiechemotherapie. Voor patiënten waarbij cisplatine therapie 
niet geschikt is (niet fit genoeg; performance score ≥ 2) wordt een op carboplatine 
gebaseerde chemotherapie aanbevolen of, indien PD-L1 positief, behandeling met 
immunotherapie. Zowel pembrolizumab als atezolizumab zijn geregistreerd voor 
behandeling in deze lijn, echter, alleen pembrolizumab wordt vergoed in Nederland 
(2, 3). 
 
Tussen de eerste en de tweede lijn krijgen patiënten geen actieve behandeling. Het 
beleid bestaat uit follow-up bezoeken om de 3 maanden, waarin o.a. een 
radiologisch onderzoek uitgevoerd (CT scan of MRI). Op basis van de fitheid en 
eventuele klachten van de patiënt kan het beleid bestaan uit pijnstilling, 
behandeling met antibiotica, voedingssupplementen en andere manieren van 



DEFINITIEF | Budgetimpactanalyse van avelumab (Bavencio®) als eerstelijns onderhoudsbehandeling voor 

volwassen patiënten met lokaal gevorderd of gemetastaseerd urotheelcelcarcinoom (UC) die geen progressie hebben 

vertoond na behandeling met platinabevattende chemothera | 1 juni 2021 

 

2021009431 Pagina 6 van 21 

symptoombestrijding (2).  
 
Voor de richtlijn ‘Bladder cancer’ van de European Society of Medical Oncology 
(ESMO) is in 2020 een update gepubliceerd (3). In de update wordt ook de 
onderhoudsbehandeling met avelumab beschreven. Avelumab, eveneens een 
immunotherapie (IO), wordt aanbevolen in patiënten met gemetastaseerde UC die 
geen progressie vertonen op platina-gebaseerde chemotherapie (zie Figuur 1). In de 
European Association of Urology (EAU) richtlijn staat de onderhoudsbehandeling 
vermeld in de recent verschenen update in april 2021 (2, 4). Volgens klinische 
experts wordt de Nederlandse richtlijn niet meer geüpdatet en worden in de praktijk 
de EAU- en de ESMO richtlijnen gehanteerd (4).  
 

 
*Atezolizumab is niet beschikbaar voor deze patiënten in Nederland. 
Figuur 1: Voorgestelde plaats avelumab conform de ESMO richtlijn 
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2 Uitgangspunten 

2.1 Aantal patiënten 
Patiënten met lokaal gevorderd of gemetastaseerd UC (mUC) 
Volgens cijfers van IKNL was in 2018 (het meest recente jaar met volledige cijfers) 
de incidentie van blaaskanker in Nederland 6.976 (5). Hiervan heeft ongeveer 90% 
van de patiënten met blaaskanker een urotheelcarcinoom (UC), wat neerkomt op 
6.278 patiënten (6). Bij diagnose heeft 10% van de UC patiënten lokaal gevorderde 
of gemetastaseerde ziekte (T4b of verspreid), 18% spierinvasieve ziekte (T2-4a) en 
70% niet spierinvasieve ziekte (Tis of T1) (7). Er zijn jaarlijks 628 patiënten die 
gediagnosticeerd worden met lokaal gevorderde of gemetastaseerde 
urotheelcarcinoom (mUC) (6.278*10%). Daarnaast zijn er patiënten die lokaal 
gevorderde of gemetastaseerde UC ontwikkelen vanuit andere ziektestadia 
(spierinvasief en niet spierinvasief bij diagnose). Vanuit het stadium van niet 
spierinvasieve ziekte ontwikkelen 879 patiënten (6.278*70%*20%) een 
spierinvasieve ziekte. Samen met de 1.130 patiënten (6.278*18%) die bij diagnose 
al spierinvasieve ziekte hebben, komt dit neer op 2.009 patiënten (879 + 1.130). 
Van deze groep is de helft recidief en ontwikkelen naar verwachting 703 patiënten 
een lokaal gevorderd of gemetastaseerde UC (2.009*50%*70%) (2). In totaal komt 
het totale aantal patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde UC per jaar 
uit op 1.331 (628+703). Een overzicht is gegeven in Tabel 1.  
 
Tabel 1: Geschatte aantal patiënten met lokaal gevorderd of gemetastaseerd 
urotheelcarcinoom (mUC) per jaar 

 Aantal patiënten Bron 

Incidentie blaaskanker 6.976  

Waarvan urotheelcarcinoom (UC) (90%) 6.278 (6) 

Stadium bij diagnose   

lokaal gevorderd of gemetastaseerd (mUC) (T4b of verspreid) 
10% 

628 (7) 

Spierinvasieve UC (T2-4a) 18% 1.130 (7) 

Niet spierinvasieve UC (Tis of T1) 70% 4.395 (7) 

Spierinvasieve UC   

Spierinvasief bij diagnose 1.130  

Progressie niet spierinvasief (Tis of T1) naar spierinvasieve UC 
(20%) 

879 (4) 

Totaal spierinvasieve UC  2.009  

Lokaal gevorderde of gemetastaseerde UC (mUC)   

lokaal gevorderd of gemetastaseerd (mUC) (T4b of verspreid) 628  

Recidief bij spierinvasief UC (50%) 1.005 (2) 

Progressie naar lokaal gevorderd of gemetastaseerde (mUC) bij 
recidief spierinvasief UC (70%) 

703 (2) 

Totaal aantal patiënten met lokaal gevorderd of 
gemetastaseerd UC (mUC)  

1.331 
(628+703) 

 

 
Patiënten die progressievrij zijn na behandeling met platina-gebaseerde 
chemotherapie 
Voor de bepaling hoeveel patiënten uiteindelijk voldoen aan de voorwaarde dat zij 
progressievrij zijn na platina-gebaseerde chemotherapie, wordt grotendeels bepaald 
door een door de registratiehouder samengestelde adviesraad. Aan deze adviesraad 
hebben een zestal klinische experts deelgenomen (4).  
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In totaal krijgen ongeveer 1.331 patiënten per jaar mUC (zie tabel 1). Klinische 
experts uit de adviesraad schatten dat ongeveer 60% van deze patiënten fit genoeg 
zijn voor een behandeling met platina-gebaseerde chemotherapie, dit komt neer op 
799 patiënten (1.331*60%) (4). Op basis van IKNL data zijn lagere percentages 
bekend over de fitheid van deze patiënten (30%(5) en 50%(8)). De klinische 
experts hebben aangegeven dat zij van mening zijn dat de percentages van het 
IKNL te laag zijn. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de manier waarop deze 
cijfers over behandelingen worden geregistreerd. Er wordt aangegeven dat vooral 
behandelingen die patiënten direct na vaststellen van de diagnose krijgen worden 
geregistreerd. Later gegeven chemotherapie na een initiële radiotherapie of 
chirurgie komt daardoor niet in de cijfers voor (4). 
Welke behandeling een patiënt krijgt hangt af van de fitheid van de patiënt. 
Patiënten kunnen fit genoeg zijn voor cisplatine gebaseerde chemotherapie bij een 
performance score (PS) 0-1 en GFR >60ml/min/1,73m2. Verder krijgen patiënten 
met een PS van 2 of GFR <60ml/min/1,73m2  een carboplatine-gebaseerde 
chemotherapie (3). De klinische experts stellen dat 55% (n=439) van de patiënten 
fit genoeg is voor cisplatine en 45% (n=359) fit genoeg voor carboplatine (4). Voor 
patiënten die fit zijn voor carboplatine is monotherapie met pembrolizumab, indien 
zij PD-L1 positief zijn, een alternatieve behandeloptie. Klinische experts verwachten 
dat dit ongeveer 20% van de patiënten is (4). Dit resulteert in 439 patiënten die 
cisplatine-gebaseerde chemotherapie krijgen (439*100%) en 288 patiënten die 
carboplatine-gebaseerde chemotherapie krijgen (359*80%).  
Vervolgens schatten de klinische experts dat 60% van deze patiënten 4-6 kuren 
chemotherapie hebben voltooid. In totaal zullen 264 patiënten (439*60%) en 173 
(288*60%) de behandeling voltooien, voor respectievelijk cisplatine-gebaseerde 
chemotherapie en carboplatine-gebaseerde chemotherapie (4). 
Op basis van de EAU richtlijnen hebben 80% en 70% van de patiënten geen 
progressie, na respectievelijk cisplatine-gebaseerde chemotherapie en carboplatine-
gebaseerde chemotherapie (2). Dit komt neer op 211 patiënten (264*80%) na 
cisplatine-gebaseerde chemotherapie en 121 patiënten (173*70%) na carboplatine-
gebaseerde chemotherapie die geen progressie vertonen (2).  
Uiteindelijk betekent dit dat 332 patiënten met lokaal gevorderde of 
gemetastaseerde UC zonder progressie na platina-gebaseerde chemotherapie in 
aanmerking komen voor een onderhoudsbehandeling met avelumab + BSC (zie 
Tabel 2).  
 
Tabel 2: Geschatte aantal patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde UC 
die progressievrij zijn na behandeling met platina-gebaseerde chemotherapie per 
jaar in Nederland 

Totaal aantal patiënten met lokaal gevorderd of gemetastaseerd UC 
(mUC) dat in aanmerking komt voor behandeling met avelumab + 
BSC 

1.331   

Fit voor platina-gebaseerde chemotherapie (60%) 799  
Fitheid patiënten voor chemotherapie   
Waarvan fit voor cisplatina (55%) 439  
Waarvan fit voor carboplatine (45%) 359  
Behandeling die gegeven wordt   
Krijgt cisplatina-gebaseerde chemotherapie (100%) 439  
Krijgt carboplatine-gebaseerde chemotherapie (patiënten die PD-L1 
negatief of onbekend zijn) (80%) 

288  

Krijgt pembrolizumab (patiënten die PD-L1 positief zijn) (20%) 72  
Totaal platina-gebaseerde chemotherapie 727  
Patiënten zonder progressie na platina-gebaseerde chemotherapie  
Voltooit 4-6 kuren cisplatine gebaseerde chemotherapie (60%) 264  
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Voltooit 4-6 kuren carboplatine gebaseerde chemotherapie (60%) 173  
Vertoont geen progressie na cisplatine gebaseerde chemotherapie 
(80%) 

211  

Vertoont geen progressie na carboplatine gebaseerde chemotherapie 
(70%) 

121  

Totaal aantal patiënten met lokaal gevorderde of 
gemetastaseerde UC die progressievrij zijn na behandeling 
met platina-gebaseerde chemotherapie per jaar in Nederland 

332  

 
Het Zorginstituut kiest er voor om alle nieuwe (incidente) patiënten halverwege het 
eerste jaar te laten instromen, mits de behandelduur langer dan een half jaar is. De 
reden voor deze keuze is dat in een real-life setting patiënten verspreid over het 
jaar ziek worden, en niet allemaal bij de start van een nieuw jaar. Hiermee wordt 
voorkomen dat voor alle nieuwe patiënten van dat jaar de behandelkosten voor een 
volledig jaar worden berekend. Wanneer een behandelduur korter is dan een half 
jaar wordt aangenomen dat de patiënten in hetzelfde jaar worden behandeld.  
 
Marktpenetratie 
Momenteel is er geen medicamenteuze onderhoudsbehandeling beschikbaar voor 
patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde UC wanner zij de 
eerstelijnsbehandeling hebben voltooid. Om deze reden stellen de registratiehouders 
dat marktpenetratie in het eerste jaar na opname in het basispakket op 100% ligt. 
Verder geven de registratiehouders aan dat voor deze plaatsbepaling op de korte 
termijn geen andere producten worden verwacht, wat maakt dat de marktpenetratie 
in jaar 2 en 3 ook op 100% blijft.  
 
Indicatieverbreding/ off-label gebruik 
Op dit moment worden indicatie uitbreidingen verwacht voor longkanker en 
nierkanker. Er zijn daarnaast geen gegevens bekend over off-label gebruik van 
avelumab (9).  

2.2 Substitutie  
Op dit moment is er voor patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde UC 
die progressievrij zijn na platina-gebaseerde chemotherapie geen medicamenteuze 
onderhoudsbehandeling beschikbaar. Patiënten worden momenteel behandeld 
volgens een best ondersteunde zorg (BSC) beleid. Het BSC beleid bestaat uit het 
actief volgen van de patiënten tot aan progressie en een ondersteunende 
behandeling voor klachten die patiënten ten gevolge van de behandeling of ziekte 
ondervinden. De behandelingen kunnen bestaan uit pijnstilling, behandeling met 
antibiotica, voedingssupplementen en andere vormen van symptoombestrijding 
(10). Avelumab wordt aan deze behandeling toegevoegd waardoor er in de 
eerstelijn geen behandeling wordt gesubstitueerd (3). De verwachting is dat de 
toevoeging van de immunotherapie (IO) avelumab aan de eerstelijn wel zorgt voor 
een verandering van de vervolgbehandelingen. Zo zullen patiënten na de 
onderhoudsbehandeling avelumab + BSC in de vervolgbehandelingen minder 
behandeld worden met een IO. Dit wordt ook bevestigd door de klinische experts uit 
de adviesraad (4). Om deze reden zijn de vervolgbehandelingen ook meegenomen 
in deze BIA. 

2.3 Kosten per patiënt per jaar 
Avelumab wordt iedere 2 weken toegediend in een dosering van 800 mg. Avelumab 
is beschikbaar in flacons (concentraat voor oplossing voor infusie) van 200 mg á 
€924,26 (Z-index december 2020) (11). De kosten per toediening zijn €3.697 
(4*€924,26).  
 
Het wordt aanbevolen om de behandeling voort te zetten tot progressie optreedt of 
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tot onaanvaardbare toxiciteit. Voor de behandeling met avelumab als eerstelijns-
onderhoudsbehandeling werd een stopregel gehanteerd van 2 jaar, dit op basis van 
de huidige Nederlandse behandelpraktijk met immuuntherapieën.  
 
In de JAVELIN Bladder 100 studie werd de vooraf gespecificeerde stopregel behaald 
waardoor de interim-analyse de primaire analyse werd. Voor OS is er een tweede 
data cut-off beschikbaar gekomen op januari 2020. Echter betreft dit niet de finale 
analyse maar een extra analyse met meer mature data. De registratiehouders 
rapporteren zowel een mediane als gemiddelde behandelduur in de 
budgetimpactanalyse. De mediane behandelduur is gelijk aan het farmaco-
economische model. Voor avelumab + BSC bedraagt de mediane behandelduur 
24,90 weken en voor BSC 13,10 weken. Wat neerkomt op 12,45 infusies per 
patiënt. Daarnaast wordt een gemiddelde behandelduur gerapporteerd. Deze 
gemiddelde behandelduur is gebaseerd op de extrapolaties van de JAVELIN Bladder 
100 studie data en de behandelstop van avelumab zoals berekend in het farmaco-
economische model. Op basis van de tijd op behandeling (Time on Treatment) is de 
gemiddelde behandelduur vervolgens berekend door de registratiehouders. In het 
model zijn respectievelijk 0,8323 jaar en 0,4974 jaar voor avelumab + BSC en BSC 
omgerekend naar weken. De gemiddelde behandelduur bedroeg hier 43,43 weken 
(10 maanden). Dit komt neer op gemiddeld 21,7 toedieningen per patiënt. De 
gemiddelde behandelduur voor BSC bedraagt 25,96 weken. Het Zorginstituut rekent 
in deze BIA met de gemiddelde behandelduur. 
 
De totaalkosten per patiënt staan beschreven in  
Tabel 3. Spillage is niet van toepassing vanwege de flat dosing en er wordt een 
therapietrouw van 100% aangenomen. Naast geneesmiddelkosten zijn er ook 

kosten gerelateerd aan de toediening van avelumab (toediening via infuus). Deze 
kosten worden geschat op ongeveer €169,39 per infusie per patiënt (12). Het 
Zorginstituut kiest er voor om geen toedieningskosten te berekenen voor avelumab 
omdat deze kosten niet binnen het farmaciebudget vallen.  
 
Tabel 3: kosten per patiënt voor toepassing van avelumab + BSC voor de 
eerstelijnsonderhoudsbehandeling van patiënten met lokaal gevorderde of 
gemetastaseerde UC 

A €80.278/10 maanden 
B 21,71 infusies * €3.697 
 
Het BSC beleid wordt door de registratiehouders gelijk geacht tussen beide 

Avelumab  
Dosering 800 mg 
Interval infusie Iedere twee weken 
Hoeveelheid per flacon 200 mg 
Prijs per flacon €924,26 
Gemiddelde behandelduur/infusies 43,43 weken (10 maanden)/ 

21,71 infusies 
 

Kosten per infusie €3.697 
Kosten per patiënt per maand €8.028 A 
Totaalkosten avelumab per patiënt €80.278B   

Avelumab  
Dosering 800 mg 
Interval infusie Iedere twee weken 
Hoeveelheid per flacon 200 mg 
Prijs per flacon €924,26 
Gemiddelde behandelduur/infusies 43,43 weken (10 maanden)/ 

21,71 infusies 
 

Kosten per infusie €3.697 
Kosten per patiënt per maand €8.028 A 
Totaalkosten avelumab per patiënt €80.278B   
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behandelarmen, daarom worden de kosten van BSC niet meegenomen in de 
budgetimpactanalyse. Het Zorginstituut ziet graag dat BSC wel wordt toegevoegd 
omdat de kosten gelijk kan zijn maar de duur van de behandeling is niet gelijk 
tussen de twee armen. De registratiehouders gaan niet mee in dit verzoek en geven 
aan dat in lijn met eerdere pakketadviezen geen kosten voor BSC zijn meegenomen. 
Om onzekerheid weg te nemen wordt een scenario gepresenteerd waarbij de kosten 
voor BSC op €400 worden geschat. De behandelduur van BSC wordt gebruikt om 
het moment van starten met de vervolgbehandeling te bepalen. Omdat de 
behandelduur korter dan 6 maanden duurt, worden alle kosten verrekend in het 
eerste behandeljaar van de patiënt 
 
Tot slot merkt het Zorginstituut op dat patiënten in de JAVELIN Bladder 100 studie 
konden worden doorbehandeld post-progressie. Dit gebeurde bij een groot deel van 
de patiënten (13). Het is op dit moment echter onzeker hoeveel patiënten precies 
na progressie worden doorbehandeld. Graag verzoekt het Zorginstituut de 
registratiehouders om een gegronde onderbouwing te geven hoe dit in de 
Nederlandse praktijk gedaan wordt en hoe waarschijnlijk dit is. Klinische experts die 
de registratiehouders hebben geconsulteerd geven aan dat er over het algemeen 
wordt gestopt met de behandeling na (snelle) progressie). Er wordt doorbehandeld 
bij een deel van de patiënten die een oligo-progressie vertonen of een langzame 
progressie ondervinden. De beslissing van de arts om door te behandelen na 
progressie wordt gebaseerd op fysieke gesteldheid en het klinische beeld. De 
beroepsgroep heeft in de consultatie aangegeven dat alleen in uitzonderlijke 
situaties zal worden doorbehandeld met avelumab.  
 
Behandelschema vervolgbehandelingen  
De vervolgbehandelingen zijn afkomstig uit de JAVELIN Bladder 100 studie en 
aangepast aan de Nederlandse situatie (13). Sommige behandelingen worden in 
Nederland niet voorgeschreven zoals atezolizumab en durvalumab (4). De 
percentages van de immunotherapie (IO) behandelingen die in Nederland niet 
voorgeschreven worden zijn allen toegeschreven aan pembrolizumab. Dit is de enige 
IO-vervolgbehandeling die een positief cieBOM (commissie beoordeling oncologische 
middelen) advies heeft gekregen (14). De percentages van de niet IO-
vervolgbehandelingen die niet in Nederland worden voorgeschreven zijn naar rato 
verdeeld over de andere in Nederland gebruikte behandelingen.  
 
Het wordt aangenomen dat patiënten na progressie direct starten met de 
vervolgbehandeling. In de BIA wordt aangenomen dat de vervolgbehandeling 
aansluitend is aan de behandelduur van de onderhoudsbehandeling. De 
vervolgbehandeling is afhankelijk van de onderhoudsbehandeling in de eerstelijn. In 
het geval dat patiënten in de eerstelijn de onderhoudsbehandeling avelumab, een 
immunotherapie (IO), voorgeschreven krijgen zal een IO behandeling in de latere 
lijnen minder worden gebruikt (4). De kosten van de verschillende behandelopties 
zijn overeenkomstig met het farmaco-economische rapport en gebaseerd op de Z-
index referentietarieven (december) (11).  
 
Het gebruik van een vervolgbehandeling is gebaseerd op de JAVELIN Bladder 100 
studie. In Tabel 4 staat het gebruik van de vervolgbehandelingen en de tijd op de 
vervolgbehandeling. Hierbij vraagt het Zorginstituut zich af, net als in het farmaco-
economische rapport, of ook rekening wordt gehouden met de observatie duur. 
Hierbij geven de registratiehouders aan dat indien de einddatum van een 
vervolgbehandeling niet bekend was voor een patiënt, de einddatum van de 
behandeling gebaseerd werd op het laatste contact. Dit is niet gebaseerd op de 
datum van de data cut-off.  
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Tabel 4: Verdeling gebruik vervolgbehandelingen 

 Avelumab + BSC BSC 

 Percentage Tijd weken 
(SE) 

Percentage Tijd weken 
(SE) 

Percentage niet IO 
vervolgbehandeling 

42% (148/350) * 16,0 (0,9) 62% (216/350) 16,6 (1,0) 

Percentage IO 
vervolgbehandeling 

6,3% (22/350) 16,7 (3,6) 43,7% 
(153/350) 

25,1 (2,3) 

*In de BIA wordt de vervolgbehandeling berekend ten opzichte van de totale populatie, in de 
KEA ten opzichte van de patiënten die progressie vertonen.  
 
