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Betreft Advies herbeoordeling axicabtagene ciloleucel (Yescarta®) 

Geachte mevrouw Van Ark, 

Op 1 mei 2020 heeft u, na succesvolle prijsonderhandelingen met de leverancier,  
axicabtagene ciloleucel (Yescarta®) toegelaten tot het basispakket voor de 
behandeling van volwassen patiënten met recidief of refractair diffuus grootcellig 
B-cellymfoom (DLBCL) en primair mediastinaal grootcellig B-cellymfoom (PMBCL), 
beide na twee of meer lijnen systemische therapie. Het financieel arrangement 
loopt tot en met 1 december 2021. Met de leverancier heeft u afgesproken dat het 
Zorginstituut in de gelegenheid wordt gesteld om een herbeoordeling van het 
geneesmiddel uit te voeren. 

Inmiddels heeft het Zorginstituut deze herbeoordeling uitgevoerd en informeert u 
middels deze brief over de uitkomst. 

Achtergrond  
In het pakketadvies van 7 maart 2019 concludeert het Zorginstituut dat 
axicabtagene ciloleucel (hierna axi-cel) voldoet aan het wettelijk criterium ‘stand 
van de wetenschap en praktijk’ bij de behandeling van volwassen patiënten met 
recidiverend of refractair diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) en primair 
mediastinaal grootcellig B-cellymfoom (PMBCL), na twee of meer lijnen 
systemische therapie. De mediane overleving uit de ZUMA-1 studie was 17,4 
maanden op basis van een intention to treat analyse (95%-
betrouwbaarheidsinterval 11,6 maanden – niet bereikt) en de overlevingswinst 
ten opzichte van salvage chemotherapie (+SCT) werd geschat op 11,1 maanden. 

Omdat de schatting van het aantal patiënten uiteenloopt, had het Zorginstituut 
twee scenario’s berekend voor de budgetimpact, een ‘laag’ en een ‘hoog’ scenario. 
In het ‘lage’ scenario worden de meerkosten van de behandeling geraamd op  
€29,3 miljoen, in het ‘hoge’ scenario op €43,9 miljoen in het derde jaar na 
opname. Verder werd geconstateerd dat de budget impact in de toekomst 
aanzienlijk kan stijgen door de uitbreiding van de geregistreerde indicaties. 

Het Zorginstituut achtte het farmaco-economisch model van de fabrikant van 
onvoldoende methodologische kwaliteit en had om die reden geen vertrouwen in 
de gepresenteerde deterministische kosteneffectiviteitsratio (ICER) van 
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€61.967/QALY. Omdat voldoende gegevens over de overleving op langere termijn 
ontbraken, kon geen betrouwbare schatting worden gemaakt van de 
kosteneffectiviteit. Het Zorginstituut achtte de kans echter aanzienlijk dat de 
werkelijke ICER van axi-cel de relevante referentiewaarde, die geldt voor deze 
ernstige ziekte, van €80.000/QALY zal overschrijden. Om die reden adviseerde wij 
u axicabtagene ciloleucel destijds niet op te nemen in het basispakket, tenzij er 
een prijsverlaging overeengekomen kon worden. 
 
Uitkomsten herbeoordeling 
Inmiddels is data gepubliceerd over de algehele overleving in de ZUMA-1 studie 
na een mediane follow-up duur van 39 maanden, waarbij een mediane overleving 
van 25,8 maanden werd gerapporteerd op basis van een modified intention to 
treat (mITT) analyse. Bij een mediane follow-up duur van 51 maanden, was de 
mediane overleving op basis van de mITT analyse tevens 25,8 maanden. Data 
van de intention to treat analyse zijn niet gerapporteerd. Bij de initiële 
beoordeling was na een mediane follow-up duur van 15,1 maanden de mediane 
overleving nog niet bereikt (mITT OS: niet bereikt (95% betrouwbaarheidsinterval 
12,8 maanden – niet bereikt). Na 12 maanden was 60,4% van de patiënten nog 
in leven (95% betrouwbaarheidsinterval 50,2% - 69.2%). Bij de nieuw 
gepubliceerde data was nog steeds ongeveer 60% van de patiënten in leven na 
12 maanden. Destijds werd de 24 maanden overleving geschat op ongeveer 50% 
en ook dit laat de overlevingscurve nog steeds zien. Het verschil in 
overlevingswinst blijft dus klinisch relevant en axi-cel voldoet dus nog steeds aan 
het wettelijk criterium ‘stand van de wetenschap en praktijk’ voor de genoemde 
indicaties. 
 
Opname van axi-cel (Yescarta®) bij bovengenoemde indicatie zal gepaard gaan 
met meerkosten van €44,9 miljoen in het derde jaar. Dit gaat uit van 129 
patiënten die axi-cel gebruiken in jaar 3. Hierbij bestaat onzekerheid over 
meerdere aspecten, zoals: patiënten aantallen, de verdeling van patiënten over 
verschillende behandellijnen en marktpenetratie (door o.a. mogelijke concurrentie 
de komende jaren). De kans is daarbij aanzienlijk dat de daadwerkelijk 
budgetimpact van deze therapie in de toekomst hoger dan €44,9 miljoen komt te 
liggen door de verwachte indicatie-uitbreidingen. In de beoordeling uit 2019 werd 
de budgetimpact, afhankelijk van het scenario, geschat op €29,3-44 miljoen. 
Hierbij werd uitgegaan van 90-135 patiënten die in aanmerking kwamen voor 
behandeling. 
 
De nieuwe farmaco-economische analyse acht het Zorginstituut methodologisch 
van voldoende kwaliteit. Het toont een winst van 5,29 QALYs voor axi-cel versus 
standaardtherapie. De incrementele kosten komen uit op €440.120. De nieuwe 
ICER die de registratiehouder rapporteert is €83.184/QALY. De probabilistische 
gevoeligheidsanalyse laat zien dat de kans dat axi-cel kosteneffectief is bij een 
referentiewaarde van €80.000/QALY ongeveer 51% is. Omdat er nu minder 
onzekerheid is over de effecten op algehele overleving, vindt het Zorginstituut dat 
er niet meer uitgegaan hoeft te worden van een ICER range, maar dat de 
puntschatter gebruikt kan worden.  
 
Conclusie 
Axi-cel voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk na een mediane 
vervolgduur van 51 maanden. De budgetimpact na 3 jaar wordt geschat op ca. 
€44,9 miljoen in het derde jaar. De kans is daarbij aanzienlijk dat de 
daadwerkelijk budget impact van deze therapie in de toekomst hoger dan €44,9 
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miljoen komt te liggen door de verwachte indicatie-uitbreidingen. Uitgaande van 
een ICER van €83.184/QALY zou de prijs van axi-cel met minimaal 5% moeten 
dalen om onder de referentiewaarde van €80.000/QALY te vallen. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
Sjaak Wijma 
Voorzitter Raad van Bestuur  
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Lijst met afkortingen 

Afkorting Verduidelijking 
AIP Apotheekinkoopprijs 
AlloSCT allogene stamceltransplantatie 
ASCT autologe stamceltransplantatie 
Axi-cel Axicabtagene ciloleucel 

BEAM 
carmustine, etoposide, 
cytarabine, melfalan 

CAR T 
Chimerisch Antigeen Receptor T-
cel 

DLBCL diffuus grootcellig B-cellymfoom 

ESMO 
European Society for Medical 
Oncology 

FL folliculair lymfoom 

HOVON 
Stichting Hemato-Oncologie voor 
Volwassenen Nederland 

iKNL 
integraal Kankercentrum 
Nederland 

IPI International Prognostic Index 

LLPC 
Lunenburg Lymphoma Phase I/II 
Consortium 

NVVH 
Nederlandse Vereniging Voor 
Heelkunde 

PMBCL 
primair mediastinaal B-
cellymfoom 

r/r refractaire of recidief 
RBEN Rituximab, bendamustine 

R-CHOP 
rituximab, cyclofosfamide, 
hydrocydaunomycine, vincristine 
en prednison 

