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Geachte heer Blokhuis,  
 
In uw brief van 15 juni 2021 (CIBG-21-01970) heeft u Zorginstituut Nederland 
verzocht een toets uit te voeren via de parallelle procedure CBG-ZIN over de 
vergoedingsaanvraag van het middel roxadustat (Evrenzo®) voor opname in het 
GVS. In de parallelle procedure CBG-ZIN is het vergoedingstraject gestart terwijl 
het registratietraject nog niet was afgerond. Geneesmiddelen die deze parallelle 
procedure doorlopen, in plaats van de huidige sequentiële procedure, komen 
hierdoor sneller beschikbaar voor de patiënt. De EMA registratie van roxadustat 
(Evrenzo®) is 24 augustus 2021 gepubliceerd op de EMA website. Dit is normaal 
gesproken het moment dat een vergoedingsdossier kan worden ingediend. 
Vanwege de parallelle procedure kan het Zorginstituut nu meteen na registratie 
een uitspraak doen over de vergoeding. Het Zorginstituut heeft de inhoudelijke 
beoordeling inmiddels afgerond. De overwegingen hierbij treft u aan in het GVS-
rapport dat samen met het farmacotherapeutisch rapport en de 
budgetimpactanalyse als bijlage is toegevoegd.  
 
Evrenzo® is beschikbaar als tabletten met 20, 50, 70, 100 of 150 mg roxadustat 
en is geregistreerd voor de behandeling van symptomatische anemie bij 
chronische nierschade (CNS) in volwassen patiënten. De aanbevolen startdosering 
voor patiënten die niet eerder behandeld zijn met een ESA (erytropoëse 
stimulerende middelen) is driemaal per week 70 mg voor patiënten met een 
lichaamsgewicht van <100 kg en driemaal per week 100 mg voor patiënten met 
een lichaamsgewicht van >100 kg. Bij patiënten die overstappen van een ESA 
naar roxadustat, wordt de aanbevolen startdosis van roxadustat bepaald op basis 
van de laatst gegeven dosering van de ESA, in overeenstemming met de tabel in 
de Samenvatting van de Productkenmerken (SmPC).  
 
De fabrikant vraagt opname op bijlage 1B van de Regeling zorgverzekering. 
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Uitkomst beoordeling 
Roxadustat is de eerste reversibele inhibitor van het enzym hypoxia inducible 
factor-prolyl hydroxylase (HIF-PH). Dit enzym speelt een belangrijke rol in de 
productie van rode bloedcellen. Ook de ESAs zijn, evenals roxadustat, 
geregistreerd voor de behandeling van symptomatische anemie bij CNS. De 
verschillende geregistreerde ESAs zijn darbepoëtine alfa, 
methoxypolyethyleenglycol-epoëtine bèta en epoëtine, welke zijn opgenomen in 
cluster 0B03XAAP V op bijlage 1A in het GVS. 
In het GVS wordt bij de indeling van geneesmiddelen in groepen van onderlinge 
vervangbaarheid onder andere onderscheid gemaakt in geneesmiddelen die via 
injectie worden toegepast en geneesmiddelen die niet via injectie worden 
toegepast. Om deze reden is roxadustat, dat oraal wordt toegediend, niet 
onderling vervangbaar met darbepoëtine alfa, methoxypolyethyleenglycol-
epoëtine bèta en epoëtine die via injectie (subcutaan of intraveneus) worden 
toegediend.  
 
Therapeutische waarde 
Zorginstituut Nederland is tot de eindconclusie gekomen dat bij de behandeling 
van volwassen patiënten met symptomatische anemie bij chronische nierschade  
roxadustat voldoet aan de stand van wetenschap en praktijk en een gelijke 
waarde heeft ten opzichte van erytropoëtische groeifactoren (ESAs) bij non-
dialysepatiënten en dialysepatiënten in zowel een Hb-correctiesetting als een ESA-
conversiesetting.  
 
Budgetimpactanalyse 
Het totale kostenbeslag van roxadustat zal naar verwachting uitkomen op 
€4.154.138 in het derde jaar na opname in het verzekerde pakket. Rekening 
houdend met gelijke therapeutische waarde, de mate van substitutie per ESA en 
marktpenetratie zal opname op lijst 1B van het GVS van roxadustat (Evrenzo®) 
bij de behandeling van volwassen patiënten met anemie bij CNS gepaard gaan 
met meerkosten ten laste van het farmaciebudget van €0.  
 
Hierbij is het relevant om te vermelden dat zowel roxadustat als de ESAs per 1 
januari 2022 worden overgeheveld naar het intramurale budget. Vanaf dat 
moment is de budgetimpactanalyse niet meer van toepassing. 
 