In Tabel 5 staan zowel de kosten per middel als de verdeling van de behandelingen 
met bijhorende percentage patiënten en behandelduur per arm beschreven. Deze 
kosten worden in de BIA meegenomen als eenmalige (one off) kosten. De 
gemiddelde kosten voor vervolgbehandelingen na avelumab + BSC bedragen 
€2.982, en de gemiddelde kosten voor vervolgbehandelingen na BSC bedragen 
€20.273.  
 
Tabel 5: Kosten en verdelingen van vervolgbehandelingen 

Behandelin
g 

Prijs en 
inhoud per 
verpakking 

Doserin
g 

Kosten 
per 
toedienin
g 

Kenmerk 
Avelum
ab + 
BSC 

BSC 

Pembrolizum
ab (IO) 

€ 2.624,38/ 
100mg 

200 mg/ 
3 weken 

€ 5.248,76 

% patiënten 6,3% 43,7% 

Gemiddelde 
behandelduur 

16,7 25,1 

Cisplatin 
€ 20,82/ 
50mg 

131 mg/ 
3 weken 

€ 54,55 

% patiënten 11,6% 8,3% 

Gemiddelde 
behandelduur 

16,0 16,6 

Carboplatin 
€ 137,72/ 
450mg 

423 mg/ 
3 weken 

€ 129,46 

% patiënten 18,4% 14,2% 

Gemiddelde 
behandelduur 

16,0 16,6 

Gemcitabine 
€ 46,03/ 
1000mg 

1866 mg 
tweemaa
l per 3 
weken 

€ 85,89 

% patiënten 
24,4% 20,6% 

Gemiddelde 
behandelduur 

16,0 16,6 

Docetaxel 
€ 331,65/ 
80mg 

187 mg/ 
3 weken 

€ 775,23 

% patiënten 2,0% 4,0% 

Gemiddelde 
behandelduur 

16,0 16,6 

Paclitaxel 
€ 627,34/ 
300mg 

280 mg/ 
3 weken 

€ 585,52 

% patiënten 19,2% 16,2% 

Gemiddelde 
behandelduur 

16,0 16,6 

Pemetrexed 
€ 209,33/ 
100mg 

933 mg/ 
3 weken 

€ 1.953,05 

% patiënten 0,8% 0,4% 

Gemiddelde 
behandelduur 

16,0 16,6 

Gemiddelde kosten per patiënt €2.982 €20.273 

 

2.4 Aannames 
De berekeningen zijn gebaseerd op de volgende aannames: 

  Het aantal patiënten met een lokaal gevorderde of gemetastaseerde 
urotheelcarcinoom blijft de komende jaren stabiel.  
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  Er wordt ervan uitgegaan dat 60% van de patiënten met een lokaal 
gevorderde of gemetastaseerde urotheelcarcinoom fit zijn voor platina-
gebaseerde chemotherapie.  

  Van de patiënten die fit zijn voor carboplatine krijgt (mits PD-L1 positief) 20% 
pembrolizumab, de overige 80% krijgt platina-bevattende chemotherapie. 

  Alle nieuwe (incidente) patiënten stromen halverwege het jaar in. In het 
eerste jaar worden dus maximaal 6 maanden aan behandelkosten gerekend. 
Als de behandelduur korter is dan 6 maanden worden alle behandelkosten in 
hetzelfde jaar toegewezen.  

  De vervolgbehandelingen zijn afkomstig uit de JAVELIN Bladder 100 studie en 
zijn aangepast aan de Nederlandse klinische praktijk. 

  Het wordt aangenomen dat de vervolgbehandeling direct aansluitend is aan de 
behandelduur van de onderhoudsbehandeling (avelumab + BSC of BSC). 

  Spillage is niet van toepassing door flat dosing. 
  De toedieningskosten van avelumab zijn niet meegenomen. 
  De kosten van BSC worden in een scenario getest en het wordt aangenomen 

dat deze €400 bedragen. 
  De marktpenetratie is 100% in jaar 1,2 en 3.  
  De therapietrouw is 100%. 
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3 Budgetimpactanalyse 

In Tabel 6 staat een overzicht van de totale budgetimpact wanneer avelumab + BSC 
aan het bestaande behandelingsarsenaal wordt toegevoegd bij de indicatie van 
lokaal gevorderd of gemetastaseerd urotheelcelcarcinoom (UC) bij volwassenen die 
geen progressie hebben vertoond na behandeling met platina-bevattende 
chemotherapie (nieuwe situatie). In Tabel 7 staat een overzicht van de totale 
budget impact wanneer patiënten worden behandeld met de vergelijkende 
behandeling: het BSC beleid (oude situatie).  
In de tabellen zijn alleen de geneesmiddelkosten meegenomen, mogelijke extra 
kosten of besparingen ten laste van het bredere gezondheidsbudget zijn hierbij 
buiten beschouwing gelaten. Tabel 8 geeft een overzicht van de uiteindelijke 
meerkosten. Tot slot wordt een scenario weergegeven als voor de BSC kosten 
worden gerekend.  
 
Tabel 6: Raming van de totale kosten van behandeling volwassen patiënten met 
lokaal gevorderd of gemetastaseerd urotheelcelcarcinoom (UC) die geen progressie 
hebben vertoond na behandeling met platina-bevattende chemotherapie met 
avelumab + BSC (nieuwe situatie) 

behandeling Aantal 
maanden 

aantal 
patiënten 

kosten per 
patiënt per 
maand 

totale kosten 

Jaar 1 

Cohort 1: avelumab + 
BSC 

6A 332  € 8.027   € 15.991.366  

     

Tweedelijnsbehandeling 
avelumab + BSC 

 
0  € 3.010   € -    

   
Totaal  € 15.991.366 

Jaar 2 

Cohort 1: avelumab + 
BSC 

4,0 332  € 8.027  € 10.660.911  

Cohort 2: avelumab + 
BSC 

6 332  € 8.027  € 15.991.366 

     

Tweedelijnsbehandeling 
avelumab + BSC 

 
332  € 3.010   € 999.311  

   
Totaal  € 27.651.588  

Jaar 3 

Cohort 2: avelumab + 
BSC 

4,0 332  € 8.027  € 10.660.911 

Cohort 3: avelumab + 
BSC 

6 332  € 8.027  € 15.991.366 

   
totaal  € 26.652.277  

Tweedelijnsbehandeling 
avelumab + BSC 

 
332  € 3.010   € 999.311 

   
Totaal  € 27.651.588 

A Alle incidente patiënten stromen halverwege het jaar in (bij een behandelduur langer dan 6 

maanden).  
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Tabel 7: Raming van de totale kosten van behandeling volwassen patiënten met 
lokaal gevorderd of gemetastaseerd urotheelcelcarcinoom (UC) die geen progressie 
hebben vertoond na behandeling met platina-bevattende chemotherapie met BSC 
(oude situatie) 

Behandeling aantal 
maanden 

Aantal 
patiënten 

Kosten per 
patiënt per 
maand 

Totale kosten 

Jaar 1 

Cohort 1: BSC 6,0 332  € -     € -    

Tweedelijnsbehandeling 
BSC  

 
332  € 20.307   € 6.741.956  

   
Totaal  € 6.741.956  

Jaar 2 

Cohort 2: BSC 6,0 332  € -     € -    

Tweedelijnsbehandeling 
BSC  

 
332  € 20.307   € 6.741.956  

   
Totaal  € 6.741.956  

Jaar 3 

Cohort 3: BSC 6,0 332  € -     € -    

Tweedelijnsbehandeling 
BSC  

 
332  € 20.307   € 6.741.956  

   
Totaal  € 6.741.956  

 
Samenvatting 
In Tabel 8 staat tot slot de uiteindelijke berekening van de meerkosten van de 
toevoeging van avelumab + BSC aan het verzekerde pakket. De substitutiekosten 
uit (tabel oud) worden hier afgetrokken van de totale kosten zoals gepresenteerd in 
tabel (nieuw).  
 
Tabel 8: Raming van de totale meerkosten van de toevoeging van avelumab + BSC 
aan het behandelarsenaal voor patiënten met een gevorderd of gemetastaseerd 
urotheelcarcinoom (die progressievrij zijn na behandeling met platina-bevattende 
chemotherapie) met inachtneming van besparingen door substitutie 

 

Kosten Oude situatie Nieuwe situatie Verschil 

Geneesmiddelen 
onderhoudsbehandeling (1e lijn) 

€ 0 € 26.652.277  € 26.652.277 

Vervolgbehandeling (2e lijn e.v.) € 6.741.956  € 999.311 € -5.742.644  

Totale kosten € 6.741.956  € 27.651.588  € 20.909.632  

 
Scenario kosten voor BSC 
In dit scenario wordt de impact getoetst als voor de BSC behandeling kosten worden 
gerekend (zie tabel 9). Hierbij is de aanname gedaan dat de BSC kosten €400 per 
maand zullen bedragen. De aanvullende incrementele kosten komen uit op € 
533.556. 
 
Tabel 9: Scenario BSC kosten 

Parameter Waarde Bron 

BSC kosten per maand € 400 Assumptie,  

BSC kosten per week € 91,99 Berekening 

Aantal patiënten dat in aanmerking komt voor AVE+BSC 332 BIA 
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Gemiddelde behandelduur 

Gemiddelde behandelduur AVE+BSC (in weken) 43,43 FE-model 

Gemiddelde behandelduur BSC (in weken) 25,96 FE-model 

BSC kosten per patiënt obv gemiddelde behandelduur 
AVE+BSC 

€ 3.995 Berekening* 

BSC kosten per patiënt obv gemiddelde behandelduur BSC € 2.388 Berekening* 

BSC budgetimpact obv gemiddelde behandelduur 
AVE+BSC 

€ 1.326.407 Berekening 

BSC budgetimpact obv gemiddelde behandelduur BSC € 792.851 Berekening 

BSC incrementele budgetimpact  € 533.556 Berekening 

*kosten per patiënt * 332 
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4 Conclusie 

Deze budgetimpactanalyse (BIA) maakt inzichtelijk wat de meerkosten zullen zijn 
wanneer avelumab (Bavencio®) beschikbaar komt als 
eerstelijnsonderhoudsbehandeling voor patiënten met lokaal gevorderde of 
gemetastaseerd urotheelcelcarcinoom (UC) die geen progressie hebben vertoond na 
behandeling met platina-bevattende chemotherapie.  
 
Jaarlijks komen 332 patiënten in aanmerking voor de onderhoudsbehandeling met 
avelumab + BSC. De totale behandelkosten komen daarmee op €26,6 miljoen. 
Wanneer er rekening wordt gehouden met substitutie van het bestaande BSC beleid 
zijn de meerkosten € 20,9 miljoen in het derde jaar. Bij de substitutie is zowel 
rekening gehouden met de eerstelijn als de vervolgbehandelingen in latere lijnen. 
 
Hierbij zijn er verschillende onzekerheden, een van deze onzekerheden zijn de 
kosten van BSC. Deze worden op €0 gezet omdat deze kosten voor beide armen 
van toepassing zijn. Echter is er wel een verschil in behandelduur tussen de armen. 
Een scenario waarin wordt aangenomen dat deze de kosten €400 bedragen is 
bijgevoegd. Hierin wordt inzichtelijk dat de onzekerheid op basis van dit scenario 
een relatief klein effect heeft op de totale kosten.  
 
De inhoudelijke bespreking is afgerond in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) 
vergadering van 31 mei 2021. 
 
  



DEFINITIEF | Budgetimpactanalyse van avelumab (Bavencio®) als eerstelijns onderhoudsbehandeling voor 

volwassen patiënten met lokaal gevorderd of gemetastaseerd urotheelcelcarcinoom (UC) die geen progressie hebben 

vertoond na behandeling met platinabevattende chemothera | 1 juni 2021 

 

2021009431 Pagina 20 van 21 

  



DEFINITIEF | Budgetimpactanalyse van avelumab (Bavencio®) als eerstelijns onderhoudsbehandeling voor 

volwassen patiënten met lokaal gevorderd of gemetastaseerd urotheelcelcarcinoom (UC) die geen progressie hebben 

vertoond na behandeling met platinabevattende chemothera | 1 juni 2021 

 

2021009431 Pagina 21 van 21 

5 Referenties 

 
1. EMA. Summary of Product Characteristics avelumab (Bavencio®). 2020. 
2. Witjes JA, Bruins HM, Cathomas R, Compérat EM, Cowan NC, Gakis G, et al. 
European Association of Urology guidelines on muscle-invasive and metastatic 
bladder cancer: summary of the 2020 guidelines. European urology. 2020. 
3. ESMO. eUpdate Bladder cancer treatment recommendations 2020 [Available 
from: https://www.esmo.org/guidelines/genitourinary-cancers/bladder-
cancer/eupdate-bladder-cancer-treatment-recommendations4. 
4. Pfizer/Merck alliance. Samenvatting adviesraad 26 oktober 2020. 2020. 
5. IKNL. Uitgezaaide kanker in beeld. 2020. 
6. Erasmus MC. Blaaskanker  [Available from: https://www.erasmusmc.nl/nl-
nl/kankerinstituut/patientenzorg/aandoeningen/blaaskanker. 
7. IKNL. Overleving blaaskanker 2019 [Available from: 
https://iknl.nl/kankersoorten/blaaskanker/registratie/overleving. 
8. IKNL. Blaaskankerregistratie  [Available from: 
https://iknl.nl/kankersoorten/blaaskanker/registratie/overleving. 
9. Horizonscan Geneesmiddelen. Avelumab (Bavencio®) 2020 [Available from: 
https://www.horizonscangeneesmiddelen.nl/geneesmiddelen/avelumab-oncologie-
en-hematologie-blaaskanker/versie2?lang=nl. 
10. Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie. Richtlijn pijn bij patiënten met 
kanker 2019. 
11. G-standaard van Z-index. Lijstprijzen december 2020. 2020. 
12. Franken MG, Kanters TA, Coenen JL, de Jong P, Koene HR, Lugtenburg PJ, et 
al. Potential cost savings owing to the route of administration of oncology drugs: a 
microcosting study of intravenous and subcutaneous administration of trastuzumab 
and rituximab in the Netherlands. Anti-cancer drugs. 2018;29(8):791-801. 
13. Powles T, Park SH, Voog E, Caserta C, Valderrama BP, Gurney H, et al. 
Avelumab maintenance therapy for advanced or metastatic urothelial carcinoma. 
New England Journal of Medicine. 2020;383(13):1218-30. 
14. NVMO - commissie BOM. Pembrolizumab als tweedelijns behandeling bij het 
urotheelcelcarcinoom 2017 [Available from: 
https://www.nvmo.org/bom/pembrolizumab-als-tweedelijns-behandeling-bij-het-
urotheelcelcarcinoom/?meta. 
 



 

 

 
 

Farmaco-economisch rapport voor avelumab 
(Bavencio®) als de eerstelijns onderhoudsbehandeling 
voor volwassen patiënten met lokaal gevorderd of 
gemetastaseerd urotheelcelcarcinoom (UC) die geen 
progressie hebben vertoond na behandeling met 
platinabevattende chemotherapie 
 

 

Onderdeel van de initiële beoordeling van specialistische 
geneesmiddelen  
 
 
Datum 1 juni 2021 

Status Definitief 

  

 
 

 
 



DEFINITIEF | Farmaco-economisch rapport voor avelumab (Bavencio®) als de eerstelijns onderhoudsbehandeling 

voor volwassen patiënten met lokaal gevorderd of gemetastaseerd urotheelcelcarcinoom (UC) die geen progressie 

hebben vertoond na behandeling met platinabevattendeo | 1 juni 2021 

 

2021007220 Pagina 1 van 61 

Colofon 

Zaaknummer 2020051387 
Volgnummer 2021007220 
  
 LTran@zinl.nl 
  
Auteur(s) Mevr. L. Huis in t Veld 
  
Afdeling Sector Zorg, afdeling Pakket 
  
Registratiehouders Merck B.V.  

Pfizer B.V. 
  
  

 
  



DEFINITIEF | Farmaco-economisch rapport voor avelumab (Bavencio®) als de eerstelijns onderhoudsbehandeling 

voor volwassen patiënten met lokaal gevorderd of gemetastaseerd urotheelcelcarcinoom (UC) die geen progressie 

hebben vertoond na behandeling met platinabevattendeo | 1 juni 2021 

 

2021007220 Pagina 2 van 61 

 
  



DEFINITIEF | Farmaco-economisch rapport voor avelumab (Bavencio®) als de eerstelijns onderhoudsbehandeling 

voor volwassen patiënten met lokaal gevorderd of gemetastaseerd urotheelcelcarcinoom (UC) die geen progressie 

hebben vertoond na behandeling met platinabevattendeo | 1 juni 2021 

 

2021007220 Pagina 3 van 61 

Inhoud 

Colofon—1 

Samenvatting—5 

1 Inleiding—9 
1.1 Geregistreerde indicatie—9 
1.2 Aandoening en verloop van de ziekte—9 
1.2.1 Aandoening—9 
1.2.2 Symptomen en ernst—10 
1.3 Epidemiologie—10 
1.4 Onderzoeksvraag—10 

2 Methoden—11 
2.1 Patiëntenpopulatie—11 
2.2 Interventie—13 
2.3 Vergelijkende behandeling—13 
2.4 Klinische uitkomsten—13 
2.5 Tijdshorizon—14 
2.6 Analyse techniek—14 
2.7 Economisch model—14 
2.7.1 Modelstructuur en gezondheidstoestanden—14 
2.7.2 Cyclusduur, cohortgrootte en modelinstroom—15 
2.7.3 Perspectief—15 
2.7.4 Discontering—15 
2.8 Inputgegevens—15 
2.8.1 Modeltransities en extrapolatie—15 
2.8.2 Utiliteiten—21 
2.8.3 Kosten—24 
2.8.4 Modelaannames—36 
2.9 Validatie—37 
2.9.1 Validatie van het conceptuele model—37 
2.9.2 Validatie van de input data—37 
2.9.3 Technische validatie—37 
2.9.4 Output validatie—37 
2.10 Gevoeligheids- en scenarioanalyses—38 
2.10.1 Univariate gevoeligheidsanalyses—38 
2.10.2 Probabilistische gevoeligheidsanalyses (PSA)—39 
2.10.3 Scenarioanalyses—39 
2.10.4 Value Of Information (VOI) analyse—40 
2.11 Literatuurstudie—40 

3 Resultaten farmaco-economische evaluatie—43 
3.1 Ziektelast—43 
3.2 Incrementele en totale effecten—43 
3.3 Incrementele en totale kosten—43 
3.4 Incrementele kosteneffectiviteitsratio ’s—44 
3.5 Gevoeligheidsanalyses—44 
3.5.1 Univariate gevoeligheidsanalyses—44 
3.5.2 Probabilistische gevoeligheidsanalyses (PSA)—45 
3.5.3 Scenarioanalyses—47 
3.5.4 Value Of Information (VOI) analyse—51 



DEFINITIEF | Farmaco-economisch rapport voor avelumab (Bavencio®) als de eerstelijns onderhoudsbehandeling 

voor volwassen patiënten met lokaal gevorderd of gemetastaseerd urotheelcelcarcinoom (UC) die geen progressie 

hebben vertoond na behandeling met platinabevattendeo | 1 juni 2021 

 

2021007220 Pagina 4 van 61 

4 Discussie en Conclusies—53 

5 Literatuur—55 

6 Bijlagen—57 
 



DEFINITIEF | Farmaco-economisch rapport voor avelumab (Bavencio®) als de eerstelijns onderhoudsbehandeling 

voor volwassen patiënten met lokaal gevorderd of gemetastaseerd urotheelcelcarcinoom (UC) die geen progressie 

hebben vertoond na behandeling met platinabevattendeo | 1 juni 2021 

 

2021007220 Pagina 5 van 61 

Samenvatting 

 
De minister voor Medische Zorg heeft Zorginstituut Nederland verzocht een 
inhoudelijke toetsing uit te voeren van avelumab (Bavencio®) in het kader van de 
pakketbeoordeling van specialistische geneesmiddelen. Onderdeel van deze toetsing 
is de onderbouwing en schatting van de kosteneffectiviteit. Op basis van de analyses 
die door de registratiehouders zijn uitgevoerd en aangeleverd stelt Zorginstituut 
Nederland een farmaco-economisch rapport vast.  
 
Avelumab (Bavencio®) is geïndiceerd als eerstelijns onderhoudsbehandeling voor 
volwassen patiënten met lokaal gevorderd of gemetastaseerd urotheelcelcarcinoom 
die geen progressie hebben vertoond na behandeling met platinabevattende 
chemotherapie. Zorginstituut Nederland heeft na advisering door de 
Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) geconcludeerd dat avelumab als monotherapie 
voor de eerstelijns onderhoudsbehandeling van volwassen patiënten met lokaal 
gevorderd of gemetastaseerde urotheelcarcinoom (UC) die progressievrij zijn na 
platina-gebaseerde chemotherapie voldoet aan de stand van wetenschap en 
praktijk.  
 