RDGP 
Rituximab, gemcitabine, 
cisplatin, dexamethason 

R-DHAP 
rituximab, dexamethasone, high 
dose Ara-c-cytarabine, cisplatin 

RIGEV 
Rituximab, prednisolon, 
gemcitabine, vinorelbine 

RMP Risico Management Plan 

R-PECC 
rituximab, etoposide, 
chlorambucil, lomustine, 
prednisolone 

R-VIM 
rituximab, etoposide, ifosfamide, 
methotrexate 

R-Gem-Ox 
Rituxibmab, gemcitabine, 
oxaliplatin 

TFL 
getransformeerd folliculair 
lymfoom 
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1 Inleiding 

In dit rapport worden de (meer)kosten geraamd ten laste van het farmaciebudget, 
die ontstaan als axicabtagene ciloleucel (Yescarta®; axi-cel) wordt gefinancierd uit 
het basispakket. Uitgangspunten voor de BIA zijn: de geregistreerde indicatie, het 
potentiële aantal patiënten dat voor behandeling met het geneesmiddel in 
aanmerking komt, de apotheekinkoopprijs (AIP), de dosering van het geneesmiddel, 
de duur van de behandeling en mogelijke substitutie van de huidige behandeling. 
 
Er wordt uitgegaan van de patiëntendoelgroep waarvoor Zorginstituut Nederland 
heeft aangegeven dat het middel gezien het belang van de volksgezondheid een 
therapeutische meerwaarde heeft ten opzichte van de vergelijkende behandeling.  
 
In 2019 is de eerste budgetimpactanalyse van axi-cel gepubliceerd. Voorwaarde van 
opname in het pakket is complete herindiening op basis van vernieuwde 3-jaars 
overlevingsdata van de ZUMA-1 studie. Deze budgetimpactanalyse is een update 
van de budgetimpactanalyse uit 2019. De belangrijkste wijzigingen betreffen: 

- Update vergelijkende behandeling 
- Update marktaandelen en marktpenetratie 
- Update kosten 

1.1 Geregistreerde indicatie 
Axi-cel (Yescarta®; axi-cel) is geregistreerd voor 'behandeling van volwassenen 
patiënten met recidiverend of refractair diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) en 
primair mediastinaal B-cellymfoom (PMBCL), na twee of meer lijnen systemische 
therapie‘.[1] 

1.2 Plaats in het behandelalgoritme 
Twee richtlijnen zijn belangrijk voor het bepalen van de standaard behandeling van 
refractaire of recidief (r/r) DLBCL en PMBCL in de praktijk. Aangezien DLBCL, PMBCL 
en getransformeerd folliculair lymfoom (TFL) histologisch en klinisch vergelijkbaar 
zijn, worden behandelingen voor patiënten met r/r DLBCL ook gebruikt voor de 
behandeling van r/r PMBCL en TFL. De eerste betreft de richtlijn voor het 
behandelen van DLBCL van de Stichting Hemato-Oncologie voor Volwassenen 
Nederland (HOVON).[2] De tweede betreft de richtlijn voor de behandeling van 
DLBCL van de European Society for Medical Oncology (ESMO).[3] 

1.2.1 Standaard behandeling van DLBCL volgens HOVON richtlijn 
Volgens de HOVON richtlijn is de standaardbehandeling van DLBCL en PMBCL 
vergelijkbaar.[4] Dit uitgangspunt zal aangehouden worden in de rest van dit 
rapport. De eerstelijnsbehandeling bevat in ieder geval R-CHOP (rituximab, 
cyclofosfamide, hydroxydaunomycine, vincristine en prednison). In de tweede lijn 
wordt ook behandeling op basis van rituximab en chemotherapie toegepast, waarbij 
fitte patiënten daarna in aanmerking komen voor autologe SCT. De HOVON richtlijn 
geeft geen concrete aanbevelingen voor de behandeling na de tweede lijn. 

1.2.2 Standaard behandeling van DLBCL volgens ESMO richtlijn 
De ESMO richtlijn komt grotendeels overeen met de HOVON richtlijn. Het 
belangrijkste verschil is dat de ESMO richtlijn allogene SCT noemt als optie voor  
patiënten met relaps of recidief na twee eerdere behandellijnen.[3] 
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1.2.3 Standaard behandeling na de tweede lijn volgens input van de expert namens de 
HOVON 
Gegeven de discrepantie tussen de richtlijnen van de HOVON en ESMO in de 
aanbevelingen voor behandeling na de tweede behandellijn, heeft de fabrikant  
onderstaand behandelschema gehanteerd voor de BIA, gebaseerd op input van een 
Nederlandse expert. Volgens de fabrikant bestaat de huidige standaard van zorg 
voor patiënten die r/r zijn na twee behandellijnen voor DLBCL en PMBCL uit 
chemotherapie regimes. Deze chemotherapie regimes worden, afhankelijk van de 
leeftijd en fitheid van de patiënt, gebruikt als brug naar allogene 
stamceltransplantatie (alloSCT). Voor jongere/fittere patiënten zijn de meest 
voorkomende regimes in Nederland als volgt: 

 
- RDGP: Rituximab, gemcitabine, cisplatin, dexamethason  
- RVIM: Rituximab, prednisolon, methotrexaat, ifosfamide, etoposide  
- RIGEV: Rituximab, prednisolon, gemcitabine, vinorelbine  
 
Vijf tot tien procent (5-10%) van deze patiënten krijgen vervolgens alloSCT.  
 
Voor de andere, minder fitte patiënten, zijn de meest voorkomende regimes als 
volgt:  
 
- RPECC: Rituximab, etoposide, chlorambucil, lomustine, prednisolon  
- RBEN: Rituximab, bendamustine 
- R-Gem-Ox: Rituxibmab, gemcitabine, oxaliplatin 
 
In Figuur 1 is het huidige behandelschema voor DLBCL en PMBCL schematisch 
weergegeven (zoals ingediend door de fabrikant), gebaseerd op de input van de 
Nederlandse expert. 
 
De eerste twee behandellijnen volgen de HOVON richtlijn. In de derde lijn (kader) 
worden medicamenteuze behandelingen ingezet als voorbereiding voor allogene SCT 
bij fitte patiënten, en als op zichzelf staande behandeling bij niet-fitte patiënten.  
 
Verder gaf de expert de volgende toelichting over allogene SCT in de Nederlandse 
praktijk: om in aanmerking te komen voor allogene SCT moet de patiënt jong en fit 
genoeg zijn, moet er een geschikte donor gevonden worden en moet de patiënt in 
remissie gebracht kunnen worden. Slechts een klein percentage patiënten met 
recidief DLBCL krijgt in de praktijk een allogene SCT.[5] 

1.2.4 Standaard behandeling voor de budget impact analyse (BIA) 
Axi-cel heeft het huidige behandelschema chemotherapie in de derde lijn (exclusief 
alloSCT) vervangen. Het huidige behandelschema voor DLBCL is in figuur 1 
weergeven.  
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R-CHOP: Rituximab, cyclophosphamide, hydroxydaunomycin, vincristine, prednisolone, INRT: 
involved-node radiotherapie, DA-EPOCH-R: dose-adjusted etoposide, prednisone, vincristine, 
cyclofosfamide, doxorubicin, rituximab, R-DHAP: rituximab, dexamethason, cisplatin, 
cytarabine, R-GDP: Rituximab, gemcitabine, dexamethason, cisplatin, BEAM: carmustine, 
etoposide, cytarabine, melfalan, autoSCT: autologe stamceltransplantatie, R-PECC: Rituximab, 
etoposide, chlorambucil, lomustine, prednisolon, BR: Rituximab, bendamustine, R-GemOx: 
rituximab, gemcitabine, oxaliplatin, R2: lenalidomide, rituximab, Pola-BR: Polatuzumab, 
bendamustine, rituximab. Bron: Afgeleid van de HOVON concept richtlijn DLBCL 
Figuur 1 – Huidige behandelschema van DLBCL en PMBCL in Nederland op basis van 
concept richtlijn HOVON DLBCL 
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2 Uitgangspunten 

2.1 Aantal patiënten 

2.1.1 Incidentie en prevalentie 
Uit het rapport van het integraal Kankercentrum Nederland (iKNL; Brink et al.)[6] 
blijkt dat er in Nederland in totaal 2.416 mensen de diagnose DLBCL (inclusief 
PMBCL) gekregen hebben in 2014 en 2015 (1.225 in 2014 en 1.191 in 2015). 
 