Farmaco-economische analyse  
Op grond van de geschatte budgetimpact is vrijstelling verleend voor een  
farmaco-economische analyse. 
 
Advies 
Het Zorginstituut adviseert u op grond van bovenstaande overwegingen 
roxadustat (Evrenzo®) op te nemen op bijlage 1B.  
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
Sjaak Wijma 
Voorzitter Raad van Bestuur 
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1 Inleiding 

In de brief van 15 juni jl. (CIBG-21-01970) de minister van Medische Zorg en Sport 

Zorginstituut Nederland een inhoudelijke toetsing uit te voeren via de parallelle 

procedure CBG-ZIN over het geneesmiddel roxadustat (Evrenzo®). 

1.1 Roxadustat (Evrenzo®) 

 

Samenstelling 

Tabletten met 20, 50, 70, 100 of 150 mg roxadustat. Elke strip bevat 12 tabletten 
[1].  

 

Geregistreerde indicatie 

Behandeling van symptomatische anemie bij chronische nierschade (CNS) in 

volwassen patiënten [1]. 

 

Dosering 

De aanbevolen startdosering voor patiënten die niet eerder behandeld zijn met een 

ESA (erytropoëse stimulerende middelen) is 3 maal per week 70 mg voor patiënten 

met een lichaamsgewicht van <100 kg en 3 maal per week 100 mg voor patiënten 

met een lichaamsgewicht van >100 kg. 

 

Bij patiënten die overstappen van een ESA naar roxadustat, wordt de aanbevolen 

startdosis van roxadustat bepaald op basis van de laatst gegeven dosering van de 

ESA. De conversietabel is hieronder weergegeven.  

 

Darbepoëtine 

(IV/SC, 

µg/week) 

Epoëtine 

(IV/SC, 

IU/week) 

methoxypolyethyleenglycol-

epoëtine bèta (IV/SC, 

µg/maand) 

Roxadustat 

(mg 

3x/week) 

<25 <5000 <80 70 

25-40 5000-8000 80-120 100 

40-80 8000-16000 120-200 150 

>80 >16000 >200 200 

 

De dosering kan elke 4 weken aangepast worden op basis van de hemoglobine 

(Hb)-spiegels tot een onderhoudsdosering van 20-400 mg driemaal per week [1]. 

 

1.2 Voorstel registratiehouder opname GVS 

Opname op bijlage 1B van de Regeling zorgverzekering. 
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2 Beoordeling onderlinge vervangbaarheid 

Om de plaats van een geneesmiddel in het GVS te kunnen vaststellen, wordt eerst 

beoordeeld of het onderling vervangbaar is met reeds in het GVS opgenomen 

geneesmiddelen.  

 

Roxadustat is de eerste reversibele inhibitor van het enzym hypoxia inducible 

factor-prolyl hydroxylase (HIF-PH). Dit enzym speelt een belangrijke rol in de 

productie van rode bloedcellen [1]. Ook de ESAs zijn geregistreerd voor de 

behandeling van symptomatische anemie bij CNS. De verschillende geregistreerde 

ESAs zijn darbepoëtine alfa, methoxypolyethyleenglycol-epoëtine bèta en epoëtine, 

welke zijn opgenomen in cluster 0B03XAAP V op bijlage 1A in het GVS. 

 

In het GVS wordt bij de indeling van geneesmiddelen in groepen van onderlinge 

vervangbaarheid onder andere onderscheid gemaakt in geneesmiddelen die via 

injectie worden toegepast en geneesmiddelen die niet via injectie worden toegepast. 

Om deze reden is roxadustat, dat oraal wordt toegediend, niet onderling 

vervangbaar met darbepoëtine alfa, methoxypolyethyleenglycol-epoëtine bèta en 

epoëtine die via injectie (subcutaan of intraveneus) worden toegediend.  

 

2.1 Beoordeling criteria onderlinge vervangbaarheid 

2.1.1 Gelijksoortig indicatiegebied 

Niet van toepassing 

2.1.2 Gelijke toedieningsweg 

Niet van toepassing  

2.1.3 Bestemd voor dezelfde leeftijdscategorie 

Niet van toepassing 

2.1.4 Klinische relevante verschillen in eigenschappen 

Niet van toepassing 

 

2.2 Conclusie onderlinge vervangbaarheid 

Roxadustat (Evrenzo®) is niet onderling vervangbaar met de andere 

geneesmiddelen in het GVS cluster 0B03XAAP V op lijst 1A in het GVS, waarin zijn 

opgenomen: darbepoëtine alfa, methoxypolyethyleenglycol-epoëtine bèta en 

epoëtine. 