Het Zorginstituut is voor wat betreft de kosteneffectiviteitsanalyse tot de volgende 
conclusies gekomen. 
 
Economische Evaluatie 
De registratiehouders hebben een economische evaluatie uitgevoerd door middel 
van een kostenutiliteitsanalyse. Daarbij is gebruik gemaakt van een partitioned 
survival model. De studieresultaten zijn geëxtrapoleerd naar een tijdsperiode van 20 
jaar. De analyse is uitgevoerd vanuit het maatschappelijk perspectief. De gekozen 
tijdshorizon kan gezien het verloop van de ziekte beschouwd worden als levenslang. 
Er is een discontering toegepast van 4% op toekomstige kosten en 1,5% op 
toekomstige effecten. 
 
Vergelijkende behandeling 
In de economische evaluatie is avelumab + best ondersteunde zorg (BSC) 
vergeleken met BSC. 
 
Effecten 
De effecten van de behandelingen zijn uitgedrukt in voor kwaliteit van leven 
gecorrigeerde levensjaren (QALY) en gewonnen levensjaren (LYG). De 
registratiehouders rapporteren een gemiddelde gezondheid van 2,62 QALY per 
patiënt door inzet van avelumab + BSC. Bij BSC is dit 1,99 QALYs. De totale 
gemiddelde gezondheidswinst is 0,63 QALYs per patiënt ten opzichte van BSC. Voor 
wat betreft LYG resulteert het model in een gemiddeld aantal LY van 3,52 door inzet 
van avelumab + BSC, bij BSC is dit 2,72 LY. De totale gemiddelde gezondheidswinst 
is 0,80 LYGs per patiënt ten opzichte van BSC. 
 
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 €129.082 voor avelumab + BSC en €58.036 voor BSC. De gemiddelde 
incrementele kosten per patiënt bedragen €71.045. 
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Kosteneffectiviteit 
De registratiehouders rapporteren incrementele kosteneffectiviteitsratio’s (ICERs) 
van €88.602 per LYG en van €112.705 per QALY ten opzichte van BSC. 
 
De univariate gevoeligheidsanalyses laten zien dat het model vooral gevoelig is voor 
variatie van de discount rate van de effecten. Een parameter die relatief ook veel 
invloed heeft op de hoogte van de ICER zijn de kosten voor mantelzorg voor zowel 
de avelumab + BSC als BSC arm. Daarnaast hebben de kosten van de 
vervolgbehandeling voor de BSC-arm alsmede tijd op een immunotherapie (IO) 
vervolgbehandeling in de BSC-arm relatief veel invloed op de hoogte van de ICER. 
 
De resultaten van de probabilistische sensitiviteitsanalyse zoals gerapporteerd door 
de registratiehouders laten zien dat de kans dat avelumab kosteneffectief is ten 
opzichte van BSC bij een referentiewaarde van €80.000 per QALY ongeveer 16% is. 
De gemiddelde ICER van de 5.000 simulaties die de registratiehouders deden was 
€113.604 per QALY. 
 
Eindconclusie 
Zorginstituut Nederland concludeert na advisering door de WAR dat de 
kosteneffectiviteitsanalyse van avelumab bij de behandeling van eerstelijns 
onderhoudsbehandeling voor volwassen patiënten met lokaal gevorderd of 
gemetastaseerd urotheelcelcarcinoom die geen progressie hebben vertoond na 
behandeling met platinabevattende chemotherapie van voldoende methodologische 
kwaliteit is.  
 
Wanneer wordt uitgegaan van de deterministische ICER van €112.705 per QALY zou 
de prijs met ongeveer 30% moeten dalen om onder de referentiewaarden van 
€80.000 per QALY te vallen.  
 
De inhoudelijke bespreking is afgerond in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) 
vergadering van 31 mei 2021. 
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Afkortingen 
 
 

AIC Akaike Information Criterion 

BIC Bayesian Information Criterion 

BICR Blinded Independent Central Review 

BSC Best supportive care 

CEAC Cost-effectiveness acceptability curve 

EAU European Association for Urology 

EVPI Expected value of perfect information 

ICER Incremental cost-effectiveness ratio/incrementele kosteneffectiviteitsratio 

IO Immuuntherapie/oncologie 

ITT Intent-to-treat (gehele studie populatie) 

LYG Life-year gained/gewonnen levensjaar 

mUC Lokaal gevorderd of gemetastaseerd UC 

NICE National Institute for Health and Care Excellence 

OS Overall survival/algehele overleving 

PD-L1 Programmed Death-Ligand 1 

PD Progressie ziekte 

PF Progressievrij 

PFS Progressievrije overleving 

PSA Probabilistic Sensitivity Analysis/probabilistische gevoeligheidsanalyse  

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

RECIST Response Evaluation Criteria in Solid Tumors 

TTD Time to treatment discontinuation /Tijd tot discontinueren behandeling 

VOI Value of information 

WAR Wetenschappelijke Adviesraad 

ZIN Zorginstituut Nederland 
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1 Inleiding 

Op verzoek van de minister voor Medische Zorg voert Zorginstituut Nederland 
inhoudelijke toetsingen uit ten behoeve van het pakketbeheer van specialistische 
geneesmiddelen. 
 
In dit farmaco-economisch rapport wordt de kosteneffectiviteit getoetst van 
avelumab (Bavencio®) als eerstelijns onderhoudsbehandeling voor volwassen 
patiënten met lokaal gevorderd of gemetastaseerd urotheelcelcarcinoom die geen 
progressie hebben vertoond na behandeling met platinabevattende chemotherapie. 
Het Zorginstituut beoordeelt de kosteneffectiviteit en methodologische kwaliteit op 
basis van de analyses die door de registratiehouders zijn uitgevoerd en 
aangeleverd. 
 
Het uitgangspunt voor de bepaling van de kosteneffectiviteit vormt de 
patiëntenpopulatie waarvoor het geneesmiddel is geregistreerd. 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 avelumab. Avelumab is geregistreerd voor de volgende 
indicaties (1): 
‘Avelumab is geïndiceerd als monotherapie voor de behandeling van volwassen 
patiënten met gemetastaseerd merkelcelcarcinoom (MCC).’ 
 
‘Avelumab in combinatie met axitinib is geïndiceerd voor de eerstelijnsbehandeling 
van volwassen patiënten met gevorderd niercelcarcinoom (RCC).’ 
 
Er wordt vergoeding aangevraagd voor de volgende indicatie: ‘Avelumab is 
geïndiceerd als monotherapie voor de eerstelijns onderhoudsbehandeling van 
volwassen patiënten met lokaal gevorderd of gemetastaseerd urotheelcarcinoom 
(UC) die progressievrij zijn na platina-gebaseerde chemotherapie.’  

1.2 Aandoening en verloop van de ziekte 

1.2.1 Aandoening  
Blaaskanker kan worden onderverdeeld in urotheelcelcarcinoom (UC; 90%) en niet-
UC (i.e. plaveiselcelcarcinoom, adenocarcinoom en neuro-endocrien 
blaascarcinoom). UC ontstaat als cellen in het urotheel zich ongeremd gaan delen. 
Dit kan zowel in de blaas, het nierbekken, de urineleiders als in de plasbuis 
gebeuren.  
 
UC wordt voornamelijk bij mensen ouder dan 60 jaar vastgesteld. Het komt 
driemaal vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Roken is de belangrijkste 
risicofactor, gevolgd door blootstelling aan aromatische amines, welke gebruikt 
worden in de verf- en rubberindustrie (2). 
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1.2.2 Symptomen en ernst 
Pijnloze hematurie (bloed in de urine) is het meest voorkomende symptoom bij UC. 
Andere klachten zijn het gevoel van aandrang, ook als de blaas niet vol is, dysurie 
(pijn bij het plassen) en vaker moeten plassen dan normaal. Indien er sprake is van 
gemetastaseerde ziekte kunnen patiënten botpijnen, pijn in de flanken of 
symptomen behorende bij een urinewegobstructie ervaren.  
 
Patiënten met oppervlakkige blaastumoren hebben een grote kans op genezing. 
Meer dan 90% van de patiënten leeft nog 5 jaar na diagnose. Patiënten met 
spierinvasieve tumoren hebben een slechtere 5-jaarsoverleving. Meer dan de helft 
van deze patiënten is 5 jaar na de diagnose overleden aan blaaskanker. De 
prognose van patiënten met gevorderde blaaskanker, waarbij de tumor reeds is 
uitgezaaid naar de regionale lymfeklieren of naar andere organen, is vooralsnog 
zeer slecht. Na 5 jaar is slechts 1 op de 10 (11,9%) van deze patiënten nog in leven 
(gemeten in de periode van 2012-2016) (3). 

1.3 Epidemiologie 
Momenteel leven er ongeveer 6.000 mensen met spierinvasieve UC in Nederland 
(10 jaarsprevalentie). In 2018 kregen 18% van de patiënten voor het eerst de 
diagnose spierinvasieve UC. 10-15% van de patiënten presenteren zich met 
gemetastaseerde ziekte bij diagnose. Daarnaast krijg ongeveer 50% van de 
patiënten een recidief, waarin bij de meeste gevallen (70%) sprake is van 
afstandsmetastasen (4). Elk jaar overlijden ruim 1.200 mensen aan blaaskanker 
(3). 

1.4 Onderzoeksvraag 
De farmaco-economische analyse moet antwoord geven op de vraag of de 
toepassing van avelumab in de dagelijkse klinische praktijk kosteneffectief is, dat 
wil zeggen dat de investering in avelumab in verhouding staat tot de 
gezondheidswinst en eventuele financiële besparingen die het bewerkstelligt. 
Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden wordt de incrementele 
kosteneffectiviteitsratio van avelumab ten opzichte van de standaardbehandeling 
bepaald.  
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2 Methoden 

2.1 Patiëntenpopulatie 
In de farmaco-economische analyse zijn de patiëntenkenmerken gebaseerd op de 
JAVELIN Bladder 100 studie (5). Deze studie betreft een internationale, multicenter, 
gerandomiseerde open-label fase III studie. In de JAVELIN Bladder 100 studie is de 
behandeling met avelumab + best ondersteunde zorg (BSC) vergeleken met BSC 
alleen, bij patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde urotheelcarcinoom 
(UC) die progressievrij zijn na behandeling met platina-gebaseerde chemotherapie.  
Aan de JAVELIN Bladder 100 studie namen volwassen patiënten deel (18 jaar of 
ouder), met stage IV ziekte dat is gemeten volgens de Response Evaluation Criteria 
in Solid Tumors (RECIST), die geen progressie vertonen (complete- of partiele 
respons of een stabiele ziekte) na het voltooien van een eerstelijnsbehandeling met 
platina-gebaseerde chemotherapie (4 tot 6 cycli). De patiënten werden vervolgens 
tussen week 4 en 10 gerandomiseerd na het voltooien van de laatste dosis 
chemotherapie. In de studie wordt naast de gehele ITT populatie ook een subgroep 
met PD-1L positieve tumoren uitgelicht. In dit rapport wordt alleen gefocust op de 
gehele ITT populatie zoals ook in de vergoedingsaanvraag beschreven staat. 
De belangrijkste kenmerken van de patiënten in de JAVELIN Bladder 100 studie zijn 
weergegeven in Tabel 1. De patiëntkarakteristieken van de JAVELIN Bladder 100 
studie zijn gemeten op moment van randomisatie en betreffen dus alleen patiënten 
zonder progressie. 
 
Tabel 1: Belangrijkste kenmerken van patiënten (n=700) bij behandeling met 
avelumab + BSC en BSC uit de JAVELIN Bladder 100 studie 

 avelumab + BSC 
(n=350) 

BSC alleen 
(n=350) 

Mediane leeftijd (range) - jaar 68 (37-90) 69 (32-89) 

Locatie van primaire tumor – no. (%)† 

Hogere urinewegen  106 (30,3) 81 (23,1) 

Lagere urinewegen 244 (69,7) 269 (76,9) 

Locatie van baseline metastase — no. (%) 

Viscerale metastasen 191 (54,6) 191 (54,6) 

Niet viscerale metastasen‡ 159 (45,4) 159 (45,4) 

PD-L1 status — no. (%) 

Positief 189 (54,0) 169 (48,3) 

Negatief 139 (39,7) 131 (37,3) 

Onbekend 22 (6,3) 50 (14,3) 

Eerstelijns chemotherapie — no. (%) 

Gemcitabine+cisplatine 183 (52,3) 206 (58,9) 

Gemcitabine+ 
carboplatine 

147 (42,0) 122 (34,9) 

Gemcitabine+cisplatine of 
carboplatine§ 

20 (5,7) 20 (5,7) 
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Onbekend 0 2 (0,6) 

Beste respons op eerstelijns chemotherapie — no. (%) 

CR of PR  253 (72,3) 252 (72,0) 

SD 97 (27,7) 98 (28,0) 

 
† Hoge urineweg was gedefinieerd als renale bekken of urether, en lage urineweg als blaas, urethra, of 

prostaat. 

‡ Patiënten met lokaal gevorderde ziekte waren geïncludeerd in deze categorie, samen met patiënten met 

non-viscerale ziekte inclusief patiënten met botmetastasen. 

§ Deze categorie bevat patiënten die gewisseld zijn van chemotherapie tijdens de behandeling. 

 
De registratiehouders hebben zes Nederlandse klinische experts geraadpleegd 
middels een adviesraad. Alle klinische experts hebben een achtergrond in de 
oncologie met verschillende specialisaties in de urologie. Deze klinische experts 
geven aan dat progressievrije mUC patiënten, zoals weergegeven in de JAVELIN 
Bladder 100 studie, in Nederland niet goed in beeld zijn. Dit komt doordat deze 
patiënten op dit moment na voltooiing van de eerstelijnsbehandeling niet actief 
behandeld worden door een specialist. De registratiehouders geven enkele 
verwachtingen weer van klinische experts over de Nederlandse patiënten met mUC. 
Zo wordt verwacht dat in Nederland minder patiënten zijn met spierinvasieve ziekte 
voor de platina-gebaseerde chemotherapie en meer patiënten met een stabiele 
ziekte na de platina-gebaseerde chemotherapie in vergelijking tot de JAVELIN 
Bladder 100 studie (6). Op dit moment hebben de registratiehouders een 
beschrijvende vergelijking gemaakt tussen de patiënten populatie uit de JAVELIN 
Bladder 100 studie en de Nederlandse patiëntenpopulatie. Het Zorginstituut ziet 
graag dat een meer uitgebreide en duidelijke vergelijking wordt gemaakt met de 
Nederlandse patiëntenpopulatie. Daarbij is het vooral belangrijk om inzichtelijke te 
maken welke karakteristieken of vervolgbehandelingen verschillen en welke impact 
deze hebben op de uitkomst van de analyse. Met name omdat de patiënten al een 
behandeling met chemotherapie hebben gehad, waarna zij actief worden gevolgd en 
worden gemonitord, is het onwaarschijnlijk dat hier niet meer over bekend is. De 
registratiehouders zijn naar aanleiding van deze vraag nogmaals in gesprek gegaan 
met enkele klinische experts uit de adviesraad. In dit gesprek werd ingegaan op de 
mogelijke verschillen tussen de JAVELIN Bladder 100 studie en de Nederlandse 
klinische praktijk. De experts vonden zowel de locatie van metastase als de respons 
op platina gebaseerde chemotherapie overeenkomen met de populatie patiënten 
waar avelumab in de Nederlandse praktijk ingezet zal worden. Het enige punt wat 
nog steeds opvallend werd bevonden is de locatie van de primaire tumor, waarbij 
experts het percentage hoge urinewegtumoren aan de hoge kant vonden ten 
opzichte van de Nederlandse praktijk. De registratiehouders geven als mogelijke 
verklaring dat dit type tumoren in sommige andere studies als exclusiecriteria wordt 
gebruikt waardoor patiënten doorstromen naar de JAVELIN Bladder 100 studie. Een 
andere mogelijkheid is het verschil in classificatie of definitie van een hoge urineweg 
tumor, echter is dit niet goed te achterhalen. Al met al komen patiënt 
karakteristieken zoals gevonden in de JAVELIN Bladder 100 studie volgens klinisch 
experts vrijwel overeen met de karakteristieken van de populatie waar avelumab in 
de Nederlandse praktijk zal worden ingezet. De registratiehouders geven aan dat 
deze verschillen geen impact hebben op de relatieve effectiviteit en daarmee kan 
concluderen dat de resultaten zoals gevonden in de analyse ook op de Nederlandse 
situatie van toepassing zijn. 
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Conclusie patiëntenpopulatie: 
Het Zorginstituut is van mening dat de JAVELIN Bladder 100 studie voldoende 
representatief is voor de patiëntenpopulatie waarvoor vergoeding wordt 
aangevraagd.  

2.2 Interventie 
De interventie bestaat uit avelumab in combinatie met best ondersteunde zorg 
(BSC). Avelumab is een humaan immunoglobuline G1 monoklonaal antilichaam 
(immunotherapie; IO) dat per infusie wordt toegediend. Avelumab wordt iedere 2 
weken toegediend in een dosering van 800mg (flat dosing)(1). Deze behandeling 
wordt voortgezet tot aan progressie of onaanvaardbare toxiciteit. In de JAVELIN 
Bladder 100 studie is geen flat dosering toegepast voor avelumab, maar een 
dosering op basis van lichaamsgewicht (10mg/kg) (5).  

2.3 Vergelijkende behandeling 
Op dit moment zijn er in Nederlandse- en internationale richtlijnen, o.a. de Europese 
Society voor Medische Oncologie (ESMO) en EAU richtlijnen (richtlijn voor 
gemetastaseerde blaadkanker) geen specifieke behandelingen aanbevolen voor 
patiënten die na platina-gebaseerde chemotherapie progressievrij zijn (4, 7). In de 
recent verschenen update van de EAU richtlijn in april 2021 wordt de 
onderhoudsbehandeling nu wel vermeld. Op basis van richtlijnen en input van 
klinische experts worden patiënten die progressievrij zijn na de eerstelijns op 
platina-gebaseerde chemotherapie in Nederland actief gevolgd (6). Hierbij omvat 
het BSC beleid zowel actief volgen als ondersteunende behandelingen bij klachten, 
en is gelijk aan het BSC beleid in de interventie arm. De behandelingen kunnen 
bestaan uit pijnstilling, behandeling met antibiotica, voedingssupplementen en 
andere manieren van symptoombestrijding (8). Dit BSC beleid is afkomstig uit de 
JAVELIN Bladder 100 studie. Klinische experts achten het BSC beleid uit de studie 
overeenkomstig met het BSC beleid in de Nederlandse klinische praktijk (6).  
 
Conclusie: Het Zorginstituut kan zich vinden in de vergelijkende behandeling. 

2.4 Klinische uitkomsten 
De primaire uitkomstmaat in de JAVELIN Bladder 100 studie was de algehele 
overleving (overall survival, OS) in zowel de algehele studiepopulatie (ITT) als de 
patiënten uit de subgroep met PD-L1 positieve tumoren (5). Een belangrijke 
secundaire uitkomstmaat is de progressievrije overleving (progression free survival, 
PFS), deze werd beoordeeld door zowel een geblindeerde onafhankelijke centrale 
review (BICR) als door onderzoekers volgens de Response Evaluation Criteria in 
Solid Tumors (RECIST v1.1) criteria (9). In het model is in de basecase de PFS op 
basis van de opinie van de BICR meegenomen. Andere secundaire uitkomstmaten 
zijn de respons (compleet of partieel volgens RECIST), tijd tot respons, duur van 
respons, controle van ziekte, veiligheid en patiënt gerapporteerde uitkomstmaten 
(PRO’s).  
 
Tabel 2 geeft een samenvatting van de relevante uitkomstmaten die gebruikt zijn 
voor het bepalen van de effectiviteit. Voor de OS is een tweede data cut-off 
beschikbaar gekomen (januari 2020), voor de overige uitkomsten zoals PFS zijn 
geen recentere gegevens beschikbaar (data cut-off oktober 2019).  
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Tabel 2: Effectiviteit van avelumab + BSC en BSC op basis van de JAVELIN Bladder 
100 studie 

 avelumab + BSC 
(95% CI) 

BSC (95% CI) HR (95% CI) 

OS, mediaan in maanden 
(data cut-off januari 2020) 

22,1 (19,0 – 26,1) 14,6 (12,8 -17,8) 0,70 (0,56 – 0,86) 

OS, mediaan in maanden 
(data cut-off oktober 
2019)* 

21,4 (18,9 – 26,1) 14,3 (12,9 – 17,9) 0,69 (0,56 – 0,86) 

PFS, mediaan in maanden* 3,7 (3,5 – 5,5) 2,0 (1,9 – 2,7) 0,62 (0,52 – 0,75) 

95% CI = 95% betrouwbaarheidsinterval; BSC = best ondersteunende zorg; OS = algehele 
overleving; PFS = progressievrije overleving 
*Gebruikt in het model 

2.5 Tijdshorizon 
De analyseperiode van een studie moet zodanig zijn dat een geldige en betrouwbare 
uitspraak kan worden gedaan over de kosten en effecten van de te vergelijken 
behandelingen. De registratiehouders zijn uitgegaan van een tijdshorizon van 20 
jaar. Gezien de mediane leeftijd in de JAVELIN Bladder 100 studie van 68 voor de 
avelumab + BSC arm en 69 in de BSC arm, samen met de 5-jaarsoverleving van 
11,9% (10) stellen de registratiehouders dat deze tijdshorizon gezien kan worden 
als levenslang. Het Zorginstituut kan zich vinden in deze redenatie. De 
registratiehouders hebben op dit moment scenario’s meegenomen waarbij de 
tijdshorizon verkort wordt tot 10 en 15 jaar.  
 