Om een inschatting van de incidentie in jaar 1 tot en met jaar 3 te maken, heeft de 
fabrikant de getallen vanuit het iKNL rapport (Figuur 2) lineair geëxtrapoleerd en 
gebruik gemaakt van de actuele en geprojecteerde bevolkingscijfers.[6-7] De 
fabrikant rapporteert vervolgens incidenties van 1.254, 1.261 en 1.268 patiënten 
voor DLBCL (incl. PMBCL) voor jaar 1, jaar 2 en jaar 3, respectievelijk (Tabel 3). In 
de beoordeling uit 2019 was dit 1.182, 1.183 en 1.184 respectievelijk. 
 
Figuur 2 – Naar leeftijd gestandaardiseerd incidentiecijfers van DLBCL in Nederland 
naar geslacht en jaar van diagnose, per 100.000 inwoners, 1989-2015. 

 
 
 
In dit rapport worden prevalente patiënten niet meegenomen in het berekenen van 
patiëntaantallen voor patiënten die in aanmerking komen voor behandeling met 
axicabtagene ciloleucel. Het Zorginstituut neemt aan dat omdat axi-cel al enige tijd 
vergoed wordt in Nederland, er geen prevalente patiënten meer in aanmerking 
komen voor axi-cel binnen het bereik van deze budgetimpactanalyse. 

2.1.2 Behandelingsalgoritme voor de indicatie met verdeling van patiënten 
Gegeven de complexiteit van de tweede- en derdelijns behandeling (Figuur 1) en de 
afwezigheid van specifieke gegevens in de literatuur omtrent het aantal patiënten 
per stap van het behandelschema, worden de berekeningen voor dit rapport 
gebaseerd op de input van de Nederlandse expert (Figuur 3). In het figuur geeft de 
expert aan hoeveel patiënten in aanmerking komen voor behandeling met axi-cel.  
 
Uit Figuur 3 is te zien dat van de circa 1.200 incidente patiënten per jaar, circa 804 
(64%) patiënten onder de 75 jaar zijn (of fit zijn) en 450 (36%) patiënten ouder 
dan 75 jaar (of niet fit zijn). Van de 804 jongere patiënten, komen naar schatting 
157 patiënten in aanmerking voor axi-cel. Daarnaast komen van de 450 oudere 
patiënten (waarvan een aantal toch fit blijkt te zijn) naar schatting 26 patiënten 
voor axi-cel in aanmerking. In de komende jaren wordt in het UMCG onderzoek 
gedaan naar op zorglocatie geproduceerde CD20.19 CAR-T cellen, waarvoor 299 
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patiënten geïncludeerd worden de komende 6 jaar. De helft hiervan zal axi-cel 
ontvangen (via het basispakket) en de helft zal de op locatie geproduceerde CAR-T 
cellen ontvangen (niet via het basispakket). Het Zorginstituut neemt aan dat deze 
laatste groep ongeveer 26 patiënten per jaar betreft, welke dus buiten beschouwing 
kunnen worden gelaten omdat de kosten hiervoor niet binnen het farmaciebudget 
vallen. Dit valt weg tegen de oudere patiënten die in aanmerking komen voor axi-cel 
[8].   
 
Verder wordt aangenomen dat 10% van de patiënten die in aanmerking komen voor 
axi-cel participeert in een klinische studie waardoor de kosten niet binnen het 
farmaciebudget vallen. Deze aantallen patiënten zijn gevalideerd door een klinische 
expert. Hierdoor komen 157 * 90% = 141 patiënten in aanmerking voor axi-cel.   
 
In dit rapport zal aangenomen worden dat 141, 142 en 143 incidentele patiënten 
per jaar in jaar 1, 2 en 3 respectievelijk binnen de huidige indicatie in aanmerking 
komen voor axi-cel. Dit is berekend conform de lichte stijging van de incidentie 
geobserveerd in IKNL data.   
 
In de beoordeling uit 2019 werd geschat dat 175 patiënten in elk van de drie jaren 
in aanmerking zou komen voor axi-cel. Het aantal is in deze beoordeling iets lager 
vanwege het aantal patiënten dat via de CAR-T cellen op locatie behandeld wordt en 
de patiënten die aan overige klinische studies zullen participeren welke niet vallen 
onder het farmaciebudget.   
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Figuur 3 – Aantal patiënten die in aanmerking komen voor CAR T zoals aangegeven 
door de Nederlandse expert. 
 

 
ASCT: autologe stamceltransplantatie; CAR T: chimeric antigen receptor T-cell; R-CHOP: 
rituximab, cyclofosfamide, hydrocydaunomycine, vincristine en prednison 
 

2.1.3 Marktpenetratie 
Behandelcentra mogen alleen axi-cel toedienen aan patiënten nadat ze 
gecertificeerd zijn. Het certificatie proces is onderdeel van het Risico Management 
Plan (RMP) en duurt naar verwachting enkele maanden per centrum. De certificering 
wordt gefaciliteerd door de fabrikant. Het proces bestaat uit 5 stappen: 1) kick-off & 
functionele vergaderingen, 2) interne audit, 3) training, 4) riskmanagement plan, en 
5) een ‘dry run’. Naast de certificering moet rekening worden gehouden met de 
capaciteit per behandelcentrum. Daarnaast is de behandeling met axi-cel complex, 
hierdoor zullen niet alle ziekenhuizen in staat zijn om deze behandeling aan te 
bieden. Omdat axi-cel al enige tijd gebruikt wordt in Nederland wordt er vanuit 
gegaan dat het certificatie proces minder invloed heeft op de marktpenetratie dan in 
de BIA uit 2019.   
Er zijn meerdere redenen waardoor patiënten die in aanmerking komen voor axi-cel 
niet daadwerkelijk behandeld worden. Een deel van de patiënten die in aanmerking 
leken te komen zullen in de tijd tot infusie dusdanig verslechteren dat zij niet meer 
in aanmerking komen voor infusie. In het ingediende rapport geeft de fabrikant aan 
dat de kosten van axi-cel alleen in rekening worden gebracht wanneer de infusie 
daadwerkelijk toegediend wordt aan een patiënt. In de fase II ZUMA-1 studie is axi-
cel bij 101 van de 110 patiënten (oftewel 92%) waarvoor het geproduceerd is, 
toegediend.[13] Hiernaast zal een deel van de patiënten om andere redenen niet 
behandeld (willen) worden.  
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De geraadpleegd klinisch expert verwacht dat door vergrootte bekendheid van de 
behandeling een stijgende lijn zit in het aantal behandelde patiënten. Er wordt 
aangenomen dat de marktpenetratie in jaar 1 67%, jaar 2 80% en jaar 3 90% is.  
 