 

2.3 Conclusie plaatsing op lijst 1A  

Op grond van bovenstaande kan roxadustat (Evrenzo®) niet worden geplaatst op 

bijlage 1A.  
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3 Beoordeling plaatsing op lijst 1B 

3.1 Beoordeling therapeutische waarde 

 

Gunstige effecten 

Uit de resultaten van vijf gerandomiseerde, open-label, fase 3 studies blijkt dat er 

waarschijnlijk geen klinisch relevant verschil in effect op de Hb-spiegels bestaat 

tussen roxadustat en ESAs bij non-dialysepatiënten en ook niet bij dialysepatiënten, 

wanneer er wordt gekeken naar het percentage responders en de verandering in 

Hb-spiegels. Daarnaast lijken roxadustat en ESAs een vergelijkbaar effect te hebben 

op de kwaliteit van leven bij zowel dialyse- als non-dialysepatiënten. 

 

Ongunstige effecten 

Het is onduidelijk of behandeling met roxadustat resulteert in een klinisch relevant 

verschil in de incidentie van ernstige ongunstige interventiegerelateerde effecten en 

de incidentie stakers als gevolg van deze ongunstige interventiegerelateerde 

effecten vergeleken met de ESAs bij non-dialysepatiënten. Behandeling met 

roxadustat resulteert echter in een klinisch significante verhoging van de incidentie 

ernstige ongunstige interventiegerelateerde effecten en van de incidentie stakers als 

gevolg van deze ongunstige interventiegerelateerde effecten vergeleken met de 

ESAs bij dialysepatiënten, maar deze incidenties zijn alsnog zeer laag (<3%). 

 

Conclusie: 

Zorginstituut Nederland is tot de eindconclusie gekomen dat bij de behandeling van 

symptomatische anemie bij chronische nierschade bij volwassenen roxadustat  een 

gelijke waarde heeft ten opzichte van erytropoëtische groeifactoren (ESAs) bij non-

dialyse- en dialysepatiënten in zowel een Hb-correctiesetting als een ESA-

conversiesetting. Daarmee voldoet roxadustat bij patiënten met anemie bij 

chronische nierschade aan de stand van wetenschap en praktijk. 

3.2 Beoordeling kosteneffectiviteit 

 

De meerkosten van opname op lijst 1B van het GVS van roxadustat bij de 

behandeling van symptomatische anemie bij chronische nierschade bij volwassenen 

zullen naar verwachting lager zijn dan €10 miljoen in het derde jaar na opname in 

het basispakket (zie paragraaf 3.3 voor meer details). Daarom is aan de 

registratiehouder een vrijstelling verleend voor het aanleveren van een farmaco-

economische analyse. De kosteneffectiviteit is daarom niet bepaald.  

 

3.3 Beoordeling kostenconsequentieraming 

In de budgetimpactanalyse wordt uitgegaan van 1538 patiënten die in jaar 3 

roxadustat zullen gebruiken. Voor de kosten wordt €7,40 per dag aangehouden. 

Voor substitutie wordt uitgegaan van €7,40 per gedeclareerde DDD van de ESAs.   

 

Het totale kostenbeslag van roxadustat zal naar verwachting uitkomen op 

€4.154.138 in jaar 3. Rekeninghoudend met gelijke therapeutische waarde, de mate 

van substitutie per ESA en marktpenetratie zal opname op lijst 1B van het GVS van 

roxadustat (Evrenzo®) bij de behandeling van volwassen patiënten met anemie bij 

CNS gepaard gaan met meerkosten ten laste van het farmaciebudget van €0.  
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Hierbij is het relevant om te vermelden dat zowel roxadustat als de ESAs per 1 

januari 2022 worden overgeheveld naar het intramurale budget.  

 

Conclusie:  

Er zijn geen meerkosten ten laste van het farmaciebudget bij opname van 

roxadustat op lijst 1B van het GVS. 

3.4 Conclusie plaatsing op lijst 1B  

 

Roxadustat (Evrenzo®) kan op bijlage 1B worden geplaatst. 
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4 Conclusie plaatsing in GVS 

Roxadustat kan op bijlage 1B in het GVS worden geplaatst.  
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Afkortingen 

Afkorting Omschrijving 

ACM All-cause mortality (sterfte ongeacht oorzaak) 

BI Betrouwbaarheidsinterval 

BMI Body-mass index 

CHMP Committee for Medicinal Products for Human Use 

CNS Chronische nierschade 

CVA Cerebrovasculair accident 

DVT Diep veneuze trombose 

eGFR Estimated globulair filtration rate 

EMA European Medicine Agency 

EPAR European public assessment reports 

EPO Endogenous erythropoietin 

ESAs Erytropoëse stimulerende middelen 

FU Follow up 

GRADE Grading of Recommendations Assessment, Development and 

Evaluation 

Hb Hemoglobine 

HR Hazard ratio 

HIF(-PF) Hypoxia inducible factor (prolyl hydroxylase) 