Conclusie tijdshorizon: Het Zorginstituut kan zich vinden in de gekozen tijdshorizon.  

2.6 Analyse techniek 
In de economische evaluatie is gebruik gemaakt van een kostenutiliteitsanalyse 
(KUA) om de kosteneffectiviteit van behandeling met avelumab + BSC ten opzichte 
van BSC aan te kunnen tonen. 

2.7 Economisch model 

2.7.1 Modelstructuur en gezondheidstoestanden 
De registratiehouders hebben een partitioned survival model (PSM) opgesteld 
bestaande uit drie delen: progressievrije ziekte (PF), progressieve ziekte (PD) en 
overlijden (D). In Figuur 1 is het model schematisch weergegeven. Alle patiënten 
starten in de PF gezondheidstoestand en blijven in deze toestand tot 
ziekteprogressie optreedt of tot overlijden. Patiënten gaan naar de 
gezondheidstoestand PD nadat progressie is opgetreden en blijven in deze toestand 
totdat ze overlijden. 
 
Het aantal patiënten in de PF gezondheidstoestand wordt geschat op basis van de 
geëxtrapoleerde PFS curve van de JAVELIN Bladder 100 studie (5). Het moment van 
progressie is bepaald op basis van zowel BICR als door onderzoekers door middel 
van de RECIST v1.1 (9). De proportie patiënten in de PD gezondheidstoestand 
wordt als volgt bepaald: de proportie patiënten die nog in leven is op basis van de 
OS curve minus de proportie patiënten die progressievrij zijn op basis van de PFS 
curve. Het aantal patiënten in de toestand ‘overlijden’ wordt bepaald door de 
formule ‘1-(proportie patiënten in leven)’ te gebruiken op basis van de OS curve.  
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Figuur 1: Schematische weergave van het partitioned survival model voor avelumab 
+ BSC versus BSC bij de eerstelijns onderhoudsbehandeling van mUC voor 
volwassenen die geen progressie hebben vertoond na behandeling met 
platinabevattende chemotherapie 

2.7.2 Cyclusduur, cohortgrootte en modelinstroom 
In het model is een cyclusduur van één week toegepast. Volgens de 
registratiehouders sluit deze duur goed aan bij de uitkomsten en behandelregimes 
van de JAVELIN Bladder 100 studie (5). In het gemodelleerde cohort worden de 
resultaten met proporties berekend. Het cohort heeft daarom geen omvang van een 
bepaald aantal patiënten. De proporties zijn berekend op basis van de JAVELIN 
Bladder 100 studie. Patiënten worden in het model geïncludeerd nadat zij 
gediagnosticeerd zijn met mUC en progressievrij zijn na behandeling met een 
platina-gebaseerde chemotherapie. Omdat in beide behandelarmen patiënten de 
platina-gebaseerde chemotherapie hebben afgerond voor zij instromen in het 
model, zijn de kosten en effecten van deze chemotherapie niet meegenomen. 

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 (11). De analyse is vanuit het maatschappelijk 
perspectief uitgevoerd. 

2.7.4 Discontering 
Discontering is gedaan zoals geadviseerd in de richtlijnen voor farmaco-economisch 
onderzoek (11). Toekomstige kosten zijn gedisconteerd met 4% en toekomstige 
effecten zijn gedisconteerd met 1,5%. 
 
Conclusie: Het Zorginstituut kan zich vinden in de analyse techniek. 

2.8 Inputgegevens 

2.8.1 Modeltransities en extrapolatie  
Het partitioned survival model is niet gebaseerd op transitiekansen. De proporties 
patiënten in iedere gezondheidstoestand per cyclus werden bepaald op basis van 
extrapolaties voor PFS en OS. Om een realistische schatting te maken over de 
tijdshorizon van het model (20 jaar) zijn de effecten van de werking van avelumab 
geëxtrapoleerd. Voor beide behandelarmen zijn de survival curves gefit op de time-
to-event data, ofwel de time-to-treatment discontinuation (TTD), PFS en OS-curves 
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uit de JAVELIN Bladder 100 studie (5). De registratiehouders geven aan dat de 
methodiek is uitgevoerd zoals aanbevolen door de National Institute for Health and 
Care Excellence (NICE) Decision Support Unit guidelines (12). 
 
In grote lijnen bestond de aanpak uit de volgende stappen. De proportional hazard 
assumptie werd getoetst om te besluiten of er aparte modellen voor de 
survivalcurves van beide behandelarmen gebruikt moesten worden. Vervolgens is er 
een initiële selectie gemaakt van geëxtrapoleerde survival curves aan de hand van 
de statistische fit volgens de Akaike’s Information Criterion (AIC) en de Bayesian 
Information Criterion (BIC) en beste fit op basis van interne validatie. Na visuele 
inspectie, het vergelijken van de statistische fit met de externe bronnen (indien 
mogelijk), en validatie door (klinisch) experts zijn de meest geschikte modellen 
geselecteerd. 
 
De registratiehouders geven aan dat de parametrische survival analyses zijn 
uitgevoerd op basis van de OS, PFS en TTD data uit de eerste data cut-off van de 
JAVELIN Bladder 100 studie (oktober 2019). De recent beschikbaar gekomen OS 
van de tweede data cut-off (januari 2020) is hierin niet meegenomen. De 
registratiehouders stellen, gezien het kleine verschil in uitkomsten tussen de twee 
meetpunten, dat het effect op de ICER gering is. Het Zorginstituut verzoekt de 
registratiehouders om de analyse te baseren op de laatst beschikbaar gekomen data 
(tweede data cut-off januari 2020). Verder vraagt het Zorginstituut zich af gezien de 
laatste data cut-off van ruim een jaar geleden dateert, of er in de tussentijd meer 
data beschikbaar is gekomen met betrekking tot de PFS. De registratiehouders 
geven aan dat de januari 2020 data cut-off oorspronkelijk een ondersteunende 
veiligheidsanalyse was voor de FDA, echter verzocht de EMA een ondersteunende 
analyse van OS op basis van deze data cut-off. Van deze analyse is geen PFS of TTD 
data beschikbaar. Om deze reden en omdat de data cut-off van oktober 2019 als 
finale analyse wordt gezien, blijven de registratiehouders de huidige analyse 
baseren op de data cut-off van oktober 2019. 
 
Algehele overleving (OS) 
Allereerst is de proportional hazard assumptie getoetst. Op basis van log-
cumulatieve hazard plot voor OS stellen de registratiehouders dat deze niet volledig 
parallel loopt en dat de proportional hazard assumptie derhalve geen stand houdt. 
Zie Figuur 2. Echter vraagt het Zorginstituut zich af of dit terecht is. De lijnen lopen 
behoorlijk parallel en kruisen elkaar niet. Daarnaast geven de registratiehouders 
aan dat avelumab een immunotherapie (IO) is met een ander werkingsmechanisme 
vergeleken met het BSC beleid. Het Zorginstituut geeft aan dat dit theoretisch klopt 
maar niet goed begrijpt wat dat dan precies te maken heeft met de OS curve. Op 
basis van deze twee argumenten hebben de registratiehouders gekozen voor 
individuele parametrische modellen om op lange termijn de OS te voorspellen. De 
registratiehouders hebben een scenario toegevoegd waarbij een gecombineerd 
parametrisch model met de behandeling als voorspeller is toegepast. Het 
Zorginstituut ziet graag dat de gecombineerde fit in de basecase wordt gehanteerd 
door de registratiehouders. Hierbij is het NICE DSU document geraadpleegd waarin 
een figuur ter vergelijking is gebruikt. Dit figuur wordt beoordeeld als proportioneel, 
het Zorginstituut is van mening dat dit ook geldt voor de OS van avelumab + BSC 
en BSC (12). De registratiehouders komen aan het verzoek van het Zorginstituut 
tegemoet en hebben de gecombineerde fit in de basecase analyse toegepast.  
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Figuur 2: Log-cumulatieve hazard plots voor OS afkomstig uit de JAVELIN 100 studie 

Voor beide behandelarmen zijn de volgende distributies gefit: log-normal, 
log-logistisch, Generalized Gamma, Gompertz, Weibull en de Exponentional. Op 
basis van visuele inspectie geven de registratiehouders aan dat alle distributies goed 
fitten op de studiedata. Geen van de extrapolaties laten een onrealistisch lange 
staart zien en alle functies blijven onder de curve van algemene populatie sterfte. In 
Tabel 3 wordt de statistische fit van alle distributies voor OS van beide 
behandelarmen weergegeven. Hieruit valt af te lezen dat zowel de Generalized 
Gamma als de Gompertz distributie de laagste AIC en BIC hebben. De 
registratiehouders geven aan dat de Generalized Gamma visueel het beste past op 
de Kaplan Meier data aangezien de extrapolatie ook de staart van Kaplan Meier 
vangt. In tegenstelling tot de Gompertz, die duikt onder de staart van de Kaplan 
Meier van de BSC arm. De door de registratiehouders benaderde klinische experts 
geven aan dat zij geen goede inschatting kunnen maken van de lange termijn OS 
(6). De registratiehouders geven aan dat alleen een validatie voor individuele fits 
heeft plaatsgevonden. Daarom is het relatieve verschil op de landmark schattingen 
vergeleken. Het overlevingsverschil op 5 jaar tussen avelumab + BSC en BSC in de 
vorige versie van het model was 7% (log-normal individuele fit); bij de nieuwe 
base-case is dit 6% (Generalized Gamma gecombineerde fit; nieuwe basecase). Het 
verschil op 10 jaar was 3% en is nu 4%. In de nieuwe base-case van het model 
liggen de extrapolaties enkele procenten hoger, echter het verschil tussen beide 
armen is vergelijkbaar gebleven.  
Op basis van visuele inspectie, statistische toetsen en klinische validatie is de 
Generalized Gamma distributie geselecteerd om de OS te modelleren. In Figuur 3 
zijn de extrapolaties weergegeven voor beide behandelarmen op basis van de 
Generalized Gamma distributie. De Exponentional en Gompertz distributies worden 
in scenarioanalyses getest. 
 
Tabel 3: Statistische fit voor OS van beide behandelarmen 

 AIC BIC AIC+BIC Rang 

Weibull 1475.604 1484.706 2960.309 5 

Log-normaal 1451.504 1465.158 2916.662 4 

Log-logistisch 1474.532 1488.186 2962.718 6 

Exponentieel 1425.214 1438.867 2864.081 3 

Generalized 
Gamma* 

1413.029 1426.682 2839.711 1 
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 AIC BIC AIC+BIC Rang 

Gompertz 1411.571 1429.775 2841.346 2 

*beste statistische fit op basis van AIC/BIC 

AIC=Akaike Information Criterion; BIC=Bayesian Information Criterion 

 

 
Figuur 3: Geobserveerde OS met extrapolaties op basis van Generalized Gamma. 

 
Tabel 4 geeft het relatief aantal patiënten weer dat nog in leven is na 1,2, 3, 4, 5, 8, 
10, 15 en 20 jaar op basis van de geselecteerde distributie (Generalized Gamma) in 
beide behandelarmen. 
Het behandeleffect van immunotherapie is op dit moment geen onderdeel van de 
survivalfuncties in de basecase analyse. Daarnaast kan de geobserveerde overleving 
van patiënten verhelderend zijn, mede doordat BSC onderschat lijkt te zijn in figuur 
3. De registratiehouders geven aan dat de BSC niet onderschat wordt vanwege: 1) 
de mediane overleving op basis van extrapolatie middels Generalized Gamma (16,1 
maanden) komt overeen met mediaan studie (14,6 maanden). 2) percentage 
patiënten in leven bij het laatste meet moment studie (maximale FU 3 jaar) versus 
extrapolatie (25% vs. 26%). 3) individuele fit extrapolatie op basis van log-normal 
versus gecombineerde fit op basis van Generalized Gamma, lieten bij een 5 jaar 
landmark respectievelijk de volgende percentage zien: 10,2% vs. 15%). 
 
Tabel 4: Relatief aantal patiënten dat nog in leven is op basis van de Generalized 
Gamma distributie in beide behandelarmen 

Model Arm 
1 

jaar 
2 

jaar 
3 

jaar 
4 

jaar 
5 

jaar 
8 

jaar 
10 

jaar 
15 

jaar 
20 

jaar 

Generalized 
Gamma 
gecombineerde 
fit 

AVE 
+BSC 

70% 47% 34% 27% 21% 13% 10% 6% 4% 

BSC 60% 37% 26% 19% 15% 9% 6% 4% 2% 

AVE = avelumab; BSC = best supportive care 
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Progressievrije overleving (PFS) 
Voor de PFS hebben de registratiehouders eveneens de proportionele hazard 
assumptie en de veranderlijkheid van onderliggende hazards getest aan de hand 
van log-cumulatieve hazard plots (Figuur 4). 
 

 
Figuur 4: Log-cumulatieve hazard plots voor PFS afkomstig uit de JAVELIN 100 
studie 

De registratiehouders stellen op basis van Figuur 4 dat de assumptie niet houdt, 
door met name de verandering van de PFS op week 8 (dit is gelijk aan Ln = 2 x-as 
in figuur 4). De registratiehouders geven aan dat een mogelijke verklaring hiervoor 
is dat na 8 weken de eerste radiologische tumor assessment plaatsvond. Tevens 
kruisen de lijnen elkaar op een eerder moment. Het valt hierbij op dat in figuur 4 
zich een punt op T = kleiner dan 0 bevindt. Het Zorginstituut vraagt zich af hoe dit 
mogelijk is. Graag verzoekt het Zorginstituut de registratiehouders om dit te 
controleren en toe te lichten. De registratiehouders geven aan dat de schaal van de 
x-as in figuur 4 het logaritme van tijd is. Het eerste event in de BSC-arm werd 
gerapporteerd rond 0,286 weken. De Ln van 0,286 staat gelijk aan -1,25, waardoor 
de registratiehouders van mening zijn dat het getoonde figuur correct is. 
 
Het verloop van PFS kan volgens de registratiehouders niet goed worden gevangen 
in een standaard parametrische extrapolatie. Om deze reden is er gekozen voor een 
piecewise survival model. De registratiehouders geven aan dat de extrapolatie van 
PFS op basis van het piecewise model is uitgevoerd volgens de NICE richtlijnen (12). 
Het model splitst de JAVELIN Bladder 100 PFS data in 0-8 weken en >8 weken 
periode.  
 
Periode 0 tot 8 weken 
Voor de periode van randomisatie (week 0) tot 8 weken hebben de 
registratiehouders gebruik gemaakt van de beste statistische fit voor de selectie van 
parametrische modellen, deze staan weergegeven in Tabel 5. Op basis van de AIC 
en BIC is een keuze gemaakt. Voor beide behandelarmen had de Gompertz 
distributie de beste statistische fit.  
 
Tabel 5: Statistische fit voor PFS (BICR) piecewise periode 0-8 weken voor beide 
behandelarmen 

 Avelumab + BSC BSC 

 AIC BIC AIC BIC 
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 Avelumab + BSC BSC 

Weibull 257,32 265,04 264,22 271,94 

Log-normaal 280,20 287,92 310,82 318,53 

Log-logistisch 261,20 268,92 273,17 280,88 

Exponential 367,81 371,67 452,59 456,45 

Generalized Gamma 255,41 266,98 256,98 268,55 

Gompertz* 241,48 249,19 238,64 246,36 

*beste statistische fit op basis van AIC/BIC 

AIC=Akaike Information Criterion; BIC=Bayesian Information Criterion; BICR=Blinded Central Independent 

Review 

 
Periode na 8 weken 
Voor de periode tot 8 weken is de extrapolatie gebaseerd op de Gompertz 
distributie. De registratiehouders stellen dat op basis van visuele inspectie zichtbaar 
wordt dat de Gompertz- en exponentiele distributie niet goed fitten op de PFS 
Kaplan Meier (KM) data (>8 weken) voor beide behandelarmen. Wanneer gekeken 
wordt naar de beste statistische fit, gebaseerd op de laagste AIC en BIC (Tabel 6), 
kan de Generalized Gamma distributie niet convergeren voor de BSC arm. De 
registratiehouders geven aan dat hier mogelijk te weinig data punten voor zijn om 
een stabiel gemiddelde te schatten van de Generalized Gamma parameters. 
Daarnaast geven de registratiehouders aan dat bepaalde extrapolaties niet zijn 
gekozen vanwege het grote verschil tussen de hoge AIC/BIC ten aanzien van de 
laagste AIC/BIC. Een verschil van >10 punten wordt aangehouden, zoals 
aanbevolen in Burnham en Anderson (2004) (13) en Raftery (1995) (14). Op basis 
hiervan vallen de Weibull, exponentieel en Gompertz distributies af.  
De klinische experts die zijn geraadpleegd door de registratiehouders kunnen, net 
als bij de OS, moeilijk een inschatting maken van de lange termijn PFS. Ondanks de 
onzekerheid, acht een klinische expert de Weibull distributie klinisch realistischer 
dan de log-normaal voor beide behandelarmen (6). De registratiehouders kiezen 
ervoor om de visuele en statistische fit leidend te laten zijn voor de keuze van de 
distributie van de basecase. Derhalve wordt de extrapolatie op basis van de log-
normale distributie in de basecase uitgevoerd. Figuur 5 geeft de extrapolaties weer 
voor beide behandelarmen. In de gevoeligheidsanalyse worden variaties op deze 
extrapolatie geëvalueerd.  
 
Tabel 6: Statistische fit voor PFS periode >8 weken voor beide behandelarmen 

 Avelumab + BSC BSC 

 AIC BIC AIC BIC 

Weibull 947,85 954,89 896,89 903,66 

Log-normaal* 936,76 943,80 879,37 886,14 

Log-logistisch 943,86 950,89 890,78 897,55 

Exponentieel 1122,48 1126,00 1102,50 1105,89 

Generalized Gamma 937,40 947,95 NA NA 

Gompertz 1017,51 1024,54 978,63 985,39 

*beste statistische fit op basis van AIC/BIC 

AIC=Akaike Information Criterion; BIC=Bayesian Information Criterion 
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Figuur 5: Extrapolaties van PFS voor beide behandelarmen voor de periode > 8 
weken (periode 0-8 weken op basis van Gompertz) 

Tabel 7 geeft het relatief aantal patiënten weer dat nog progressievrij is na 1, 5, 10 
en 20 jaar op basis van alle geëvalueerde distributies in beide behandelarmen. 
 
Tabel 7: Relatief aantal patiënten die progressievrij zijn na 1, 5, 10 en 20 jaar op 
basis van alle geëvalueerde distributies in beide behandelarmen (Gompertz periode 
tot 8 weken + extrapolatie periode na 8 weken) 

 Avelumab + BSC BSC 

 1 jaar 5 jaar 
10 

jaar 
20 

jaar 
1 jaar 5 jaar 

10 
jaar 

20 
jaar 

Weibull 30,8% 9,6% 4,3% 1,4% 14,6% 2,1% 0,5% 0,1% 

Log-normaal 30,6% 14,9% 10,3% 6,8% 15,3% 5,2% 3,0% 1,7% 

Log-
logistisch 

30,5% 14,8% 10,5% 7,3% 15,5% 6,2% 4,1% 2,7% 

Exponentieel 30,3% 0,3% 0,0% 0,0% 9,7% 0,0% 0,0% 0,0% 

Generalized  
Gamma 

30,9% 17,4% 13,3% 10,0% Niet beschikbaar 

Gompertz 26,7% 22,6% 22,6% 22,6% 11,7% 10,2% 10,2% 10,2% 

 

2.8.2 Utiliteiten 
Voor het bepalen van de utiliteiten van de gezondheidstoestanden hebben de 
registratiehouders de JAVELIN Bladder 100 studie als uitgangspunt genomen (5). In 
deze studie werd door middel van de EQ-5D-5L de kwaliteit van leven van patiënten 
bepaald. De vragenlijst werd door patiënten ingevuld in de kliniek op dag 1 (± 
dagen) van elke 28-dagen studie cyclus tot de behandelstop en daarna 30, 60 en 90 
dagen na deze stop. Wanneer patiënten een van de vijf dimensies missen in de EQ-
5D-5L vragenlijst wordt deze waarde als ontbrekend beschouwd en wordt deze niet 
meegenomen. Het Zorginstituut vraagt zich af of dan de hele vragenlijst niet wordt 
meegenomen als een dimensie mist. Graag vraagt het Zorginstituut de 
registratiehouders om dit iets meer toe te lichten. De registratiehouders geven aan 
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dat als een dimensie mistte er geen utiliteit score werd berekend, daarnaast werd er 
geen imputatie toegepast. De scoringsguide van de EuroQoL is gevolgd door de 
registratiehouders. In totaal waren er 18 EQ-5D-5L vragenlijsten met ontbrekende 
data in 1 van de 5 dimensies. Hier staat tegenover dat 687 patiënten (5.937 
observaties in totaal) in ieder geval 1 gerapporteerde EQ-5D-5L utiliteitsscore 
hadden. Verder uitgesplitst hadden 664 van deze patiënten een baseline utiliteit 
score en hiervan 653 patiënten met een utiliteitsscore op latere tijdspunten. 
 