Er worden verschillende T-cel-gerelateerde behandelingen verwacht in de komende 
jaren.[14] Het is vooralsnog onduidelijk hoe de marktverdeling tussen axi-cel en 
andere T-cel gerelateerde behandelingen zal zijn in de komende jaren. Er wordt in 
dit rapport van uitgegaan dat de uptake van axi-cel binnen de CAR T producten 
100% zal zijn. 
 
In de beoordeling uit 2019 werden hier nog twee scenario’s gehanteerd met 15%, 
40% en 60% marktpenetratie en 30%, 60% en 90% voor jaar 1, 2 en 3 
respectievelijk. De reden voor deze scenario’s was onzekerheid rondom concurrentie 
van andere CAR-T therapieën met dezelfde indicatie.  
 
In Tabel 1 wordt het aantal patiënten die daadwerkelijk met axi-cel behandeld wordt 
samengevat voor de base-case analyse. 
 
Tabel 1 – Aantal patiënten die axi-cel toegediend krijgen 
  Marktpenetratie Aantal patiënten die axi-

cel toegediend krijgen 
Base-case analyse: op 
basis van berekening 
van de fabrikant  

Jaar 1 67% 141*0.67 = 95 
Jaar 2 75% 142*0.75 = 114 
Jaar 3 80% 143*0.80 = 129 

 

2.2 Substitutie  
Zoals in Figuur 4 en reeds in secties 1.2 en 2.1 aangegeven, zal axi-cel de volgende 
behandelingen vervangen: 
 
- RDGP (+/- ASCT) voor fitte patiënten na 2e lijn 
- RVIM (+/- ASCT) voor fitte patiënten na 2e lijn 
- RIGEV (+/- ASCT) voor fitte patiënten na 2e lijn 
 
 
- RPECC voor niet fitte patiënten na 2e lijn 
- RBEN voor niet fitte patiënten na 2e lijn 
 
 

 

 

Ca. 64% van patiënten 

Ca. 36% van patiënten 
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In de rapportage van de fabrikant omtrent de input van de Nederlandse expert, luidt 
de verdeling van patiënten over deze behandelingen in de praktijk als volgt: 
 
- RDGP = 33% van fitte patiënten na 2e lijn als brug naar alloSCT 
- RVIM = 33% van fitte patiënten na 2e lijn als brug naar alloSCT 
- RIGEV = 33% van fitte patiënten na 2e lijn als brug naar alloSCT 
 
- RPECC = 45% van niet fitte patiënten na 2e lijn 
- RBEN = 22% van niet fitte patiënten na 2e lijn 
- R-Gem-Ox = 33% van niet fitte patiënten na 2e lijn 
 
R-Gem-Ox was niet meegenomen in de beoordeling uit 2019. Deze is nu op advies 
van de klinische expert meegenomen als vergelijkende therapie. Het Zorginstituut 
kiest er voor om geen kosten voor alloSCT mee te nemen omdat deze kosten niet 
betrouwbaar bepaald konden worden en slechts een klein deel van de patiënten 
hiermee behandeld wordt. Ook vallen deze kosten buiten het farmaciebudget. Deze 
budgetimpactanalyse beperkt zich tot kosten vallend binnen het farmaciebudget. 
 
Tabel 2 vat de verdeling van patiënten met de verschillende behandelingen op basis 
van bovenstaande percentages samen. In deze tabel wordt uitgegaan van de 
incidentie van jaar 1 zonder de patiënten in klinische studies, in de doorrekening 
van de BIA is in jaar 2 en 3 met de incidentie van deze jaren gerekend.  
 
Tabel 2 – Aantal patiënten na de 2e lijn verdeeld over de verschillende behandelingen 
in de huidige Nederlandse praktijk  
Behandeling Percentage van totaal 

aantal patiënten 
Aantal patiënten 
(afgerond) 

RDGP 33% * 64% = 21,12% 28 
RVIM 33% * 64% = 21.45% 11 
RIGEV 33% * 64% = 21.45% 28 
   
RPECC 45% * 35% = 15,8% 22 
RBEN 22% * 35% = 7,7% 11 
R-Gem-Ox 33% * 35% = 11,6% 18 
   
Totaal  141 

2.3 Kosten per patiënt per jaar 

Axi-cel (incl. conditionerende chemotherapie) 
De kosten van axi-cel bedragen €327.000. De fabrikant geeft aan dat de kosten van 
axi-cel alleen in rekening worden gebracht als de patiënt het middel daadwerkelijk 
krijgt toegediend. Als de patiënt het middel niet krijgt toegediend, door bijvoorbeeld 
overlijden van de patiënt tussen het moment van leukaferese en het beoogde 
moment van axi-cel infusie, worden er geen acquisitie kosten gerekend voor axi-cel. 
Wel zijn dan mogelijk behandelkosten gemaakt voor leukaferese of het 
conditionerend chemotherapie regime. In dit rapport zullen deze extra kosten niet 
worden meegenomen. Er wordt, in lijn met de ZUMA-1 trial, van uitgegaan dat 9% 
van de patiënten twee maal axi-cel ontvangt.  
 
Hiernaast worden er kosten gemaakt voor geneesmiddelen als onderdeel van de 
conditionerende chemotherapie. Deze bestaat uit één cyclus van 3 dagen. Het 
regime bestaat uit cyclofosfamide (500 mg/m2/dag)[15] en fludarabine (30 
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mg/m2/dag)[15].  
 
De AIP voor cyclofosfamide bedraagt €10,79 voor een flacon van 500 mg en €18,04 
voor een flacon van 1000mg.[16] De aanbevolen dosering is 500mg/m2/dag. De 
verdeling van patiënten over de twee categorieën voor lichaamsoppervlak van 
≤2,0m2 en >2,0m2 is gebaseerd op de ZUMA-1 trial. De verdeling bedraagt 47,52% 
en 52,48%, respectievelijk.[15] De gemiddelde totale kosten voor behandeling met 
cyclofosfamide bedragen dus [(47,52% * €18,04) + (52,48% * (€10,79 + 
€18,04))] * 3 dagen/cyclus = €71,11. 
 
De AIP voor fludarabine bedraagt €131,44 per flacon van 25mg/ml van 2ml.[16] De 
verdeling van patiënten over de twee categorieën voor lichaamsoppervlak van 
≤1,6m2 en >1,6m2 is gebaseerd op de ZUMA-1 trial en bedraagt 11,88% en 
88,12%, respectievelijk.[15] Een kuur bestaat uit een 3-daagse behandeling. De 
gemiddelde totale kosten voor behandeling met cyclofosfamide bedragen dus 
(11,88% * €131,44) + (88,12% * €131,44* 2 eenheden) * 3 dagen/cyclus = 
€741,79. 
 
De totale kosten per patiënt voor conditionerende chemotherapie bedragen dus 
€812,90. De totale kosten per patiënt voor behandeling met axi-cel (incl. 
conditionerende chemotherapie) bedraagt €327.000 *1,09 + €812,90 = €357.024. 
 
Alle kosten zijn geüpdatet naar 2020 in deze beoordeling. In vergelijking met de 
vorige beoordeling zijn de kosten voor cyclofosfamide en fludarabine iets gestegen.  
 

Chemotherapieën (RDGP, RIGEV, RVIM, RPECC, RBEN en R-Gem-Ox) 
Er worden meerdere geneesmiddelen in standaard chemotherapieën na de tweede 
lijn gebruikt. Bovendien, worden deze middelen in verschillende combinaties 
gebruikt. Dit leidt tot een complexe berekening van de kosten per patiënt per 
combinatie van chemotherapieën. Derhalve is er voor gekozen om niet alle stappen 
van de achterliggende berekeningen voor de kosten per patiënt voor 
chemotherapieën in dit rapport te presenteren. Hieronder vermelden we echter de 
bronnen die gebruikt zijn om deze kosten te berekenen. 
 
De doseringen voor de verschillende geneesmiddelen zijn door de fabrikant van 
websites van meerdere ziekenhuizen afgeleid.[17-19] De kosten voor de 
geneesmiddelen zijn gebaseerd op www.medicijnkosten.nl.[16] De achterliggende 
gegevens voor het berekenen van gemiddeld lichaamsoppervlakte is gebaseerd op 
gegevens uit de ZUMA-1 trial (gemiddeld lichaamsoppervlakte zoals door de 
fabrikant berekend bedroeg 1,98m2).[15] 
 
De kosten per patiënt voor het toepassen van de verschillende chemotherapieën zijn 
als volgt: 
- RDGP = €2.308,09 
- RIGEV = €2.325,92 
- RVIM = €2.186,84 
- RPECC = €2.454,36 
- RBEN = €2.954,96 
- R-Gem-Ox = €2.682,74 
 
 
 
 
In Tabel 6 worden de kosten per patiënt per jaar voor axi-cel en standaard 
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chemotherapieën samengevat. 
 
Tabel 6: Kosten per patiënt voor toepassing van axi-cel en standaard behandelingen 
bij behandeling van volwassenen patiënten met recidiverend of refractair diffuus 
grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) en primair mediastinaal B-cellymfoom (PMBCL), 
na twee of meer lijnen systemische therapie 

 

axi-cel  + 

conditionerende 

chemotherapie RDGP RIGEV RVIM† RPECC¥ RBEN RBEN 

Dagelijkse 

dosering* 

N.v.t voor axi-cel; 

cyclofosfamide = 

500 mg/m2; 

fludarabine = 

30mg/m2 

rituximab 

= 375 mg/ 

m2;   

gemcitabin

e = 1000 

mg/m2, 

cisplatin = 

75 mg/m2, 

dexametha

son = 40 

mg  

rituximab 

= 375 

mg/m2, 

prednisolon 

= 40 

mg/m² , 

gemcitabin

e = 1000 

mg/m2, 

vinorelbine 

=20 mg/m2 

rituximab 

= 375 

mg/m2, 

prednisolon 

= 40 

mg/m², 

methotrexa

at = 30 

mg/m2, 

etoposide 

= 90 

mg/m2 

rituximab 

= 375 

mg/m2, 

etoposide 

= 90 

mg/m2, 

chloorambu

cil = 8 

mg/m²  

lomustine 

= 80 

mg/m2, 

prednisolon 

= 40 

mg/m² 

rituximab 

= 375 

mg/m2, 

bendamusti

ne = 90 

mg/m2 

rituximab 

= 375 

mg/m2,  

gemcitabin

e = 1000 

mg/m2, 

oxaliplatine 

=103 

mg/m2 

Verdeling 

lichaams-

oppervlakt

e  

≤2,0m2 = 

47,52%; 

>2,0m2  = 

52,48%, 

≤1,6m2 = 

11,88%; 

>1, 6m2 = 

88,12% 

≤1,6m2 = 

11,88%; 

>1, 6m2 = 

88,12% 

≤1,6m2 = 

11,88%; 

>1, 6m2 = 

88,12% 

≤1,6m2 = 

11,88%; 

>1, 6m2 = 

88,12% 

≤1,6m2 = 

11,88%; 

>1, 6m2 = 

88,12% 

≤1,6m2 = 

11,88%; 

>1, 6m2 = 

88,12% 

Inkoop-

kosten 

(A.I.P.) 

axi-cel = 

€327.000; 

cyclofosfamide =  

€10,79 en €18,04 

voor flacons van 

500mg en 

1000mg;  

fludarabine = 

€131,44 per 

flacon van 

25mg/ml van 2ml  

rituximab 

= €253,45 

oplossing 

voor infusie 

10mg FL 

10ml; 

gemcitabin

e =  

€46,03 

oplossing 

voor infusie 

100mg FL 

10ml; 

cisplatin = 

€4,14 

oplossing 

voor infusie 

1mg FL 

10ml; 

dexamthea

son = 

€2,87 

capsule 40 

mg    

rituximab 

= €253,45 

oplossing 

voor infusie 

10mg FL 

10ml; 

prednisolon 

= €0,48 

capsule 

40mg  

gemcitabin

e =  

€46,03 

oplossing 

voor infusie 

100mg FL 

10ml; 

vinorelbine 

= €22,56 

oplossing 

voor infusie 

10mg FL 

1ml   

rituximab 

= €253,45 

oplossing 

voor infusie 

10mg FL 

10ml; 

prednisolon 

= €0,48 

capsule 

40mg   

methotrexa

te = €0,69 

tablet 

10mg; 

etoposide 

= €13,33 

oplossing 

voor infusie 

20mg FL 

5ml   

rituximab 

= €253,45 

oplossing 

voor infusie 

10mg FL 

10ml; 

etoposide 

= €13,33 

oplossing 

voor infusie 

20mg FL 

5ml; 

chloorambu

cil = €1,95 

capsule 

2mg; 

lomustine 

= €35,26 

capsule 

40mg   

rituximab 

= €253,45 

oplossing 

voor infusie 

10mg FL 

10ml; 

bendamusti

ne = 

€53,42 

oplossing 

voor infusie 

25mg FL 

rituximab 

= €253,45 

oplossing 

voor infusie 

10mg FL 

10ml; 

gemcitabin

e =  

€46,03 

oplossing 

voor infusie 

100mg FL 

10ml; 

oxaliplatine 

= €110,96 

oplossing 

voor infusie 

100mg FL 

10  

        

Totale € 357.024        € € €2.186,84 €2.454,36 €2.954,96 €2.682,74 
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kosten 

per jaar  

2.308,09        2.325,92 

* gebaseerd op protocollen van ziekenhuizen 
† ifosfamide wordt niet vergoed uit het basispakket. Kosten hiervoor zijn niet meegenomen. 

¥ kosten voor chloorambucil zijn op www.medicijnkosten.nl niet te vinden. Er wordt 
aangenomen dat het niet vergoed wordt uit het basispakket. 
 

Axicabtagene ciloleucel behandel- en monitoringskosten 
Het Zorginstituut kies er voor om geen behandeld en monitoringskosten mee te 
nemen in de herbeoordeling. De reden hiervoor is dat dit slechts een klein deel van 
de kosten betreft in verhouding met axi-cel.  
 

2.4 Indicatieverbreding 
Er lopen momenteel verschillende studies om de effectiviteit van axi-cel (als 
monotherapie) voor nieuwe indicaties te onderzoeken. Er worden fase-2 studies 
uitgevoerd waarin de effectiviteit van axi-cel wordt onderzocht voor de volgende 
twee indicaties: Non-Hodgkin’s lymphoma (DLBCL) in een eerder stadium van de 
behandeling en Precursor cell lymphoblastic leukaemia-lymphoma  [20] 
 
In de toekomst kan dus verwacht worden dat axi-cel voor zowel een bredere 
indicatie ingezet kan worden bij DLBCL, maar ook voor een andere, nieuwe 
indicatie. De budgetimpact van deze interventie kan wanneer de 
indicatieuitbreiding(en) geregistreerd wordt in de toekomst aanzienlijk hoger 
worden dan in dit rapport berekend is. 

2.5 Aannames 
De berekeningen zijn gebaseerd op de volgende aannames: 

− Allogene stamceltransplantatie (alloSCT) wordt niet meegenomen als 
vergelijkende behandeling. 

− Incidentie en prevalentie van DLBCL (inclusief PMBCL en TFL) stijgen de 
komende 3 jaar geleidelijk. 

− Er komen jaarlijks 141 incidente patiënten in aanmerking voor axi-cel 
binnen deze indicatie en dit aantal stijgt met 1 per jaar de komende 3 
jaar. 