De registratiehouders geven aan dat uit de analyses van de utiliteiten die gedaan 
zijn op basis van de JAVELIN Bladder 100 studie resultaten, is gebleken dat 
progressie en de 30 dagen periode voor het overlijden de belangrijkste factoren zijn 
voor de hoogte van de utiliteit. De utiliteiten voor de twee progressievrije 
patiëntengroepen (> 30 tot dood en < 30 dagen tot dood) en de twee 
patiëntengroepen in progressie (> 30 tot dood en < 30 dagen tot dood) afkomstig 
uit de JAVELIN Bladder 100 studie zijn vertaald naar de Nederlandse setting. Dit is 
gedaan met behulp van het algoritme van Versteegh et al. (2016) (15). In Tabel 8 
zijn de utiliteiten gerapporteerd zoals ze volgens de registratiehouders in het model 
zijn verwerkt.  
 
Tabel 8: Overzicht van de in het model gebruikte utiliteiten (5-state utiliteiten) 

 Utiliteit 95% BI 

Progressievrij en >30 dagen tot dood 0,7890 0,7770-0,8010 

Progressie en >30 dagen tot dood 0,7210 0,7080-0,7350 

Progressievrij en ≤30 dagen tot dood 0,5670 0,5220-0,6110 

Progressie en ≤30 dagen tot dood 0,4990 0,4550-0,5420 

Dood 0 0 

 
In het model worden ook disutiliteiten als gevolg van bijwerkingen toegepast. (zie 
Tabel 9 voor een overzicht). Gegevens hierover komen uit JAVELIN Bladder 100 
studie. Alleen de bijwerkingen van minimaal graad 3 zijn meegenomen in het model 
wanneer zij:  

-  In meer dan 10% van de patiënten in één van beide behandelarmen als enige 
graad voorkomen, of; 

-  In meer dan 5% van de patiënten in één van beide behandelarmen als graad 3 
of hoger voorkomen. 

 
Het Zorginstituut merkt op dat geen enkele bijwerking een incidentie heeft gelijk of 
groten dan 5%, wat suggereert dat de bijwerkingen niet worden meegenomen in de 
kosten en disutiliteiten. Wanneer echter de scenario’s worden bekeken waar 
bijwerkingskosten en disutiliteiten zijn geëxcludeerd, wordt zichtbaar dat de ICERs 
afwijken van de basecase. Dit verschil is echter wel minimaal maar het blijft het 
Zorginstituut onduidelijk wat hier daadwerkelijk mee gebeurt.  
De registratiehouders geven aan dat de frequenties niet voldoen aan het tweede 
criterium (>5% van patiënten in een van de behandelarmen graad 3 of hoger) maar 
wel aan het eerste criterium (>10% van patiënten in een van behandelarmen als 
enige graad). In tabel 9 worden alleen de bijwerkingen met bijhorende frequenties 
van graad 3 of hoger gepresenteerd. De bijwerkingen van enige graad vallen in de 
JAVELIN Bladder 100 studie in de avelumab + BSC arm allemaal hoger uit dan 10%. 
Waardoor al de bijwerkingen zijn meegenomen in het kosteneffectiviteitsmodel. De 
registratiehouders hebben middels een scenario de impact van de bijwerking kosten 
onderzocht, waarin deze kosten zijn geëxcludeerd.  
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Verder is het niet voldoende inzichtelijk hoe het somproduct precies is berekend. 
Het Zorginstituut vraagt de registratiehouders om de disutiliteiten meer toe te 
lichten. De registratiehouders geven aan dat het somproduct voor de disutiliteiten, 
de som is van de incidentie per bijwerking maal de duur per bijwerking. 
 
In het model zijn de disutiliteiten voor bijwerkingen nu als eenmalige disutiliteit 
meegenomen in de eerste cyclus. Gezien de hoogte van deze disutiliteiten, 0,0061 
voor avelumab + BSC en 0,0039 voor BSC, is dit verwaarloosbaar. Het Zorginstituut 
vraagt zich af of dit wel de juiste manier is, aangezien avelumab resulteert in een 
klinische relevante toename van het aantal interventie gerelateerde graad ≥3 
ongunstige bijwerkingen (16,6% versus 0% graad ≥3 bijwerkingen). De 
registratiehouders geven aan dat dit een pragmatische aanpak is die vaak wordt 
toegepast in kosteneffectiviteitsmodellen. Tevens wordt aangegeven dat iedere 
disutiliteit wordt vermenigvuldigd met de duur van de disutiliteit. Door dit in de 
eerste cyclus te doen worden de disutiliteiten lichtelijk overschat aangezien de 
verdiscontering dan geen rol speelt.  
 
Tabel 9: Disutiliteiten voor bijwerkingen (graad 3 of hoger) 

Bijwerking 
Frequentie 
Avelumab 

+ BSC 

Frequentie 
BSC 

Disutiliteit, 
duur 

bron 

Vermoeidheid 1,7% 0,6% 
-0,20, 10 

weken 

Pakketadvies 
ipilimumab/nivolumab 

(2018) 

Pruritus 0,3% 0% 
-0,23, 12 

weken 

Pakketadvies 
ipilimumab/nivolumab 

(2018) 

Urineweginfectie 4,4% 2,6% 
-0,23, 12 

weken 

Aanname: conservatief 
gelijk gesteld aan de 

hoogste waarde op basis 
van de combinatie van 

disutiliteit en duur 

Diarree 0,6% 0,3% -0,26, 3 weken 
Pakketadvies 

ipilimumab/nivolumab 
(2018) 

Artralgie 0,6% 0% 
-0,16, 0,13 

weken 
Pakketadvies dafrabenib 

/tremetinib (2020)* 

Asthenie 0% 1,2% 
-0,20, 10 

weken 
Aanname gelijk aan 

vermoeidheid 

Constipatie 0,6% 0% -0,26, 3 weken 
Aanname gelijk aan 

diarree 

Rugpijn 1,2% 2,3% 
-0,16, 0,13 

weken 
Aanname gelijk aan 

artralgie 

Misselijkheid 0,3% 0,6% 
-0,16, 0,43 

weken 
Pakketadvies dafrabenib 

/tremetinib (2020)* 

Pyrexie 0,3% 0% 
-0,16, 0,43 

weken 
Pakketadvies dafrabenib 

/tremetinib (2020)* 

Verminderde 
eetlust 

0,3% 0,6% 
-0,26, 10 

weken 

Pakketadvies 
ipilimumab/nivolumab 

(2018), (anorexie) 

Hoesten 0,3% 0% 0, n.v.t. 
Pakketadvies 

ipilimumab/nivolumab 
(2018) 
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Overgeven 1,2% 0,6% 
-0,16, 0,43 

weken 
Pakketadvies dafrabenib 

/tremetinib (2020)* 

Hypothyroïdie 0,3% 0% 
-0,23, 12 

weken 

Aanname: conservatief 
gelijk gesteld aan de 

hoogste waarde op basis 
van de combinatie van 

disutiliteit en duur 

Uitslag 0,3% 0% 
-0,23, 12 

weken 

Pakketadvies 
ipilimumab/nivolumab 

(2018) 

Anemie 3,8% 2,9% 
-0,12, 10 

weken 

Pakketadvies 
ipilimumab/nivolumab 

(2018) 

Hematurie 1,7% 1,4% 
-0,23, 12 

weken 

Aanname: conservatief 
gelijk gesteld aan de 

hoogste waarde op basis 
van de combinatie van 

disutiliteit en duur 

Infusie-
gerelateerde 
reactie 

0,9% 0% 
-0,23, 12 

weken 
Aanname: gelijk als 

huiduitslag 

som -0,0061 -0,0039 -0,0022 (incrementeel) 
*In het pakketadvies voor dafrabenib en tremetinib is op basis van een studie waarin via een 
standard gamble een vaste disutiliteit per bijwerking is aangenomen en daarbij de lengte van 
de bijwerking is gevarieerd om tot een differentiatie per bijwerking te komen.  

 
Een alternatieve methode voor het modelleren van de utiliteit op basis van drie 
gezondheidsstadia is toegepast in een scenarioanalyse. Deze utiliteiten zijn tevens 
berekend met een Nederlands tarief en staan weergegeven in Tabel 10.  
 
Tabel 10: Overzicht van de in een scenarioanalyse gebruikte utiliteiten (3-state 
utiliteiten) 

 Utiliteit 95% BI 

Progressievrij  0,786 0,773-0,799 

Progressie  0,711 0,697-0,725 

Dood 0 0 

 

2.8.3 Kosten 
Uitgaande van het maatschappelijk perspectief kunnen er drie kostencategorieën 
worden onderscheiden, namelijk kosten binnen de gezondheidszorg, kosten van 
patiënten en familie en kosten in andere sectoren.  
 
De registratiehouders hebben kosten binnen de gezondheidszorg, patiënt en 
familiekosten, en kosten in andere sectoren meegenomen in het model. De kosten 
zijn uitgedrukt in euro’s en gecorrigeerd voor inflatie voor het jaar 2020. 
 
Kosten binnen de gezondheidszorg 
Binnen de kostencategorie kosten binnen de gezondheidzorg vallen twee soorten 
kosten. De eerste soort kosten bestaat 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 
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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 scenarioanalyse. 
 
De directe gezondheidszorgkosten die in het model zijn opgenomen bestaan uit 
geneesmiddelenkosten, toedieningskosten, kosten vervolgbehandelingen, en kosten 
die gerelateerd zijn aan het monitoren van de ziekte. Tevens zijn er kosten rondom 
het levenseinde en kosten van bijwerkingen meegenomen.  
 
Geneesmiddelenkosten 
De geneesmiddelenkosten van avelumab (Tabel 11) en de vervolgbehandelingen 
zijn gebaseerd op de lijstprijzen volgens de Z-INDEX (december 2020) (16).  
 
Tabel 11: Overzicht geneesmiddelkosten avelumab 

Geneesmiddel Prijs per verpakking Bron 

Avelumab (20 mg/ml, 10 ml) €924,26 Z-INDEX december 2020  

 
Avelumab wordt iedere 2 weken toegediend in een dosering van 800 mg (1). 
Avelumab is beschikbaar in flacons (concentraat voor oplossing voor infusie) van 
200 mg à €924,26. De kosten per toediening zijn €3.697 (4*€924,26). Spillage is 
niet van toepassing vanwege de flat dosing. Daarnaast hebben de registratiehouders 
de toedieningskosten voor een IV toediening meegenomen in het model. De kosten 
zijn gebaseerd op een micro kosten studie van toedieningskosten van trastuzumab 
en rituximab in Nederland door Franken et al. (2018) (17). De kosten voor een 
toediening werden geschat op €169,39. Het BSC beleid wordt door de 
registratiehouders gelijk geacht tussen beide behandelarmen, derhalve worden de 
kosten van het BSC beleid niet meegenomen in de kosteneffectiviteitsanalyse. Met 
dit punt is het Zorginstituut het niet helemaal eens. De BSC duur is niet gelijk voor 
beide groepen. Hoewel de kosten per maand wel hetzelfde kunnen zijn, is het niet 
correct om dit niet mee te nemen. Graag verzoekt het Zorginstituut de 
registratiehouder dit te corrigeren en BSC toe te voegen aan de analyse. De 
registratiehouders geven aan dat in eerdere aanvragen geen kosten zijn 
meegenomen voor een BSC beleid. Daarnaast wordt beschreven dat de aanvullende 
BSC behandeling gegeven aan de patiënten in de avelumab + BSC arm bij sommige 
patiënten gebruikt is om eventuele bijwerkingen te behandelen. Het is niet mogelijk 
om deze patiënten te scheiden. De registratiehouders nemen daarentegen wel een 
scenario mee waarin de impact van de BSC kosten op de uitkomst van de analyse 
wordt bepaald. Hierbij is gerekend met €100, €250 en €400 euro per maand aan 
BSC kosten.  
 
De behandelduur van avelumab + BSC is geschat op basis van de TTD curve uit de 
JAVELIN Bladder 100 studie. Om een realistische schatting te maken is de TTD 
geëxtrapoleerd. De statistische fit van de parametrische modellen is weergegeven in 
Tabel 12. Op basis van de beste statische fit is de Generalized Gamma gekozen voor 
de avelumab + BSC arm en de log-logistische distributie voor de BSC arm (Figuur 
6). Ondanks dat er aan de behandelduur van BSC geen kosten zijn verbonden, 
wordt deze toegepast om de start met een vervolgbehandeling te modelleren. Voor 
avelumab wordt een stopregel toegepast met een maximale behandelduur van 2 
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jaar. Klinische experts hebben aangegeven dat de behandelduur met IO (avelumab) 
maximaal 2 jaar zal bedragen. Dit is in overeenstemming met eerdere 
beoordelingen van avelumab + axitinib (18) en ipilimumab + nivolumab (19) door 
het Zorginstituut. Het effect van de stopregel van IO op de kosteneffectiviteit is in 
de scenarioanalyses onderzocht. Het Zorginstituut merkt op dat patiënten in de 
JAVELIN Bladder 100 studie konden worden doorbehandeld post-progressie. Dit 
gebeurde bij een groot deel van de patiënten. Mits dit gebeurt in de praktijk ziet het 
Zorginstituut graag dat de registratiehouders scenario’s toevoegen waarin patiënten 
na progressie toch nog worden doorbehandeld. Indien dit niet het geval is, dan ziet 
het Zorginstituut een gegronde onderbouwing van de registratiehouders. Als laatste 
vraagt het Zorginstituut zich af of de behandeling ooit stopt met betrekking tot de 
TTD voor BSC. Graag ziet het Zorginstituut hier meer toelichting over van de 
registratiehouders. Hierover laten de registratiehouders weten dat de TTD voor BSC 
alleen wordt gebruikt om het moment van starten met een vervolgbehandeling te 
modelleren. Na gesprekken met klinische experts wordt gesteld dat BSC zowel pre- 
als post-progressie gegeven wordt, afhankelijk van de klachten van de patiënt. Het 
Zorginstituut merkt op dat de BSC curve lang door lijkt te lopen voor slechts een 
klein percentage van de patiënten. Om deze reden vraagt het Zorginstituut zich af 
of het niet beter was geweest om de BSC arm, net als avelumab, op een klinisch 
relevant punt af te kappen. Het Zorginstituut weet echter niet of dit een groot effect 
heeft op het model. De registratiehouders geven verder aan dat in de basecase 
analyse van het model de TTD data wordt gebruikt, hierbij wordt rekening gehouden 
met het doorbehandelen post-progressie. Daarnaast is een scenario uitgevoerd 
waarbij in plaats van de TTD curve, de behandeling tot aan progressie plaatsvindt.  
Verder hebben de registratiehouders met enkele klinische experts gesproken over 
wat in de Nederlandse klinische praktijk gebeurt met doorbehandeling na 
progressie. Klinische experts geven aan dat er over het algemeen wordt gestopt met 
de behandeling na (snelle) progressie. Er wordt doorbehandeld bij een deel van de 
patiënten die een oligo-progressie vertonen of een langzame progressie 
ondervinden. De beslissing van de arts om door te behandelen na progressie wordt 
gebaseerd op fysieke gesteldheid en het klinische beeld. Tot slot geven de 
registratiehouders aan dat in het geval de klinische praktijk de SmPC volgt, de 
huidige analyse een conservatieve schatting is. Dit omdat de EMA aangeeft dat 
behandeling post-progressie geen impact heeft op de OS, verwacht wordt dat dit 
resulteert in een lagere ICER. 
 
Tabel 12: Statistische fit voor tijd tot discontinueren behandeling (TTD) van beide 
behandelarmen 

 Avelumab + BSC BSC 

 AIC BIC AIC BIC 

Weibull 1051,6 1059,3 1047,4 1055,1 

Log-normaal 1004,5 1012,2 1008,2 1015,9 

Log-logistisch 1012,3 1020,0 961,6 969,3 

Exponentieel 1050,9 1054,7 1045,6 1049,5 

Generalized Gamma 997,7 1009,3 1002,7 1014,2 

Gompertz 1033,6 1041,3 1027,0 1034,7 

AIC=Akaike Information Criterion; BIC=Bayesian Information Criterion; BSC=best supportive care 
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Figuur 6: Geobserveerde tijd tot discontinuatie met extrapolatie 

 
Het valt ook op dat wanneer de PFS vergeleken wordt met de TTD curve dat bij het 
bereiken van de behandelstop ongeveer 20% van de patiënten progressievrij zijn. 
Vervolgens stopt de behandeling en is na 40 maanden nog 15% progressievrij. Het 
lijkt daarbij ook onwaarschijnlijk dat patiënten die progressievrij zijn stoppen met de 
behandeling. Op dit moment start de TTD curve al terwijl patiënten nog 
progressievrij zijn. Het Zorginstituut vraagt hierbij om een verklaring van de 
registratiehouders. Om deze reden ziet het Zorginstituut dan ook graag een 
scenarioanalyse waarbij de behandelstop later plaatsvindt en helemaal niet wordt 
toegepast. Aan dit verzoek komen de registratiehouders tegemoet. De 
registratiehouders geven aan dat in de basecase analyse gebruik is gemaakt van 
een behandelstop na 2 jaar. Dit is tevens gevalideerd door de klinische experts die 
de registratiehouders hebben geconsulteerd in een adviesraad. Ook wordt 
opgemerkt dat bij immuuntherapieën vaak uit wordt gegaan van een behandelstop 
na 2 jaar. Er zijn enkele scenario’s toegevoegd om de impact van de behandelstop 
te onderzoeken. Zo is een scenario analyse uitgevoerd wanneer er geen 
behandelstop plaatsvindt, een scenario wanneer er wel wordt doorbehandeld op 
basis van de geëxtrapoleerde TTD curve en een scenario waar de behandelstop 
plaatsvindt op basis van de maximaal geobserveerde behandelduur in de studie 
(160 weken). Daarnaast hebben de registratiehouders in verschillende scenario 
analyses onderzocht wat het mogelijke effect zou zijn wanneer na de behandelstop 
het behandeleffect van avelumab wordt gecorrigeerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt 
van een afname (waning) van het behandeleffect op de OS over verschillende 
tijdsduren. Het wordt niet verwacht dat bij het stoppen van de behandeling met 
avelumab, het behandeleffect onmiddellijk verdwenen zal zijn. Daarom hebben de 
registratiehouders er bij de afname van het behandeleffect voor gekozen om deze 
lineair over tijd af te laten lopen. Hierbij is gebruik gemaakt van de ratio tussen de 
OS-hazards van beide behandelarmen. Als de afname van het behandeleffect wordt 
toegepast, wordt de OS-hazard voor de avelumab + BSC arm vanaf de 
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behandelstop over tijd gelijkgesteld aan die van de BSC arm. De afname van het 
behandeleffect is in scenario’s getest voor een maximale behandelduur van 2 jaar 
en een behandelduur van de maximaal geobserveerde behandelduur in de studie. 
Daarbij is ook de periode waarover de OS-hazard van de avelumab + BSC 
gelijkgesteld wordt aan die van de BSC arm gevarieerd op 1, 2 of 3 jaar.  
 
Het Zorginstituut merkt op dat in het model geen rekening is gehouden met 
patiënten die niet geheel volgens doseringsschema zijn behandeld, bijvoorbeeld 
door te hoge toxiciteit. Het Zorginstituut verwacht echter dat wanneer hier rekening 
mee wordt gehouden dit met name een positief effect zal hebben op de uitkomsten 
van het model in het voordeel van de interventie. Het betreft daarom om een 
maximaal scenario in de basecase. Het is mogelijk dat de registratiehouders een 
scenario toevoegen waarbij een doseringsschema wordt gebruikt dat niet maximaal 
is door bijvoorbeeld toxiciteit. Uit de JAVELIN Bladder 100 studie blijkt dat de 
relevante doseringsintensiteit (RDI) 84,6% is. De registratiehouders hebben 
derhalve een scenario toegevoegd waar gecorrigeerd wordt voor de RDI. De 
voornaamste oorzaak van vermindering in RDI is uitstel van behandeling en door 
dosis verlaging. 
 