− In dit rapport worden prevalente DLBCL patiënten niet meegenomen 
omdat er geen prevalente patiënten meer in aanmerking komen voor axi-
cel binnen het bereik van deze budgetimpactanalyse.  

− Dat er geen concurrentie tussen axi-cel en toekomstige CAR T producten 
plaatsvindt gedurende de komende 3 jaar.  

− De marktpenetratie bedraagt 67%, 80% en 90% voor jaar 1, jaar 2 en 
jaar 3, respectievelijk. 

− Kosten voor patiënten die leukaferese ondergaan en conditionerende 
chemotherapie krijgen maar vervolgens geen axi-cel toegediend krijgen 
worden niet meegenomen in dit rapport. 
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3 Budgetimpactanalyse 

3.1 Budgetimpact: alleen geneesmiddelkosten  
In Tabel 7 staat een overzicht van de totale budgetimpact wanneer axi-cel aan het 
bestaande behandelarsenaal wordt toegevoegd bij de behandeling van volwassenen 
patiënten met recidiverend of refractair diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) en 
primair mediastinaal B-cellymfoom (PMBCL), na twee of meer lijnen systemische 
therapie.  
 
In de tabel zijn alleen de geneesmiddelenkosten meegenomen, mogelijke extra 
kosten of besparingen ten laste van het bredere gezondheidsbudget zijn hierbij 
buiten beschouwing gelaten. 
 
De budgetimpact bedraagt ca. €33,1 miljoen, €39,7 miljoen en €44,9 miljoen in jaar 
1, jaar 2 en jaar 3, respectievelijk. In tabel 8 staan de uitkomsten van de 
budgetimpactanalyse uit 2019 weergeven om de vergelijking tussen de twee 
duidelijk te maken. In deze beoordeling is uitgegaan van twee scenario’s die 
betrekking hebben op de marktpenetratie.  
 
Tabel 7: Raming van de totale kosten van de toevoeging van axi-cel aan het 
behandelarsenaal voor behandeling van volwassenen patiënten met recidiverend of 
refractair diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) en primair mediastinaal B-
cellymfoom (PMBCL), na twee of meer lijnen systemische therapie. 

Jaar Markt-

penetratie  

Aantal 

patiënten 

Totale 

kosten/jaar 

axi-cel 

Besparingen 

door substitutie 

standaard 

behandeling 

(exclusief 

toedieningskost

en alloSCT) 

 

Totale 

kosten/jaar 

inclusief 

substitutie 

1 67% 95 € 33.827.292 € 728.797 € 33.098.495 

2 75% 114 € 40.613.881 € 875.011 € 39.738.870 

3 90% 129 € 45.941.359 € 989.7902 € 44.951.569 

 
Tabel 8: Raming van de totale kosten van de toevoeging van axi-cel aan het 
behandelarsenaal voor behandeling van volwassenen patiënten met recidiverend of 
refractair diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) en primair mediastinaal B-
cellymfoom (PMBCL), na twee of meer lijnen systemische therapie – beoordeling uit 
2019 

Jaar Scenario Markt-

penetratie  

Aantal 

patiënten 

Totale 

kosten/jaar 

axi-cel 

Besparingen 

door substitutie 

standaard 

behandeling 

(exclusief 

toedieningskost

en en alloSCT) 

 

Totale 

kosten/jaar 

inclusief 

substitutie 

1 Base-case 15% 23 € 7.538.182 € 49.529 € 7.488.653 

 alternatief 30% 45 € 14.748.617 € 86.565 € 14.662.051 

 

2 Base-case 40% 60 € 19.664.822 € 129.207 € 19.535.615 
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 alternatief 60% 90 € 29.497.234 € 193.811 € 29.303.423 

 

3 Base-case 60% 90 € 29.497.234 € 193.811 € 29.303.423 

 alternatief 90% 135 € 44.245.850 € 290.716 € 43.955.134 
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4 Conclusie 

Rekeninghoudend met bovenstaande aannames zal opname van axicabtagene 
ciloleucel (Yescarta®) bij behandeling van volwassenen patiënten met recidiverend 
of refractair diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) en primair mediastinaal B-
cellymfoom (PMBCL), na twee of meer lijnen systemische therapie gepaard gaan 
met meerkosten  van €44,9 miljoen in het derde jaar. De totale budgetimpact in 
jaar 3 werd in 2019 geschat op €29,3-44 miljoen. Het Zorginstituut verwacht dus 
dat de budgetimpact in lijn is met het eerder geschetste hoge scenario.   
 
Hierbij bestaat onzekerheid over meerdere aspecten, zoals: patiëntenaantallen, de 
verdeling van patiënten over verschillende behandellijnen en marktpenetratie (door 
o.a. mogelijke concurrentie de komende jaren).  
Bovendien merkt het ZIN op dat er meerdere studies lopen voor indicatieverbreding 
van axicabtagene ciloleucel met in totaal 2 nieuwe indicaties.   
 
De kans is dus aanzienlijk dat de daadwerkelijk budget impact van deze therapie in 
de toekomst hoger dan €44,9 miljoen komt te liggen. 
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Farmaco-economische analyse initiële beoordeling axicabtagene ciloleucel 
(Yescarta®) 
 
In het farmaco-economisch dossier uit 2019 concludeerde het Zorginstituut na advisering door 
de WAR dat de kosteneffectiviteitsanalyse van axicabtagene ciloleucel bij de behandeling van 
volwassen patiënten met recidiverend of refractair diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) 
en primair mediastinaal B-cellymfoom (PMBCL), na twee of meer lijnen systemische therapie 
van onvoldoende methodologische kwaliteit is. 
 
De belangrijkste kritiekpunten op de analyse waren als volgt: 
 

• De analyse was gebaseerd op effectiviteits- en veiligheidsdata met een hoog risico 
op bias. Hiernaast was de data, zoals hierboven ook al vermeld, erg immatuur. 
Hierdoor had het Zorginstituut twijfels bij het hoge geschatte percentage patiënten 
die genezen in het Mixture Cure Model (MCM) in de base-case analyse.  

•   Het was onduidelijk of de studiepopulatie waarop het model gebaseerd was 
representatief was voor de Nederlandse patiëntenpopulatie. 

• Een deel van de patiënten is in de studie een tweede keer behandeld met axi-cel. 
De kosten hiervan werden niet meegenomen in het model. 

 
De deterministische kosteneffectiviteitsratio die de aanvrager heeft bepaald op basis van de 
base-case analyse was €61.967/QALY. De range van ICERs als gevolg van de verschillende 
modelmatige benaderingen (nl. MCM en parametrische modellen) liep van €46.048/QALY tot 
aan €600.262/QALY (óf zelfs dominantie van de standaardbehandeling, oftewel 
standaardbehandeling is goedkoper en effectiever). Mede door bovenstaande punten had het 
Zorginstituut geen vertrouwen in de gepresenteerde ICER uit de base-case analyse. Hierdoor 
achtte het Zorginstituut de kans aanzienlijk groot dat de werkelijke ICER van axicabtagene 
ciloleucel de referentiewaarde van €80.000/QALY zal overschrijden. 
 
Deze memo blikt eerst terug op de conclusies uit 2019 en gaat vervolgens in op de 
belangrijkste aanpassingen van het nieuwe model en de nieuwe conclusies. De nadruk ligt op 
de verschillende discussiepunten en onzekerheden die het Zorginstituut in haar voorgaande 
beoordeling heeft aangekaart.  
 
Discussiepunten initiële FE rapport – vergelijking met herindiening 
 
Effectiviteit 
In het rapport van december 2018 is te lezen dat een van de grote kritiekpunten van het 
Zorginstituut de immature gegevens omtrent de algehele overleving (OS) en de extrapolatie 
hiervan was. Door deze immaturiteit had het Zorginstituut ook grote kritiek op het gebruik van 
een mixture-cure-model (MCM) omdat hiervoor onvoldoende lange termijn gegevens 
beschikbaar waren. 
 