Tot slot heeft het Zorginstituut een opmerking over de behandelduur. In de JAVELIN 
Bladder 100 studie wordt langer doorbehandeld dan misschien in de Nederlandse 
klinische praktijk gebeurt. Echter zijn de effecten zoals geobserveerd in de JAVELIN 
Bladder 100 studie gebaseerd op die langere duur, het is dus niet te zeggen hoe de 
effecten zouden veranderen als er korter behandeld wordt. Daarnaast is het in de 
studie zichtbaar dat patiënten substantieel doorbehandeld worden na progressie. 
Het Zorginstituut vraagt zich af hoe generaliseerbaar de resultaten van de JAVELIN 
Bladder 100 studie zijn voor een situatie waarin niet wordt doorbehandeld. De 
registratiehouder heeft hiervoor, zoals eerder is genoemd, een scenario analyse 
toegevoegd waarbij wordt behandeld tot progressie. Klinische experts geven aan dat 
een deel van de patiënten doorbehandeld kunnen worden als dit klinische voordelen 
geeft. Er stoppen ook patiënten met de behandeling bij een (snelle) progressie. Tot 
slot concludeert de EMA in de EPAR dat doorbehandeling geen effect heeft op de OS. 
Daarnaast is de timing van de vervolgbehandeling lastig en onoverzichtelijk, dit is 
zowel van toepassing op de KEA als de BIA. Graag verzoekt het Zorginstituut de 
registratiehouders om een uitleg en toelichting. De registratiehouders geven aan dat 
in de kosteneffectiviteitsanalyse wordt aangenomen dat de start van 
vervolgbehandeling onmiddellijk na progressie plaatsvindt. In de 
budgetimpactanalyse (BIA) wordt aangenomen dat dit direct aansluitend is aan de 
behandelduur met avelumab + BSC of BSC. Er is geen informatie beschikbaar over 
de sequentie van vervolgbehandeling en mogelijke tijd tussen progressie en begin 
vervolgbehandeling. 
 
Kosten vervolgbehandelingen 
In het model zijn de kosten van vervolgbehandelingen meegenomen van patiënten 
die gestopt zijn met avelumab + BSC of BSC als eerstelijns onderhoudsbehandeling. 
Het gebruik van vervolgbehandelingen, behandelduur en verdeling van de typen 
vervolgbehandelingen zijn gebaseerd op de JAVELIN Bladder 100 studie (5). In 
Tabel 13 is het gebruik van en de tijd op een vervolgbehandeling inzichtelijk 
gemaakt voor beide behandelarmen. Het Zorginstituut vraagt zich af of de 
percentages zoals genoemd in de tabel voor percentage met vervolgbehandeling op 
dit moment correct zijn meegenomen in het model. In het model worden de 
volgende percentages vermeld van patiënten met een vervolgbehandeling: 68,52% 
en 86,06% voor respectievelijk avelumab + BSC en BSC. Daarnaast valt het op dat 
het percentage IO-behandelingen van vervolgbehandelingen niet overeenkomt met 
het gebruikte percentage uit de BIA en de JAVELIN Bladder 100 studie. Hierin wordt 
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dit percentage geschat op 6,3% (22/350) voor avelumab en 43,7% (153/350) voor 
BSC. Het Zorginstituut verzoekt de registratiehouders om deze percentages te 
controleren en ervoor te zorgen dat deze overal gelijk zijn. Tot slot is het 
Zorginstituut benieuwd of hier ook rekening wordt gehouden met de observatieduur, 
er bevinden zich nog patiënten in de PFS van de avelumab arm. Het Zorginstituut 
verzoekt de registratiehouders om toe te lichten hoe de behandelduur van 
vervolgbehandelingen wordt bepaald. De registratiehouders geven aan dat het 
aantal patiënten gelijk blijven tussen de twee rapporten maar dat het percentage 
aangepast moest worden door de manier van modelleren. 
In de KEA werden deze percentages alleen toegepast op patiënten die progressie 
vertonen met een correctie voor het aantal patiënten die na progressie ook 
daadwerkelijk een vervolgbehandeling ontvingen. Zo is er in het FE rapport dus 
gerekend ten opzichte van de patiënten in de PD gezondheidstoestand.  
In de BIA wordt gerekend met percentages voor het gebruik in de hele populatie. 
Om dit te corrigeren is het percentage patiënten dat enige vervolgbehandeling 
ontving toegepast in de BIA. Om dit te corrigeren is het percentage patiënten dat 
enige vervolgbehandeling ontving toegepast in de BIA. 
 
Tabel 13: Vervolgbehandeling gebruik en tijd op vervolgbehandeling 

 Avelumab + BSC BSC 

Percentage met vervolgbehandeling 42% (148/350) 62% (216/350) 

Percentage vervolgbehandeling ontvangen 68% (148/216) 86% (216/251) 

Percentage IO-behandeling van 
vervolgbehandelingen ontvangen 

15% (22/148) 71% (153/216) 

Tijd op IO vervolgbehandeling in weken 
(SE) 

16,7 (3,6) 25,1 (2,3) 

Tijd op niet-IO vervolgbehandeling in weken 
(SE) 

16,0 (0,9) 16,6 (1,0) 

 
De vervolgbehandelingen zijn afkomstig uit de JAVELIN Bladder 100 studie en 
aangepast voor de Nederlandse situatie (5). Sommige behandelingen worden in 
Nederland volgens klinische experts niet voorgeschreven zoals atezolizumab en 
durvalumab (6). De percentages van de IO behandelingen die in Nederland niet 
voorgeschreven worden zijn allen toegeschreven aan pembrolizumab. Dit is de enige 
IO-vervolgbehandeling die een positief cieBOM (commissie beoordeling oncologische 
middelen) advies heeft gekregen (20). De percentages van de niet IO-
vervolgbehandelingen die niet in Nederland worden voorgeschreven zijn naar rato 
verdeeld over de andere in Nederland gebruikte behandelingen. In  
 
Tabel 14 is de verdeling van vervolgbehandelingen gebruikt in de JAVELIN Bladder 
100 studie en de Nederlandse situatie zoals uiteindelijk gebruikt in het model 
inzichtelijk gemaakt.  
 
Tabel 14: Verdeling vervolgbehandelingen 

 

 

Gebruik 
vervolgbehandelingen 

JAVELIN bladder 
100(21) 

Gebruik vervolgbehandelingen 
model 

 
Behandeling 

Avelumab 
+BSC 

BSC Avelumab +BSC BSC 

IO Atezolizumab 2% 23% 0% 0% 
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Gebruik 
vervolgbehandelingen 

JAVELIN bladder 
100(21) 

Gebruik vervolgbehandelingen 
model 

Nivolumab 0% 8% 0% 0% 

Pembrolizumab 13% 33% 15% 71% 

Durvalumab 0% 7% 0% 0% 

Niet 
IO 

Vinflunine 25% 8% 0% 0% 

Cisplatine 20% 10% 27% 13% 

Carboplatine 31% 17% 43% 23% 

Gemcitabine 41% 24% 58% 33% 

Docetaxel 3% 5% 5% 6% 

Paclitaxel 32% 19% 45% 26% 

Pemetrexed 1% 0% 2% 1% 

Overig 26% 21% 0% 0% 

 Totaal 195% 175% 195% 175% 

 
De kosten voor de vervolgbehandeling worden in het model als eenmalige 
kostenpost berekend voor patiënten die progressie vertoonden. Dit hebben de 
registratiehouders gedaan omdat het niet bekend is wanneer precies welke 
behandeling werd toegediend. Dit wordt mede veroorzaakt doordat deze 
vervolgbehandelingen zowel in de tweedelijn als in latere lijnen toegediend kunnen 
worden, en ook in de vorm van combinatie behandelingen. In Tabel 15 wordt een 
overzicht van de kosten van de geneesmiddelenkosten van de vervolgbehandelingen 
gegeven. Het Zorginstituut merkt op dat het niet juist is om de kosten van 
vervolgbehandeling als eenmalige kostenpost mee te nemen als progressie 
optreedt. Wanneer dit op deze manier gedaan wordt dan gaat dit niet goed met de 
discontering. Als dit gebaseerd is op een vastgestelde duur dan is het zeer 
waarschijnlijk dat hier niet de juiste schattingen uitkomen. Graag ziet het 
Zorginstituut dat dit wordt aangepast door de registratiehouders. De 
registratiehouders gaan op dit punt niet mee met het Zorginstituut om een aantal 
redenen. Allereerst wordt het punt aangedragen dat de kosten van 
vervolgbehandelingen als eenmalige kostenpost worden meegenomen wanneer 
progressie optreedt, ook is toegepast bij andere pakketadviezen. Ten tweede lijkt 
het de registratiehouders onwaarschijnlijk dat deze aanpassing de resultaten erg 
beïnvloedt, gezien de gemiddelde behandelduur van vervolgbehandelingen minder 
dan 1 jaar is. Ten slotte voegt dit veel complexiteit toe aan het model.  
 
Tabel 15: Berekeningen medicijnkosten vervolgbehandelingen 

Vervolg-
behandeling 

Inhoud 
verpakking 

Prijs 
verpakking 

Dosering 
Medicijnkosten 
per behandel-

cyclus 
Bron 

Pembrolizu 
mab 

100 mg €2.624,38 
200 mg IV  
1 maal per 
3 weken 

€5.249 
Z-index 

december 
2020 (16) 

Cisplatin 50 mg €20,82 
131 mg IV 
1 maal per 
3 weken 

€64 
Z-index 

december 
2020 (16) 
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Vervolg-
behandeling 

Inhoud 
verpakking 

Prijs 
verpakking 

Dosering 
Medicijnkosten 
per behandel-

cyclus 
Bron 

Carboplatin 450 mg €137,72 
423 mg IV  
1 maal per 
3 weken 

€129 
Z-index 

december 
2020 (16) 

Gemcitabine 1000 mg €46,03 
1866 mg IV 
2 maal per 
3 weken 

€105 
Z-index 

december 
2020 (16) 

Docetaxel 80 mg €382,25 
187 mg IV 
1 maal per 
3 weken 

€1.102 
Z-index 

december 
2020 (16) 

Paclitaxel 300 mg €627,34 
280 mg IV 
1 maal per 
3 weken 

€807 
Z-index 

december 
2020 (16) 

Pemetrexed 100 mg €248,42 
933 mg IV 
1 maal per 
3 weken 

€2.714 
Z-index 

december 
2020 (16) 

 
Naast de geneesmiddelenkosten omvatten de eenmalige kosten ook de 
toedieningskosten en reiskosten. Een overzicht van de kosten van de 
vervolgbehandelingen per cyclus zijn weergegeven in Tabel 16. Voor de 
vervolgbehandelingen worden toedieningskosten van €169,39 per toediening 
gerekend op basis van de micro-kosten studie (17) (zie eerdere opmerking 
inflatiecorrectie). Daarnaast worden reiskosten van €6,10 gerekend (worden verder 
toegelicht onder kopje reiskosten) (22). 
 
Tabel 16: Berekening kosten vervolgbehandeling per week 

Vervolg 
behandeling 

Toedienings-
kosten per 

week 

Reiskosten 
per week 

Medicijnkosten 
per week 

Totaalkosten 
per week 

Pembrolizu 
mab 

€56,46 €2,03 €1.750* €1.833,48 

Cisplatin €56,46 €2,03 €21 €105,33 

Carboplatin €56,46 €2,03 €43 €127,01 

Gemcitabine €112,92 €4,07 €70 €237,94 

Docetaxel €56,46 €2,03 €367 €451,07 

Paclitaxel €56,46 €2,03 €269 €352,94 

Pemetrexed €56,46 €2,03 €814 €898,08 

Totaalkosten 
per patiënt  

€10.222,30 (avelumab + BSC) 

€35.748,63 (BSC) 

*rekenvoorbeeld: €5.249/3weken = €1.750 
 
Zorggebruik 
Het zorggebruik en volumes zijn gebaseerd op input van de klinische experts uit de 
adviesraad die is samengesteld door de registratiehouders (6). De 
registratiehouders geven aan dat een literatuuronderzoek is uitgevoerd maar dit 
heeft geen gegevens opgeleverd over het zorggebruik van mUC patiënten. De 
kosten per eenheid behorende bij het zorggebruik zijn overgenomen uit de 
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kostenhandleiding (22). In  
Tabel 17 is een overzicht gegeven van het zorggebruik en bijhorende kosten. De 
kosten verschillen per gezondheidstoestand en worden in het model per cyclus 
toegewezen aan het aantal patiënten die zich op dat moment in de 
gezondheidstoestand bevindt.  
 

Tabel 17: Zorggebruik per maand en bijbehorende kosten 

Resources 
Gebruik in 

PFS 
(per maand) 

Gebruik in PD 
(per maand) 

Bron 
(gebruik) 

Kosten 
per 
eenheid  

Bron 
(kosten) 

 
Ave+ 
BSC 

BSC 
Ave+ 
BSC 

BSC    

Bezoek 
oncoloog 

1 1 1 1 Adviesraad €98,11 

Kostenhand-
leiding 

Hakkaart-
van Roijen 

(22) 

CT scan 
oncoloog 

1 1 1 1 Adviesraad €171,49 
DBC 

zorgproduct 

Thuiszorg 0 0 1 1 Adviesraad €62,53 

Kostenhand-
leiding 

Hakkaart-
van Roijen 

(22) 

Bezoek 
wijkverple
ging 

0 0 0 0 Adviesraad €78,71 

Kostenhand-
leiding 

Hakkaart-
van Roijen 

(22) 

Diëtist  0 0 0 0 Adviesraad €36,66 

Kostenhand-
leiding 

Hakkaart-
van Roijen 

(22) 

Thuisbezo
ek huisarts 

0 0 1 1 Adviesraad €53,91 

Kostenhand-
leiding 

Hakkaart-
van Roijen 

(22) 

BSC 1 1 0 0 Adviesraad €0 Aanname 

Kosten per 
week 
(totaal) 

€67,5
0* 

€67,
50 

€97 €97    

*0,25 bezoek per week (1 per maand) * €270 = €67,5 
 
Het Zorginstituut is van mening dat de kosten van het zorggebruik op dit moment 
erg laag zijn. Nu worden alleen de kosten van de oncoloog in de PFS fase 
toegewezen. In deze fase worden patiënten bijvoorbeeld ook gemonitord op 
progressie zoals gesteld in de JAVELIN Bladder 100 studie, de kosten van deze 
scans lijken hier te missen. De registratiehouders geven aan de scans inderdaad 
niet meegenomen waren, in de huidige basecase analyse wordt aangenomen dat bij 
elk bezoek aan de oncoloog een CT scan wordt gemaakt. Daarnaast wordt thuiszorg 
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slechts een keer per maand toegewezen aan de patiënten in progressie. Dit lijkt het 
Zorginstituut ook erg onwaarschijnlijk. De registratiehouders hebben het 
thuiszorggebruik gevalideerd bij de adviesraad. Desondanks is een scenario 
bijgevoegd waar patiënten in progressie 4 keer per maand thuiszorg ontvangen.  
 
Kosten bijwerkingen 
De kosten voor bijwerkingen zijn in het model als eenmalige kostenpost 
meegenomen. Gegevens over de bijwerkingen komen uit de JAVELIN Bladder 100 
studie en hierbij worden geïncludeerd wanneer: 

 Een bijwerking, ongeacht de graad van de bijwerking, in een van de 
behandelarmen in 10% of meer van patiënten voorkomen. 

 Een bijwerking, van minimaal graad 3, in een van de behandelarmen in 5% 
of meer van patiënten voorkomen . 

De kosten per bijwerking zijn afkomstig uit verschillende bronnen. Een overzicht van 
de kosten van bijwerkingen is weergegeven in Tabel 18. Het somproduct voor de 
kosten van bijwerkingen per arm is de som van de incidentie per bijwerking maal de 
kosten per bijwerking. 
 
Het Zorginstituut merkt vervolgens op dat sommige kosten voor bijvoorbeeld 
diarree relatief hoog zijn. Al met al zou het Zorginstituut graag meer inzicht krijgen 
in de kosten van bijwerkingen met een uitgebreidere toelichting van de 
registratiehouders over de incidentiecijfers en kosten. De kosten voor bijwerkingen, 
disutiliteiten en duur van bijwerkingen zijn voornamelijk gebaseerd op eerdere 
pakketadviezen van het Zorginstituut. Daarnaast zijn er enkele aannames gedaan 
door de registratiehouders. In de JAVELIN Bladder 100 studie zijn kosten en duur 
van bijwerkingen niet gemeten, de kosten van bijwerkingen en disutiliteiten 
meegenomen dienen als inschatting van de impact van verschil in behandeling 
afhankelijke bijwerkingen. Tot slot geven de registratiehouders aan dat door het 
beperkte verschil in incidentie cijfers tussen beide armen de relatief hoge kosten, 
zoals voor de bijwerking diarree, een beperkte impact hebben. 
 
Tabel 18: Kosten van bijwerkingen en incidentie JAVELIN Bladder 100 studie 

Bijwerking Kosten Bron 

Vermoeidheid €797 Pakketadvies ipilimumab/nivolumab (2018) 

Pruritus €95 Pakketadvies ipilimumab/nivolumab (2018) 

Urineweginfectie €1.197 
Zorginstituut Nederland: zinnige zorg - 
rapport screeningsfase systematisch analyse 
infectieziekten 2019 

Diarree €2.143 Pakketadvies ipilimumab/nivolumab (2018) 

Artralgie €95 Pakketadvies dafrabenib /tremetinib (2020) 

Asthenie €797 Aanname gelijk aan vermoeidheid 

Constipatie €2.143 Aanname gelijk aan diarree 

Rugpijn €95 Aanname gelijk aan artralgie 

Misselijkheid €607 Pakketadvies dafrabenib /tremetinib (2020) 

Pyrexie €1.714 Pakketadvies dafrabenib /tremetinib (2020) 

Verminderde eetlust €792 
Pakketadvies ipilimumab/nivolumab (2018), 
(anorexie) 

Hoesten €95 Pakketadvies ipilimumab/nivolumab (2018) 

Overgeven €192 Pakketadvies dafrabenib /tremetinib (2020) 

Hypothyroïdie €3.079 
Pakketadvies dafrabenib /tremetinib (2020) 
(hypophysitis) 
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Bijwerking Kosten Bron 

Uitslag €313 Pakketadvies ipilimumab/nivolumab (2018) 

Anemie €1.899 Pakketadvies ipilimumab/nivolumab (2018) 

Hematurie €1.197 Aanname gelijk aan urineweginfectie 

Infusie-gerelateerde reactie €313 Aanname gelijk aan uitslag 

 
Kosten levenseinde 
Het is aangenomen dat de kosten van terminale zorg als eenmalige kostenpost 
wordt meegenomen in het model. De registratiehouders hebben de kosten rondom 
het levenseinde gebaseerd op de DBC palliatieve zorg uit 2019 en is gecorrigeerd 
voor inflatie naar 2020. De totale kosten bedragen €5.777 en worden in het model 
toegekend aan alle patiënten die in een cyclus overlijden.  
 
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.  
 
Mantelzorg kosten 
Voor de mantelzorgkosten wordt onderscheid gemaakt in gezondheidstoestand en 
behandelarm (Tabel 19). Het aantal mantelzorguren zijn afkomstig uit een eerdere 
beoordeling van het Zorginstituut van avelumab + axitinib (18). In de 
progressievrije toestand wordt voor beide behandelarmen uitgegaan van 6 
mantelzorguren per week en 10 uren voor de post-progressie toestand. . De kosten 
voor mantelzorg zijn afkomstig uit de kostenhandleiding en bedragen €15,09 per 
uur (22). De registratiehouders hebben verschillende scenario’s meegenomen 
waarin de invloed van de kosten van mantelzorggebruik worden onderzocht. De 
totale kosten zonder progressie komen daarmee op €90,57 per week en bij 
progressie op €150,94 per week. 
 
Tabel 19: Overzicht mantelzorgkosten 

 Progressievrij Post-progressie Bron 

Uur per week avelumab +BSC 6 10 Adviesraad (6) 

Uur per week BSC 6 10 Adviesraad (6) 

 
Reiskosten 
De reiskosten zijn berekend voor ziekenhuisbezoeken (intraveneuze toediening en 
het bezoek aan de oncoloog). In overeenstemming met de Nederlandse 
kostenhandleiding wordt de reisafstand tot het ziekenhuis geschat op 7 kilometer. 
Er wordt uitgegaan van €0,20 per km en parkeerkosten van €3,23 voor 
ziekenhuisbezoeken. Per ziekenhuisbezoek komt dit neer op €6,10 (22). De 
reiskosten voor een vervolgbehandeling worden als eenmalige kostenpost gerekend 
bij progressie.  
 
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. 
 
Productiviteitsverliezen 
In de base-case zijn productiviteitskosten niet meegenomen. De klinische experts 
die de registratiehouders hebben geconsulteerd geven aan dat deze patiënten in 
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onderhoudsbehandeling in de Nederlandse praktijk vaak niet meer werken (6). 
Tevens wijzen de registratiehouders op de mediane leeftijd uit de JAVELIN Bladder 
100 studie van 69 jaar en de mediane leeftijd van patiënten met gemetastaseerde 
ziekte in Nederland van 72 jaar (5, 23). Beiden zijn hoger dan de officiële 
pensioensleeftijd in Nederland.  
Echter laat de JAVELIN Bladder 100 studie ook zien dat er grote spreiding is in 
leeftijd. Zo is de jongste patiënt in de BSC arm 32 jaar en in de avelumab + BSC 
arm 37 jaar. Omdat de mediane leeftijd boven de pensioensleeftijd ligt betekent dit 
niet automatisch dat geen van deze patiënten meer werken. Daarnaast staat in de 
EPAR vermeld dat 66% van deze groep patiënten 65 jaar of ouder was (1). Dit 
maakt inzichtelijk dat een groep van grofweg 30% nog productiviteitsverliezen 
kunnen hebben. Het Zorginstituut verzoekt de registratiehouders om de kosten van 
productiviteitsverliezen daarom wel mee te nemen in de basecase. De 
registratiehouders geven aan dat de productiviteitsverliezen niet in de huidige 
basecase analyse worden meegenomen, maar worden gepresenteerd als een 
scenario. Voor de berekening van de productiviteitsverliezen zijn alleen de 
frictiekosten voor patiënten die stoppen met werken door progressie of overlijden 
meegenomen. De productiviteitsverliezen zijn meegenomen op basis van het 
percentage patiënten JAVELIN Bladder 100 studie dat onder de pensioenleeftijd 
(39%) was en hun gemiddelde leeftijd (58 jaar). Voor deze patiënten zijn 
productiviteitsverliezen meegenomen vanaf het begin van het model tot het 
moment dat ze de pensioenleeftijd bereikten (na 81/3 jaar). In deze periode werden 
voor deze patiënten die uit de progressievrije overlevingstoestand gingen (door 
progressie of overlijden) frictiekosten gerekend, gecorrigeerd voor het percentage 
patiënten dat onder de pensioenleeftijd was (39%). De inputgegevens voor dit 
scenario zijn afkomstig uit een ander pakketadvies (avelumab + axitinib), deze 
gegevens zijn weergegeven in Tabel 20.  
 