In het nieuwe dossier heeft de registratiehouder deze gegeven geüpdatet naar aanleiding van 
een nieuwe OS-analyse op basis van 3 jaar follow-up in plaats van 1 jaar follow-up. Er is 
langere follow-up beschikbaar van de OS vergeleken met de progressievrije overleving (PFS) 
omdat in het studie protocol na 24 maanden de patiënten standaardzorg ontvingen. Na 24 
maanden wordt binnen de standaardzorg geen opvolging voor het bepalen van progressie 
meer gemeten waardoor geen langere PFS follow-up beschikbaar is. In tabel 1 is een 
samenvatting van de nieuwe gegevens weergeven. Figuur 1 en 2 geven de Kaplan-Meijer 
curve weer op basis van de 3-jaars follow-up en de bijbehorende extrapolatie door middel van 
het MCM.  
 
 
 
 



Tabel 1: Verschillen in klinische uitkomstmaten van de ZUMA-1 studie tussen de initiële 
beoordeling en de huidige beoordeling.  
 Beoordeling maart 2019 (1, 2) Herbeoordeling 2021 (3) 
Follow-up 
(mediaan) 

15,4 maanden PFS: 27,1 maanden 
OS: 39,1 maanden 

PFS Mediaan: 5,8 maanden.  
Aantal patiënten met 24 maanden 
follow-up: 1 

Mediaan: 5,9 maanden. Aantal 
patiënten met 24 maanden follow-
up: 21 

OS Gebaseerd op 1 jaar follow-up 
Mediaan: Niet behaald.  
Aantal patiënten met 24 maanden 
follow-up: 2 

Gebaseerd op 3 jaar follow-up 
Mediaan: 25.8 maanden.  
Aantal patiënten met follow-up: 

- 24 maanden: 51 
- 38 maanden: 30 

 
 
 
 
 

 
Figuur 1: Kaplan-Meijer curve overall survival 3-jaars follow-up axi-cel. Rode lijn is de mediane 
follow-up van OS in de eerste beoordeling (15,4 maanden), groene lijn is de huidige mediane 
follow-up van OS (39,1 maanden). 
 

 
Figuur 2: Kaplan-Meijer curve overall survival 3-jaars follow-up axi-cel (bruin). Oranje lijn is 
Weibull verdeling van het MCM model voor OS, blauwe lijn is de Weibull verdeling van de PFS. 
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Het Zorginstituut merkt hierbij op dat de gepresenteerde data van de ZUMA-1 is gebaseerd op 
de modified intention to treat (mITT) analyse van 101 patiënten.(3) De intention to treat (ITT) 
populatie bedroeg 111 patiënten.(2) In de populatie van de vergelijkende behandeling, op 
basis van de SCHOLAR-1 studie, werden patiënten met refractaire DLBCL gevolgd.(4) Doordat 
uit is gegaan van de mITT zijn de patiënten die geen axi-cel hebben ontvangen niet 
meegenomen omdat zij last hadden van bijwerkingen (n=5), geen meetbare ziekte meer 
hadden (n=2), zijn overleden (n=2) of omdat de productie van axi-cel onsuccesvol was (n=1).  
Hierdoor zijn waarschijnlijk de slechtst presterende patiënten niet meegenomen in de mITT, 
waar deze patiënten in de SCHOLAR-1 studie wel in de analyse zijn meegenomen. Het 
Zorginstituut denkt dat door het ontbreken van de ITT analyse er waarschijnlijk een 
overschatting is van het effect van axi-cel, het Zorginstituut kan echter niet aangeven hoe 
groot deze overschatting is. In een absoluut worst-case scenario, er vanuit gaande dat deze 
10 (111-101) patiënten allemaal direct na aanvang van de studie zijn overleden, zal de 
overleving en daarmee het aantal QALYs maximaal met 10/111= 9% zijn overschat. 
 
Conclusie: 
De registratiehouder heeft een nieuwe OS-analyse aangeleverd op basis van 3 jaar follow-up 
in plaats van 1 jaar follow-up. Door deze langere follow-up wordt er een plateau zichtbaar 
voor de overleving. Hierdoor heeft het Zorginstituut voldoende vertrouwen in de uitgevoerde 
analyses.   
 
 
Patiëntenpopulatie 
Het tweede grote kritiekpunt betrof de leeftijd van de patiënten in het model. De 
studiepopulatie en daarmee de patiënten in het model hadden een leeftijd van gemiddeld 56 
jaar. Omdat de Nederlandse mediane leeftijd van DLBCL patiënten 70 jaar is vroeg het 
Zorginstituut zich af of de leeftijd van de patiënten in het model wel representatief waren voor 
de Nederlandse situatie. Daarnaast heeft ten minste 8% van de Nederlandse patiënten een 
ECOG ≥2, terwijl dit een exclusiecriterium was in de ZUMA-1 studie.  
 
Uit data van de registratiehouder tot en met januari 2021 blijkt dat de Nederlandse patiënten 
die gedurende het early-access programma en de reguliere toegang (sinds mei 2020) axi-cel 
toegediend hebben gekregen een mediane leeftijd hebben van 59 jaar met een 
interkwartielafstand van 52 tot 65 jaar. De ZUMA-1 studie heeft een mediane leeftijd van 58 
jaar met een interkwartielafstand van 51-64. Verder is een van de voorwaarden voor toegang 
tot axi-cel bij Nederlandse patiënten dat de ECOG-score 0 of 1 is.  
 
Conclusie: 
Het Zorginstituut heeft voldoende vertrouwen dat de leeftijd in het model representatief is 
voor de Nederlandse patiënten.   
 
 
Utiliteiten 
In de initiële beoordeling kwam als kritiekpunt naar voren dat de kwaliteit van leven gegevens 
in het model zijn gebaseerd op slechts 34 patiënten, wat het Zorginstituut een te beperkt 
aantal vond. Deze gegevens zijn ook niet vergeleken met andere bronnen uit de literatuur. In 
de herindiening zijn wel utiliteiten voor elke gezondheidstoestand in een scenario uit de 
literatuur opgenomen.  
 
Conclusie: 
Het Zorginstituut heeft voldoende vertrouwen in de utiliteiten in het model.   
 
 
 
 



Kosten 
Het derde kritiekpunt betrof dat 9% van de patiënten tweemaal met axi-cel zijn behandeld in 
de ZUMA-1 studie. De extra kosten voor deze behandeling zijn destijds niet meegenomen in 
de berekeningen. In de herindiening zijn deze kosten wel meegenomen, hierdoor zijn de 
kosten inclusief 9% herbehandeling van axi-cel acquisitie, leukaferese, ziekenhuisopname, 
monitoring en follow-up  €441.430 per patiënt in de base-case. In de vorige beoordeling was 
dit €364.136 per patiënt. Verder zijn de kosten geüpdatet naar 2020. In de initiële beoordeling 
werden de kosten van autologe stamceltransplantatie (aSCT) als standaardbehandeling 
meegenomen, maar de standaardbehandeling is allogene stamceltransplantatie. In de 
herindiening zijn de juiste kosten, namelijk die van allogene stamceltransplantatie 
meegenomen. 
 
Conclusie 
De belangrijkste kritiekpunten omtrent de kosten zijn geadresseerd.  
 