Tabel 20: Inputgegevens voor scenario inclusie productiviteitsverliezen 

Parameter Waarde Bron 

Pensioenleeftijd 661/3 Rijksoverheid 

Arbeidsparticipatie gecorrigeerd voor 
man/vrouw verdeling in de studie 

64,34% 
CBS (2020) & JAVELIN Bladder 
patiëntkarakteristieken 

Gemiddeld uurloon gecorrigeerd voor 
man/vrouw verdeling in de studie 

€39.32 
Kostenhandleiding, Hakkaart – 
van Roijen & JAVELIN Bladder 
patiëntkarakteristieken 

Frictieperiode 14,22 weken CBS  

Percentage van de patiënten dat nog 
werkt dat blijft werken wanneer 
progressievrij 

15% 
Pakketadvies van avelumab + 
axitinib in aRCC (2020) 

Gemiddeld aantal gewerkte uren in 
progressievrije staat 

20 uur 
Pakketadvies van avelumab + 
axitinib in aRCC (2020) 

Percentage van de patiënten dat nog 
werkt dat blijft werken na progressie 

0% 
Pakketadvies van avelumab + 
axitinib in aRCC (2020) 

Frictiekosten per patiënt onder de 
67 die progressie vertoont of 
overlijdt 

€1,079.02 
(15%*64.34%)*20 uur * 14,22 
weken 

 
Indirecte medische kosten 
In een scenarioanalyse zijn de indirecte medische kosten door gewonnen 
levensjaren opgenomen in het model. Hiervoor is gebruik gemaakt van de Practical 
Application to Include Disease costs (PAID) tool (24). De kosten die gerelateerd zijn 
aan blaas- en nierkanker zijn niet meegenomen. 
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Conclusie kosten: Het Zorginstituut kan zich vinden in de kosten zoals deze nu zijn 
meegenomen.  

2.8.4 Modelaannames 
In Tabel 21 worden de aannames weergegeven zoals gerapporteerd door de 
registratiehouders.  
 
Tabel 21: Overzicht van gedane aannames 

Nummer Aanname 

1 De patiëntkarakteristieken uit de JAVELIN bladder 100 studie zijn voldoende 
representatief voor de Nederlandse populatie van patiënten met mUC die 
progressievrij zijn na behandeling met een platina-gebaseerde 
chemotherapie. Verschillen tussen Nederlandse patiënten en de JAVELIN 
Bladder 100 patiënten hebben geen impact op de relatieve effectiviteit 
avelumab + BSC versus BSC. 

2 De partition survival model structuur vangt de belangrijke volgorde van 
events in de onderhoudsfase van mUC. Daarnaast zijn PFS, PD en dood, 
wederzijds uitsluitende en onomkeerbare events. Dit is in lijn met de 
definities van PFS en OS in klinische studies en met andere modellen in 
oncologie. 

3 Gegeven dat de OS log-cumulatieve hazard plots parallel lopen en het 
werkingsmechanisme van avelumab + BSC anders is dan dat van BSC, is het 
toepassen van een gecombineerde fit de beste aanpak. 

4 Gegeven dat de PFS log-cumulatieve hazard plots een abrupte verandering 
in hazard laten zien voor zowel avelumab + BSC als BSC is het toepassen 
van de piecewise fits de beste aanpak. 

5 Vervolgbehandelingen worden bij progressie als een eenmalige kostenpost 
toegepast. 

6 Patiënten worden maximaal 2 jaar met avelumab behandeld 

7 BSC beleid is gelijk tussen beide armen en dus hoeven er geen kosten te 
worden meegenomen in het model. 

8 Verdeling van vervolgbehandelingen die niet in NL beschikbaar zijn kunnen 
worden verdeeld over andere beschikbare vervolgbehandelingen. 

9 De PFS utiliteiten (≥30 dagen tot dood en <30 dagen tot dood) en OS 
utiliteiten (≥30 dagen tot dood en <30 dagen tot dood) zoals gemeten in de 
JAVELIN Bladder 100 reflecteren de kwaliteit van leven van patiënten in het 
model. 

10 Bijwerkingen zijn als eenmalige kostenpost meegenomen. 

11 De bijwerkingen waarvan de incidentie wordt meegenomen zijn gebaseerd 
op de incidentie in de JAVELIN Bladder 100 studie: 

- Een incidentie van 10% of meer als enige graad bijwerking in een 
behandelarm 

- Een incidentie van 5% of meer als graad 3 of hoger bijwerking in een 
behandelarm  

12 Aangezien de mediane leeftijd van de JAVELIN Bladder 100 studie boven de 
pensioenleeftijd ligt, hoeven er geen productiviteitskosten meegenomen te 
worden. Bovendien is het aannemelijk dat deze patiënten niet meer werken 
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na het volbrengen van platina-gebaseerde chemotherapie. 

 

2.9 Validatie 

2.9.1 Validatie van het conceptuele model 
De registratiehouders rapporteren een ingevulde validatie assessment voor 
gezondheidseconomische modellen (AdViSHE) vragenlijst. Tijdens een bijeenkomst 
van een samengestelde adviesraad van oncologen en urologen is het conceptuele 
model bediscussieerd. De aannames en methoden zijn ook gevalideerd door een 
gezondheidseconoom.  

2.9.2 Validatie van de input data 
De input data waarop extrapolatie is toegepast (PFS, OS, TTD) zijn statistisch 
getoetst, zie paragraaf 2.8.1. De proportional hazard assumptie is getoetst en de 
statistische fit is berekend door middel van de AIC/BIC. Bovendien zijn de 
extrapolaties gevalideerd door de klinisch experts uit de adviesraad (6) (zie 
paragraaf 2.8.1). De invloed van alternatieve curves op de kosteneffectiviteit is 
getest in de scenarioanalyses. 
De registratiehouders hebben daarnaast een externe validatie uitgevoerd. Hierbij 
hebben zij middels een literatuuronderzoek geprobeerd om data te verzamelen 
over: 

 Komt de JAVELIN Bladder 100 studie voldoende overeen met de 
Nederlandse patiëntenpopulatie? 

 Komt het gemodelleerde zorggebruik overeen met het gebruik in Nederland? 
 Komen de extrapolaties van deze patiënten overeen met de 

overlevingsverwachtingen volgens de Nederlandse klinische experts? 
De drie gerichte literatuur onderzoeken leverde de registratiehouders geen 
publicaties of data op die inzicht verschaffen in de drie bovenstaande vragen. De 
registratiehouders geven als mogelijke verklaring dat met de toevoeging van 
avelumab als eerstelijns onderhoudsbehandeling een nieuwe behandelvorm 
ontstaat. Daarnaast worden de patiënten in Nederland op dit moment niet actief 
behandeld waardoor er geen goede inschatting gemaakt kan worden of de 
Nederlandse patiënten populatie overeenkomt met de populatie gezien in de 
JAVELIN Bladder 100 studie. Om de vragen (enigszins) te kunnen beantwoorden 
hebben de registratiehouders gebruik gemaakt van de zes Nederlandse klinische 
experts in een adviesraad (6).  

2.9.3 Technische validatie 
In de ingevulde AdViSHE vragenlijst zijn onder deel C: validatie van het model 
onder andere extreme waarden en berekeningen gecontroleerd. Dit is gedaan door 
een gezondheidseconoom. 

2.9.4 Output validatie 
De registratiehouders hebben een interne validatie van het model op basis van de 
uitkomsten van de JAVELIN Bladder 100 studie en de gekozen distributies 
weergegeven in Tabel 22. Hieruit valt af te lezen dat de mediane OS en PFS 
nauwelijks afwijken. Voor de TTD geeft het model een overschatting in vergelijking 
met de JAVELIN Bladder 100 studie.  
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Tabel 22: Interne validatie van het model op basis van de uitkomsten van de 
JAVELIN Bladder 100 studie en de gekozen distributie 

  Avelumab + BSC BSC 

Mediane OS (maanden) 

Model 22,1 15,8 

JAVELIN Bladder 100 21,4 14,3 

Verschil 0,7 1,5 

Mediane PFS (maanden) 

Model 3,4 2,0 

JAVELIN Bladder 100 3,7 2,0 

Verschil 0,3 0 

Mediane TTD (weken) 

Model 27,3 14,8 

JAVELIN Bladder 100 24,9 13,1 

Verschil 2,4 1,7 

 

2.10 Gevoeligheids- en scenarioanalyses 
In een gevoeligheidsanalyse wordt nagegaan wat de impact is van de onzekerheid 
rondom inputvariabelen van het model op de resultaten. Bovendien wordt de 
robuustheid van de resultaten vastgesteld. In geval van een modelstudie waaraan 
aannames ten grondslag liggen is per definitie sprake van onzekerheid en is het 
uitvoeren van gevoeligheidsanalyses een vereiste. 

2.10.1 Univariate gevoeligheidsanalyses 
In de univariate gevoeligheidsanalyses zijn de modelparameters gevarieerd op basis 
van het 95% betrouwbaarheidsinterval. Als het betrouwbaarheidsinterval niet 
bekend is dan werd 20% van de gemiddelde waarde gekozen als standaardfout. In 
Bijlage 1 zijn alle parameters opgenomen die zijn onderzocht in de univariate 
gevoeligheidsanalyses. Het valt het Zorginstituut op dat er veelal finale kosten van 
de berekeningen in de gevoeligheidsanalyse worden meegenomen. Een voorbeeld 
hiervan is het zorggebruik dat is geschat door de adviesraad. Dit zijn mogelijke 
componenten die een zekere onzekerheid met zich meebrengen. Het Zorginstituut 
ziet graag dat de parameters met veel onzekerheid ‘los’ worden meegenomen in de 
univariate gevoeligheidsanalyse. De registratiehouders geven aan dat zij het 
verzoek van het Zorginstituut begrijpen. Echter is de impact van het zorggebruik, 
wat door het Zorginstituut als voorbeeld werd gebruikt, minimaal. Kijkend naar de 
geaggregeerde kosten die in de top 10 van de univariate gevoeligheidsanalyse staat 
wordt inzichtelijk dat de vervolgbehandelingskosten onzekerheid veroorzaken. De 
onzekerheid wordt hier voornamelijk veroorzaak door de behandelduur. Om deze 
reden is de duur van vervolgbehandeling IO en niet IO apart meegenomen in de 
univariate gevoeligheidsanalyse. De registratiehouders geven aan dat een extra 
toets van de onzekerheid is meegenomen voor de volgende kostenposten (+/- 
40%):  

 Mantelzorgkosten per cyclus voor avelumab + BSC en BSC in PFS en PD 
 Zorggebruik per cyclus voor avelumab + BSC en BSC in PFS en PD 
 Reiskosten per cyclus voor avelumab + BSC en BSC in PFS en PD 
 Reiskosten per toediening 
 Kosten voor levenseinde 
 Kosten voor bijwerkingen voor avelumab + BSC en BSC 
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2.10.2 Probabilistische gevoeligheidsanalyses (PSA) 
In totaal werden er 5.000 simulaties uitgevoerd. Bijlage 2 geeft de parameters weer 
die opgenomen zijn in de probabilistische gevoeligheidsanalyse, inclusief de 
gebruikte verdelingen. Er is een standaardfout van 20% aangenomen wanneer data 
rondom de onzekerheid ontbrak.  

2.10.3 Scenarioanalyses 
De scenarioanalyses die zijn uitgevoerd zijn schematisch weergegeven in Tabel 23. 
 
Tabel 23: Scenarioanalyses 

 Base case Scenario 

OS extrapolatie Combined fit OS  
(Generalized Gamma) 

Combined fit OS: Gompertz  

Combined fit OS: Exponential  

PFS extrapolatie (>8 
weken) 

Avelumab + BSC: Log-
normaal 
BSC: Log-normaal 

Avelumab + BSC: Log-
logistisch 
BSC: Log-logistisch 

Avelumab + BSC: Weibull 
BSC: Weibull 

Behandelduur Op basis van TTD curve, 
behandelstop na 2 jaar 

Behandelduur 6 maanden 

Behandelduur tot progressie 

Behandelstop: na 160 weken 
(maximale data uit studie) 

Geen behandelstop 

Behandelduur max 2 jaar en 
treatment waning na 1 jaar 

Behandelduur max 2 jaar en 
treatment waning na 2 jaar 

Behandelduur max 2 jaar en 
treatment waning na 3 jaar 

Behandelduur max 160 weken 
en treatment waning na 1 jaar 

Behandelduur max 160 weken 
en treatment waning na 2 jaar 

Behandelduur max 160 weken 
en treatment waning na 3 jaar 

IO duur 
vervolgbehandeling 

Tijd op IO 
vervolgbehandeling: 

- Avelumab + BSC: 16,7 
weken 

- BSC: 25,1 weken 

Vervolg IO duur: beide BSC 
lengte (25,1 weken) 

Vervolg IO duur: beide 
avelumab + BSC lengte (16,7 
weken) 

Utiliteiten 5-healthstate utiliteiten 3-healthstate utiliteiten 

Disutiliteiten Geïncludeerd Geëxcludeerd 

Dosering Geen RDI correctie  RDI correctie  

BSC kosten BSC tijdens PFS: €0 BSC tijdens PFS: €100 per 
maand 

BSC tijdens PFS: €250 per 
maand 

BSC tijdens PFS: €400 per 
maand 

Bijwerkingen kosten Geïncludeerd Geëxcludeerd 

Levenseindekosten Geïncludeerd Kosten gehalveerd 

Geëxcludeerd 

Indirecte medische Geëxcludeerd Geïncludeerd 
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 Base case Scenario 

kosten 

Transportkosten Geïncludeerd Geëxcludeerd 

Kosten zorggebruik Geïncludeerd Geëxcludeerd 

Zorggebruik thuiszorg Zorggebruik na progressie 
thuiszorg: 1x per maand 

Zorggebruik na progressie 
thuiszorg: 4x per maand 

Productiviteitsverliezen Geëxcludeerd  Geïncludeerd 

Mantelzorg kosten Geïncludeerd Geëxcludeerd 

Mantelzorg kosten PF: 
- Avelumab + BSC: 6 

uur per week 
- BSC 6 uur per week 

PD: 
- Avelumab + BSC: 10 

uur per week 
- BSC 10 uur per week 

PFS: 4 uur beide armen 

PD: 14 uur beide armen 

PFS: 4 uur beide armen, & 
PD: 14 uur voor beide armen 

Perspectief Maatschappelijk Gezondheidszorg 

Tijdshorizon 20 jaar Tijdshorizon 10 jaar 

Tijdshorizon 15 jaar 

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 avelumab + BSC. 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. 

2.11 Literatuurstudie 
De registratiehouders hebben een literatuuronderzoek uitgevoerd in de databases 
van MEDLINE op 15 januari 2021. Bovendien is bij de beoordeling gebruik gemaakt 
van de 1B-tekst van het registratiedossier, de EPAR en onderzoeken die 
gepubliceerd zijn in peer reviewed tijdschriften.  
De registratiehouders geven aan dat naast het primaire systematische 
literatuuronderzoek zoals beschreven in het farmacotherapeutische dossier, nog een 
viertal additionele literatuuronderzoeken zijn uitgevoerd. Het gaat hierbij om de 
volgende literatuuronderzoeken: 

1. Economische modellen voor blaaskanker in de Nederlandse setting.  
2. Langetermijn survivaldata van patiënten met mUC. 
3. Kwaliteit van leven data voor blaaskanker patiënten in Nederland. 
4. Kosten en zorggebruik van blaaskanker patiënten in Nederland. 

Geen van de publicaties die naar voren kwam tijdens de zoektocht bleek relevante 
informatie te bevatten. 
 
In Tabel 24 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: Klinische studies die zijn betrokken in de beoordeling 

1e auteur 
en jaar 
van 
publicatie 
[ref] 

onderzoeks-opzet  
(level of evidence) 
[ITT/PP] 

patiënten interventie en controle belangrijkste uitkomstmaten 

aantal kenmerken 

Powles et 
al., 2020 
 
JAVELIN 
Bladder 
100 
studie 
 

RCT, fase III, open-
label 
Fase 3,  
multicentrum,  
internationale,  
gerandomiseerde,  
open-label, parallel-
groep studie 
 
Totale F/U duur: 

Totaal: 700 (1:1 
gerandomiseerd) 
Avelumab + 
BSC: n=350 
 
BSC: n=350 

Patiënten met lokaal 
gevorderde en 
gemetastaseerde UC 
die progressievrij zijn 
na behandeling met 
platinabevattende 
chemotherapie 

Interventie: 
onderhoudsbehandeling 
met avelumab 10 mg 
per kg lichaamsgewicht 
IV Q2W toegevoegd aan 
best ondersteunende 
zorg 
 
Vergelijkende 
behandeling: best 
ondersteunende zorg 

Primaire: Winst op OS in de PD-L1 
positieve patiënten en de ITT 
populatie 
 
Secundaire: PFS, ORR, PK/PD, 
biomarkers, KvL, ongunstige 
effecten. 
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3 Resultaten farmaco-economische evaluatie 

3.1 Ziektelast 
 
Met behulp van de proportional shortfall methode is een berekening gemaakt van de 
ziektelast (Tabel 25) voor de huidige patiëntgroep. De ziektelast is berekend met de 
proportional shortfall methode. Omdat de ziektelast rond de 0,85 ligt, acht het 
Zorginstituut een referentiewaarde van €80.000 per QALY relevant bij deze 
aandoening. 
 
Tabel 25: Berekening ziektelast van eerstelijns onderhoudsbehandeling voor 
volwassen patiënten met lokaal gevorderd of gemetastaseerd urotheelcelcarcinoom 
die geen progressie hebben vertoond na behandeling met platina-bevattende 
chemotherapie. 

Resterende QALYs met standaard behandeling 2,1082 

QALYs zonder ziekte (gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht) 14,02 

Absoluut QALY verlies (fair innings) 11,91 

Proportional shortfall 0,85 

 

3.2 Incrementele en totale effecten 
Behandeling met avelumab + BSC resulteert in een winst in kwaliteit van leven ten 
opzichte van BSC (zie Tabel 26). 
 
Tabel 26: Incrementele effecten van behandeling met avelumab + BSC versus BSC, 
discontering 1,5% 

 avelumab + BSC BSC incrementeel 

Gewonnen levensjaren (LYG) 3,52 2,72 0,80 

QALYs 2,62 1,99 0,63 

 

3.3 Incrementele en totale kosten 
De behandeling met avelumab + BSC resulteert in €71.045 extra kosten 
(verdisconteerd). Zie Tabel 27 voor een overzicht van de totale en incrementele 
kosten. 
 
Tabel 27: Totale en incrementele kosten van toevoeging van inzet van avelumab + 
BSC versus BSC, discontering 4% 

 avelumab + BSC BSC incrementeel 

Behandelkosten €81.400 €0 €81.400 

Toedieningskosten €3.730 €0 €3,730 

Kosten vervolgbehandeling €4.975 €24.635 -€19.660 

Kosten zorggebruik €12.775 €10.530 €2.245 

Bijwerkingskosten €211 €135 €76 

Mantelzorgkosten €20.559 €17.296 €3.263 
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Reiskosten €369 €184 €186 

Kosten levenseinde €5.062 €5.255 -€194 

Indirecte medische kosten  €0 €0 €0 

Productiviteitsverliezen €0 €0 €0 

Totale kosten  €129.082 €58.036 €71.045 

 

3.4 Incrementele kosteneffectiviteitsratio ’s 
 
De registratiehouders rapporteren de volgende incrementele kosteneffectiviteits-
ratio’s (ICERs): €88.602 per LYG en €112.705 per QALY ten opzichte van BSC (zie 
Tabel 28). 
 
Tabel 28: Incrementele kosteneffectiviteit van avelumab versus BSC 

Incrementele kosten per gewonnen levensjaar (LYG) €88.602/LYG 

Incrementele kosten per voor kwaliteit van leven 
gecorrigeerd levensjaar (QALY) 

€112.705/QALY 

 

3.5 Gevoeligheidsanalyses 

3.5.1 Univariate gevoeligheidsanalyses 
Bijlage 1 geeft de resultaten van de univariate gevoeligheidsanalyse weer zoals 
gerapporteerd door de registratiehouders. Figuur 7 weergeeft de tornadodiagram 
zoals gerapporteerd door de registratiehouders met de parameters die de meeste 
invloed op de ICER hebben. 
De univariate gevoeligheidsanalyses laten zien dat het model vooral gevoelig is voor 
variatie van de discount rate van de effecten. Een parameter die relatief ook veel 
invloed heeft op de hoogte van de ICER zijn de kosten voor mantelzorg voor zowel 
de avelumab + BSC als BSC arm. Daarnaast hebben de kosten van de 
vervolgbehandeling voor de BSC-arm alsmede tijd op een immunotherapie (IO) 
vervolgbehandeling in de BSC-arm relatief veel invloed op de hoogte van de ICER.  
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Figuur 7: Tornadodiagram van de univariate gevoeligheidsanalyse, zoals 
gerapporteerd door de registratiehouders. 

3.5.2 Probabilistische gevoeligheidsanalyses (PSA) 
Figuur 8 en Figuur 9 geven de resultaten van de PSA ten opzichte van BSC weer. Bij 
een referentiewaarde van €80.000 per QALY is de kans dat avelumab + BSC 
kosteneffectief is ongeveer 16%. De gemiddelde ICER van de 5.000 simulaties 
bedraagt €113.604 per QALY. 
 

 
Figuur 8: Incrementele kosten en effecten van avelumab ten opzichte van BSC: PSA 
met 5.000 simulaties 
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Figuur 9: “Cost effectiveness acceptability curve” (CEAC) van de vergelijking tussen 
avelumab en BSC (gebaseerd op PSA met 5.000 simulaties) 
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3.5.3 Scenarioanalyses 
In Tabel 29 staat een overzicht van de resultaten van de scenarioanalyses zoals gerapporteerd door de registratiehouders. 
 
Tabel 29: Resultaten van de scenarioanalyses 

 Avelumab + BSC BSC Incrementeel 

 Total costs Total 
LYG 

Total 
QALYs 

Total costs Total LYG Total QALYs Inc. 
Costs 

Inc. 
LYG 

Inc. 
QALYs 

ICER 

Base case €129.082 3.52 2,63 €58.036 2,72 1,99 €71.045 0,80 0,63 €112.705 

           

OS Combined fit: Gompertz €119.168 2.32 1,72 €48.296 1,76 1,29 €70.873 0,56 0,44 €161.808 

OS Combined fit: 
Exponential 

€123.438 2.81 2,09 €50.434 2,00 1,46 €73.003 0,81 0,63 €116.531 

Gezondheidszorgperspectief €108.113 3.52 2,63 €40.499 2,72 1,99 €67.613 0,80 0,63 €107.261 

RDI toegepast €116.546 3.52 2,63 €58.036 2,72 1,99 €58.510 0,80 0,63 €92.819 

PFS eerste 8 weken: 
Weibull 

€129.071 3.52 2,63 €58.026 2,72 1,99 €71.046 0,80 0,63 €112.706 

PFS eerste 8 weken: 
Generalized Gamma 

€129.115 3.52 2,62 €58.079 2,72 1,99 €71.037 0,80 0,63 €112.666 

Productiviteitsverliezen 
geïncludeerd 

€129.447 3.52 2,63 €58.438 2,72 1,99 €71.009 0,80 0,63 €112.647 

BSC tijdens PFS: €400 per 
maand 

€136.275 3.52 2,63 €61.795 2,72 1,99 €74.480 0,80 0,63 €118.154 

BSC tijdens PFS: €250 per 
maand 

€133.578 3.52 2,63 €60.386 2,72 1,99 €73.192 0,80 0,63 €116.111 

BSC tijdens PFS: €100 per 
maand 

€130.880 3.52 2,63 €58.976 2,72 1,99 €71.904 0,80 0,63 €114.067 

Behandelstop: na 160 €143.274 3.52 2,63 €58.036 2,72 1,99 €85.238 0,80 0,63 €135.220 
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weken (maximale data uit 
de studie) 

Geen behandelstop €192.720 3.52 2,63 €58.036 2,72 1,99 €134.684 0,80 0,63 €213.660 

Behandelduur maximaal 2 
jaar en treatment waning 
na 1 jaar 

€127,657 3.35 2.49 €58,036 2.72 1.99 €69,621 0,63 0,50 €139.227 

Behandelduur maximaal 2 
jaar en treatment waning 
na 2 jaar 

€127,979 3.39 2.52 €58,036 2.72 1.99 €69,942 0,67 0,53 €132,493 

Behandelduur maximaal 2 
jaar en treatment waning 
na 3 jaar 

€128,230 3.42 2.54 €58,036 2.72 1.99 €70,194 0,69 0,55 €127.621 

Behandelduur maximaal 
160 weken en treatment 
waning na 1 jaar 

€142,389 3.41 2.54 €58,036 2.72 1.99 €84,352 0,69 0,55 €154.275 

Behandelduur maximaal 
160 weken en treatment 
waning na 2 jaar 

€142,556 3.43 2.56 €58,036 2.72 1.99 €84,520 0,71 0,56 €150.466 

Behandelduur maximaal 
160 weken en treatment 
waning na 3 jaar 

€142,693 3.45 2.57 €58,036 2.72 1.99 €84,657 0,73 0,57 €147.456 

Zorggebruik na progressie: 
4 keer per maand thuiszorg 

€132.934 3,52 2,63 €61.922 2,72 1,99 €71.011 0,80 0,63 €112.651 

PFS> 8 weken Weibull €129.116 3,52 2,62 €58.752 2,72 1,98 €70.364 0,80 0,64 €109.563 

PFS> 8 weken Log-
logistisch 

€129.070 3,52 2,63 €57.986 2,72 2,00 €71.085 0,80 0,63 €112.888 

Behandelduur tot 
progressie 

€120.484 3,52 2,63 €58.036 2,72 1,99 €62.448 0,80 0,63 €99.067 

Behandelduur 6 maanden €86.429 3,52 2,63 €58.036 2,72 1,99 €28.392 0,80 0,63 €45.041 

Mantelzorg geëxcludeerd €108.522 3,52 2,63 €40.740 2,72 1,99 €67.783 0,80 0,63 €107.529 
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Reiskosten geëxcludeerd €128.672 3,52 2,63 €57.796 2,72 1,99 €70.876 0,80 0,63 €112.437 

Levenseinde kosten 
gehalveerd 

€126.551 3,52 2,63 €55.409 2,72 1,99 €71.142 0,80 0,63 €112.859 

Levenseinde kosten 
geëxcludeerd 

€124.020 3,52 2,63 €52.781 2,72 1,99 €71.239 0,80 0,63 €113.013 

Indirect medical cost 
geïncludeerd 

€190.531 3,52 2,63 €112.233 2,72 1,99 €78.298 0,80 0,63 €124.211 

Bijwerkingskosten 
geëxcludeerd 

€128.870 3,52 2,63 €57.901 2,72 1,99 €70.969 0,80 0,63 €112.585 

Zorggebruik kosten 
geëxcludeerd 

€116.306 3,52 2,63 €47.506 2,72 1,99 €68.800 0,80 0,63 €109.143 

Vervolg IO duur: beide BSC 
lengte (25,1 weken) 

€130.186 3,52 2,63 €58.036 2,72 1,99 €72.150 0,80 0,63 €114.457 

Vervolg IO duur: beide 
avelumab + BSC lengte 
(16,7 weken) 

€129.082 3,52 2,63 €50.585 2,72 1,99 €78.497 0,80 0,63 €124.526 

3-state utiliteiten €129.082 3,52 2,62 €58.036 2,72 1,99 €71.045 0,80 0,63 €113.215 

Disutiliteiten bijwerkingen 
geëxcludeerd 

€129.082 3,52 2,63 €58.036 2,72 2,00 €71.045 0,80 0,63 €112.307 

Tijdshorizon 10 jaar €125.025 3,02 2,25 €55.236 2,40 1,76 €69.788 0,62 0,49 €142.228 

Tijdshorizon 15 jaar €127.710 3,34 2,49 €57.107 2,60 1,91 €70.602 0,73 0,58 €122.261 
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3.5.4 Value Of Information (VOI) analyse 
De kans dat avelumab bij een referentiewaarde van €80.000 per QALY 
kosteneffectief is 16% (gebaseerd op de PSA). De kosten van onzekerheid 
(Expected Value of Perfect Information; EVPI) kan worden uitgedrukt per patiënt of 
voor de gehele patiëntenpopulatie. In overeenstemming met de 
budgetimpactanalyse is aangenomen dat 332 patiënten in aanmerking komen voor 
de behandeling met avelumab + BSC. Voor avelumab + BSC bedraagt de populatie 
EVPI €4,2 miljoen (Figuur 10). Derhalve bestaat er bij een referentiewaarde van 
€80.000 per QALY naar verwachting een substantieel risico om een beslissing te 
nemen die niet kosteneffectief zal zijn. Bij een referentiewaarde van €80.000 per 
QALY is er namelijk weinig onzekerheid over de kosteneffectiviteit van avelumab + 
BSC. 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 ICER, en dus de huidige prijs van avelumab 
+ BSC in het model. 
 
 
Figuur 10: Resultaten van de VOI analyse, populatie EVPI curve
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4 Discussie en Conclusies 

Eindconclusie 
Zorginstituut Nederland concludeert na advisering door de WAR dat de 
kosteneffectiviteitsanalyse van avelumab bij de behandeling van eerstelijns 
onderhoudsbehandeling voor volwassen patiënten met lokaal gevorderd of 
gemetastaseerd urotheelcelcarcinoom die geen progressie hebben vertoond na 
behandeling met platinabevattende chemotherapie van voldoende methodologische 
kwaliteit is.  
 
Wanneer wordt uitgegaan van de deterministische ICER van €112.705 per QALY zou 
de prijs met ongeveer 30% moeten dalen om onder de referentiewaarden van 
€80.000 per QALY te vallen.  
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6 Bijlagen 

Bijlage 1: Parameters in univariate sensitiviteitsanalyse 
Parameter Base case Ondergrens Bovengrens Referentie 

Discount rate: Kosten 4,00% 0,00% 5,00% Aanname 

Discount rate: Effecten 1,50% 0,00% 5,00% Aanname 

Startleeftijd patiënten 
67,50 66,81 68,19 

JAVELIN 
Bladder 100 

Percentage mannen 
0,77 0,74 0,81 

JAVELIN 
Bladder 100 

Vervolgbehandelkosten: 
Avelumab +BSC 

€10.222,30 €8.177,84 €12.266,77 
Aanname 

±20% 

Vervolgbehandelkosten: 
BSC 

€35.748,63 €28.598,90 €42.898,35 
Aanname 

±20% 

% patiënten 
vervolgbehandeling: 
Avelumab + BSC 

68,52% 60,84% 75,73% 
Beta  

95%CI 
SE: 148 

% patiënten 
vervolgbehandeling: BSC 

86,06% 81,14% 90,34% 
Beta  

95%CI 
SE: 216 

Duur van vervolg IO-
behandeling: Avelumab + 
BSC  

16,68 9,58 23,77 
Normal 
95%CI 

SE: 3,62 

Duur van vervolg IO-
behandeling: BSC 

25,12 20,57 29,67 
Normal 
95%CI 

SE: 2,32 

Duur van vervolg niet-IO 
behandeling: Avelumab + 
BSC 

15,99 14,24 17,74 
Normal 
95%CI 

SE: 0,89 

Duur van vervolg niet-IO 
behandeling: BSC 

16,60 14,66 18,54 
Normal 
95%CI 

SE: 0,99 

Totale kosten bijwerkingen 
Avelumab +BSC 

€406,52 €325,22 €487,82 
Aanname 

±20% 

Totale kosten 
bijwerkingen: BSC 

€258,83 €207,07 €310,60 
Aanname 

±20% 

Zorggebruikkosten: PFS, 
avelumab + BSC 

€22,56 €18,05 €27,08 
Aanname 

±20% 

Zorggebruikkosten: PFS, 
BSC 

€22,56 €18,05 €27,08 
Aanname 

±20% 

Zorggebruikkosten: PD, 
avelumab + BSC 

€49,34 €39,47 €59,21 
Aanname 

±20% 

Zorggebruikkosten: PD, 
BSC 

€49,34 €39,47 €59,21 
Aanname 

±20% 

Reiskosten per model 
cycle: PFS: Avelumab + 
BSC 

€1,40 €1,12 €1,68 
Aanname 

±20% 

Transportkosten per model 
cycle: PFS: BSC 

€1,40 €1,12 €1,68 
Aanname 

±20% 

Transportkosten per model 
cycle: PD: Avelumab + BSC 

€1,40 €1,12 €1,68 
Aanname 

±20% 
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Parameter Base case Ondergrens Bovengrens Referentie 

Transportkosten per model 
cycle: PD: BSC 

€1,40 €1,12 €1,68 
Aanname 

±20% 

Transportkosten per 
administration 

€6,10 €4,88 €7,32 
Aanname 

±20% 

Levenseinde kosten (per 
event) 

€11.893,96 €9.515,17 €14.272,76 
Aanname 

±20% 

Mantelzorgkosten PFS: 
Avelumab + BSC 

€90,57 €72,45 €108,68 
Aanname 

±20% 

Mantelzorgkosten PFS: BSC 
€120,75 €96,60 €144,91 

Aanname 
±20% 

Mantelzorgkosten PD: 
Avelumab + BSC 

€150,94 €120,75 €181,13 
Aanname 

±20% 

Mantelzorgkosten PD: BSC 
€150,94 €120,75 €181,13 

Aanname 
±20% 

Healthstate utiliteit: PF: 
>30 dagen tot dood 

0,79 0,78 0,80 

JAVELIN 
Bladder 100 

(Dutch 
mapped) 

Healthstate utiliteit: PF: 
<=30 dagen tot dood 

0,57 0,52 0,61 

Healthstate utiliteit: PD: 
>30 dagen tot dood 

0,72 0,71 0,74 

Healthstate utiliteit: PD: 
<=30 dagen tot dood 

0,50 0,46 0,54 
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Bijlage 2: Parameters in probabilistische sensitiviteitsanalyse 
 

Variable Distribution 
Gemiddeld

e 
SE 

Referenti
e 

Startleeftijd patiënten Normal 67,5 0,35 
JAVELIN 
Bladder 

100 

Percentage mannen Beta 0,773 541 
JAVELIN 
Bladder 

100 

Behandelkosten per cycle 
Avelumab 

Gamma € 3697,04 € 739,41 SE: 20% 

Behandelkosten per cycle 
BSC 

Gamma € 0 € 0 SE: 20% 

Toedieningskosten per 
cycle Avelumab 

Gamma € 169,39 € 52,45 SE: 20% 

Toedieningskosten per 
cycle BSC 

Gamma € 0 € 0 SE: 20% 

Percentage met 
vervolgbehandeling: 
Avelumab > 
Pembrolizumab 

Beta 0,15 148 
JAVELIN 
Bladder 

100 

Percentage met 
vervolgbehandeling: 
Avelumab  > Cisplatin 

Beta 0,27 148 
JAVELIN 
Bladder 

100 

Percentage met 
vervolgbehandeling: 
Avelumab  > Carboplatin 

Beta 0,43 148 
JAVELIN 
Bladder 

100 

Percentage met 
vervolgbehandeling: 
Avelumab  > Gemcitabine 

Beta 0,58 148 
JAVELIN 
Bladder 

100 

Percentage met 
vervolgbehandeling: 
Avelumab  > Docetaxel 

Beta 0,05 148 
JAVELIN 
Bladder 

100 

Percentage met 
vervolgbehandeling: 
Avelumab  > Paclitaxel 

Beta 0,45 148 
JAVELIN 
Bladder 

100 

Percentage met 
vervolgbehandeling: 
Avelumab  > Pemetrexed 

Beta 0,02 148 
JAVELIN 
Bladder 

100 

Percentage met 
vervolgbehandeling: BSC  
> Pembrolizumab 

Beta 0,71 216 
JAVELIN 
Bladder 

100 

Percentage met 
vervolgbehandeling: BSC  
> Cisplatin 

Beta 0,13 216 
JAVELIN 
Bladder 

100 

Percentage met 
vervolgbehandeling: BSC  
> Carboplatin 

Beta 0,23 216 
JAVELIN 
Bladder 

100 

Percentage met 
vervolgbehandeling: BSC  
> Gemcitabine 

Beta 0,33 216 
JAVELIN 
Bladder 

100 
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Variable Distribution 
Gemiddeld

e 
SE 

Referenti
e 

Percentage met 
vervolgbehandeling: BSC  
> Docetaxel 

Beta 0,06 216 
JAVELIN 
Bladder 

100 

Percentage met 
vervolgbehandeling: BSC  
> Paclitaxel 

Beta 0,26 216 
JAVELIN 
Bladder 

100 

Percentage met 
vervolgbehandeling: BSC  
> Pemetrexed 

Beta 0,01 216 
JAVELIN 
Bladder 

100 

Vervolgbehandelingkoste
n: Avelumab + BSC 

Gamma €10.222,30 €2044,46 SE: 20% 

Vervolgbehandelingkoste
n: BSC 

Gamma €35.748,63 €7149,73 SE: 20% 

% patiënten 
vervolgbehandeling 
Avelumab + BSC 

Beta 0,69 148 
JAVELIN 
Bladder 

100 

% patiënten 
vervolgbehandeling BSC 

Beta 0,86 216 
JAVELIN 
Bladder 

100 

Tijd op IO-
vervolgbehandeling: 
Avelumab +BSC 

Gamma 16,68 0,23 
JAVELIN 
Bladder 

100 

Tijd op IO-
vervolgbehandeling: BSC 

Gamma 25,12 0,09 
JAVELIN 
Bladder 

100 

Tijd op niet IO-
vervolgbehandeling: 
Avelumab +BSC 

Gamma 15,99 0,06 
JAVELIN 
Bladder 

100 

Tijd op niet IO-
vervolgbehandeling: BSC 

Gamma 16,60 0,06 
JAVELIN 
Bladder 

100 

Bijwerkingskosten totaal 
Avelumab + BSC 

Gamma € 406,52 € 81,30 SE: 20% 

Bijwerkingskosten totaal 
BSC 

Gamma € 258,83 € 51,77 SE: 20% 

Zorggebruikkosten: PFS, 
avelumab + BSC 

Gamma € 22,56 € 4,51 SE: 20% 

Zorggebruikkosten: PFS, 
BSC 

Gamma € 22,56 € 4,51 SE: 20% 

Zorggebruikkosten: PD, 
avelumab + BSC 

Gamma € 49,34 € 9,87 SE: 20% 

Zorggebruikkosten: PD, 
BSC 

Gamma € 49,34 € 9,87 SE: 20% 

Reiskosten PFS, Avelumab 
+ BSC 

Gamma € 1,40 € 0,28 SE: 20% 

Reiskosten PFS, BSC Gamma € 1,40 € 0,28 SE: 20% 

Reiskosten PD, Avelumab 
+ BSC 

Gamma € 1,40 € 0,28 SE: 20% 

Reiskosten PD, BSC Gamma € 1,40 € 0,28 SE: 20% 

Reiskosten toediening Gamma € 6,10 € 1,22 SE: 20% 
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Variable Distribution 
Gemiddeld

e 
SE 

Referenti
e 

Terminale zorg kosten Gamma €11.893,96 
€2.378,7

9 
SE: 20% 

Mantelzorgkosten PFS, 
Avelumab + BSC 

Gamma € 90,57 € 18,11 SE: 20% 

Mantelzorgkosten PFS, 
BSC 

Gamma € 120,75 € 24,15 SE: 20% 

Mantelzorgkosten PD, BSC Gamma € 150,94 € 30,19 SE: 20% 

Mantelzorgkosten PD, 
Avelumab + BSC 

Gamma € 150,94 € 30,19 
JAVELIN 
Bladder 

100 

Utiliteiten: PFS >30 dagen 
voor dood 

Beta 0,79 0,01 

JAVELIN 
Bladder 

100 
 

Utiliteiten: PFS =<30 
dagen voor dood 

Beta 0,57 0,04 

Utiliteiten: PD >30 dagen 
voor dood 

Beta 0,72 0,01 

Utiliteiten: PD =<30 
dagen voor dood 

Beta 0,50 0,04 

PFS <8 weken, avelumab 
+ BSC, Gompertz  

Normal/Cholesky 

Van meerdere 
parameters afhankelijk 

JAVELIN 
Bladder 

100 

PFS <8 weken, BSC, 
Gompertz  
 

Normal/Cholesky 

PFS ≥8 weken, avelumab 
+ BSC, Weibull  

Normal/Cholesky 

PFS ≥8 weken, BSC, Log-
normaal  

Normal/Cholesky 

OS, avelumab + BSC, Log-
normaal  

Normal/Cholesky 

OS, BSC, Log-normaal  Normal/Cholesky 

TTTD, avelumab + BSC, 
Generalized Gamma 

Normal/Cholesky 

TTTD, BSC, Log-logistisch Normal/Cholesky 

AE=bijwerkingen; BSC=best supportive care; IO=immuuntherapie; OS=algehele overleving; 

PD=progressie; PFS=progressievrije overleving; SE=standard error; TTD=tijd tot behandeldiscontinuatie 
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