 
Scenario analyses 
Vanwege de eerder genoemde mogelijke overschatting van het effect van axi-cel door het 
gebruik van de mITT populatie is het Zorginstituut van mening dat een survival curve van de 
axi-cel groep waarbij een kleiner deel van de populatie overleeft mogelijk dichterbij de ITT 
populatie ligt dan de base-case. Op basis van deze redenatie kiest het Zorginstituut er voor 
om de lognormale verdeling (de optie met de laagste overleving en daarmee de hoogste ICER 
van de MCM extrapolaties meegenomen in de scenario analyses uitgevoerd door de 
registratiehouder) mee te nemen als scenario. In figuur 3 is dit weergeven.  

 
Figuur 3: Overall survival 3-jaars follow-up axi-cel. Oranje lijn is Lognormale verdeling van het 
MCM model voor OS, blauwe lijn is de Weibull verdeling van de PFS. 
 
 
Resultaten 
In tabel 2 is de berekende ziektelast van axi-cel weergeven. Bij deze ziektelast hoort een 
referentiewaarde van €80.000/QALY.  
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Tabel 2: Berekening ziektelast van axicabtagene ciloleucel bij de behandeling van volwassen 
patiënten met recidiverend of refractair diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) en primair 
mediastinaal B-cellymfoom (PMBCL), na twee of meer lijnen systemische therapie 

Resterende QALYs met standaard behandeling 3,34 

QALYs zonder ziekte (gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht) 23,1 

Absoluut QALY verlies (fair innings) 19,76 

Proportional shortfall 0,86 
 
 
Behandeling met axi-cel resulteert in een winst in voor kwaliteit van leven gecorrigeerde 
levensjaren ten opzichte van standaardbehandeling in de  Nederlandse klinische praktijk (voor 
introductie van axi-cel: chemotherapie en/of allogene stamceltransplantatie (alloSCT)) van 
5,29 QALYs. Dit was 6,16 QALYs in de oude analyse (zie tabel 3). 
 
Verder resulteert behandeling met axi-cel in een winst in gewonnen levensjaren van 7,11 
t.o.v. 7,55 jaar in de oude analyse. Beide ten opzichte van standaardbehandeling (zie tabel 3). 
 
 

Tabel 3 - Incrementele effecten van behandeling met axicabtagene ciloleucel versus 
standaardbehandeling in de Nederlandse klinische praktijk (inclusief chemotherapieën 
en/of allogene stamceltransplantatie (alloSCT)), discontering 1,5% 

 axicabtagene 
ciloleucel 

standaard 
behandeling 

incrementeel 

Gewonnen levensjaren (LYG) - 
2019 

11,28 3,73 7,55 

Gewonnen levensjaren (LYG) - 
2021 

10,83 3,72 7,11 

QALYs - 2019 9,17 3,01 6,16 

QALYs - 2021 8,07 2,78 5,29 

 
 
De behandeling met axi-cel resulteert in € 440.120 t.o.v. €381.769 extra kosten 
(verdisconteerd) in de oude analyse. Zie Tabel 4 voor een overzicht van de totale en 
incrementele kosten. Hierbij moet worden opgemerkt dat in de vorige beoordeling indirecte 
medische kosten (zorgkosten die zich voordoen in gewonnen levensjaren) wel in de base-case 
zijn meegenomen, maar in de huidige beoordeling dit in een scenario is gedaan. Het 
Zorginstituut wil hierbij opmerken dat het niet noodzakelijk is om indirecte medische kosten in 
de base-case mee te nemen en kan zich dus vinden in de huidige berekening van de kosten.  
 

Tabel 4 - Totale en incrementele kosten van toevoeging van inzet van axicabtagene 
ciloleucel versus standaard behandeling in de Nederlandse klinische praktijk 
(inclusief chemotherapieën en/of allogene stamceltransplantatie (alloSCT)), 
discontering 4% 

 axicabtagene 
ciloleucel 

standaard 
behandeling 

incrementeel 

2019 beoordeling 

Directe medische kosten € 366.261 € 12.549 € 353.712 

Directe niet-medische kosten € 3.588 € 1.810 € 1.778 

Indirecte medische kosten € 40.799 € 15.385 € 25.414 

Indirecte niet-medische kosten € 11.446 € 10.581 € 865 



Totale kosten  € 422.094 € 40.325 € 381.769 

2021 beoordeling 

Directe medische kosten € 447.522 € 18.925 € 428.597 

Directe niet-medische kosten € 1.453 € 529 € 924 

Informele zorg € 21.008 € 8.536 € 12.471 

Indirecte niet-medische kosten € 3.612 € 5.485 -€ 1.873 

Totale kosten  € 473.595 € 33.475 € 440.120 

 
 

Tabel 5 - Incrementele kosteneffectiviteit van axicabtagene ciloleucel 
versus standaard behandeling in de Nederlandse klinische praktijk 
(inclusief chemotherapieën en/of allogene stamceltransplantatie 
(alloSCT)) 

 2019 2021 

Incrementele kosten per gewonnen 
levensjaar (LYG) 

€ 50.574 / LYG € 61.897 / LYG 

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

€ 61.967 / QALY € 83.184 / QALY 

Incrementele kosten per gewonnen 
levensjaar (LYG; niet verdisconteerd) 

€ 42.963 / LYG € 50.163 / LYG 

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

€ 52.560 / QALY € 67.685 / QALY 

 
 
Resultaten scenario-analyse 
De ICER van het scenario op basis van de lognormale verdeling (de optie met de laagste 
overleving en daarmee de hoogste ICER van de MCM extrapolaties meegenomen in de 
scenario analyses uitgevoerd door de registratiehouder)  is  €89,677 (+7.8%), het aantal 
QALYs is 7,65 in dit scenario (8,07 in de base-case).  
 
Resultaten nieuwe kosteneffectiviteitsanalyse 
De nieuwe analyse toont een winst van 5,29 QALYs voor axi-cel versus 
standaardtherapie. De incrementele kosten komen uit op €440.120. De nieuwe ICER die de 
registratiehouder rapporteert is €83.184/QALY. De probabilistische 
gevoeligheidsanalyse laat zien dat de kans dat axi-cel kosteneffectief is bij 
een referentiewaarde van €80.000/QALY ongeveer 51% is. Ter vergelijking: de oude analyse 
uit 2018 toonde 6,16 winst aan QALYs en €381.769 aan incrementele kosten. De puntschatter 
van de ICER kwam daarbij uit 
op €61.697.  
 
Omdat in de analyse uit 2019 de kosten niet op een vergelijkbare manier in het model zijn 
verwerkt zijn de kosten en ICER niet goed te vergelijken met de huidige beoordeling. 
Daarnaast heeft het Zorginstituut destijds geconcludeerd dat het farmaco-economische 
onderzoek van onvoldoende methodologische kwaliteit was, wat aangaf dat het Zorginstituut 



geen vertrouwen in de gepresenteerde ICER had. Het Zorginstituut rapporteerde destijds 
echter een ICER range van €46.048/QALY tot aan €600.262/QALY. 
 
Omdat er nu minder onzekerheid is over de effecten op algehele overleving, vindt 
het Zorginstituut dat er niet meer uitgegaan hoeft te worden van een ICER range, 
maar dat de puntschatter gebruikt kan worden. De univariate gevoeligheidsanalyses tonen aan 
dat er geen grote onzekerheden in het model zitten waardoor op dit moment nog een ICER 
range gebruikt hoeft te worden.  
 
Conclusie: 
Het Zorginstituut kan zich over vinden in de gemaakte aanpassingen. De nieuwe farmaco-
economische analyse acht het Zorginstituut methodologisch van voldoende kwaliteit. Wanneer 
wordt uitgegaan van een ICER van €83.184/QALY dan zou de prijs van axi-cel minimaal 5% 
moeten dalen om onder de referentiewaarde van €80.000/QALY te vallen. Wanneer wordt 
uitgegaan van het scenario op basis van de lognormale verdeling moet de prijs met 15% dalen 
om onder de referentiewaarde van €80.000/QALY te vallen.  
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