IR Incidentie ratio 

IV Intraveneus 

LDL Low-density lipoproteïn 

LSM Least square mean 

MACE Major adverse cardiovasculair events 

MCID Minimaal klinisch relevant verschil (minimal clinically 

important difference) 

ND Non-dialyse 

NHG Nederland Huisartsen Genootschap 

NIV Nederlandse Internisten Vereniging 

NYHA New-York Heart Association  

PPS Per protocol set 

PRCA Pure red cella aplasia (erytrocytaire aplasie) 

QoL Quality of life (kwaliteit van leven) 

RCT Gerandomiseerd vergelijkend onderzoek 

RR Relatieve risico (risk ratio) 

SC Subcutaan 

SF-36 (-VT/-SF) Short-Form-36 Health Survey (-vitality/-physical functioning) 

SMD Gestandaardiseerde gemiddelde verschil (standardized mean 

difference) 

SmPC Samenvatting van de productkenmerken 

TEN Toxische epidermale necrolyse 

TSAT Transferritinesaturatie 
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Samenvatting 

In dit farmacotherapeutisch rapport beschrijft Zorginstituut Nederland de 

inhoudelijke beoordeling van de waarde van roxadustat (Evrenzo®) bij de 

behandeling van symptomatische anemie bij chronische nierschade (CNS) bij 

volwassenen. Roxadustat is daarbij vergeleken met parenteraal toegediende 

erytropoëse stimulerende middelen (ESAs) op de criteria gunstige effecten, 

ongunstige effecten, ervaring, toepasbaarheid en gebruiksgemak. Zorginstituut 

Nederland heeft zich hierbij laten adviseren door haar Wetenschappelijke Adviesraad 

(WAR). 

 

De effectiviteit van roxadustat is onderzocht in vijf open-label, gerandomiseerde, 

gecontroleerde studies bij zowel non-dialyse als dialysepatiënten. Hierbij is 

roxadustat direct vergeleken met andere ESAs (darbepoëtine en epoëtine). Bij de 

non-dialyse- en de incidente-dialysepatiënten is er sprake van een Hb-

correctiesetting en bij de stabiele dialysepatiënten is er sprake van een ESA-

conversiesetting.  

 

De resultaten laten zien dat roxadustat en de ESAs een vergelijkbaar effect op de 

Hb-spiegels en op de kwaliteit van leven hebben. Tevens vermindert roxadustat het 

gebruik van aanvullend IV-ijzer vergeleken met ESAS. Bij dialysepatiënten zorgt 

behandeling met roxadustat voor een verhoging van de incidentie ernstige 

ongunstige interventiegerelateerde effecten en de incidentie stakers ten gevolge van 

deze ongunstig effecten vergeleken met de ESAs, maar deze incidenties zijn alsnog 

laag. Daarnaast wordt in de SmPC gemeld dat conversie naar roxadustat bij 

dialysepatiënten die reeds op een ESA zijn ingesteld, enkel dient te worden 

overwogen bij valide klinische redenen in verband met een mogelijk, licht verhoogd 

cardiovasculair- en mortaliteitsrisico. Aangezien roxadustat oraal kan worden 

ingenomen en ESAs parenteraal moeten worden toegediend, bestaat er een verschil 

in gebruiksgemak. Dit potentiele voordeel speelt met name een rol bij non-

dialysepatiënten en patiënten die peritoneale dialyse ondergaan en daarom geen 

bestaande intraveneuze toegang hebben. 

 

Zorginstituut Nederland is tot de eindconclusie gekomen dat bij de behandeling van 

symptomatische anemie bij chronische nierschade bij volwassenen roxadustat een 

gelijke waarde heeft ten opzichte van parenteraal toegediende erytropoëse 

stimulerende middelen (ESAs) bij non-dialysepatiënten en dialysepatiënten in zowel 

een Hb-correctiesetting als een ESA-conversiesetting. Daarmee voldoet roxadustat 

bij patiënten met anemie bij chronische nierschade aan de stand van wetenschap en 

praktijk.  

 

 

De beoordeling van de criteria voor onderlinge vervangbaarheid, met daarin het 

advies van Zorginstituut Nederland aan de minister van VWS ten aanzien van 

opname in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS), is beschreven in het 

GVS-rapport van roxadustat (Evrenzo®). 

 

 

 

De bespreking van dit farmacotherapeutisch rapport is door de Wetenschappelijke 

Adviesraad van Zorginstituut Nederland afgerond in haar vergadering van 28 juni 

2021. 
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1 Inleiding  

1.1 Aanleiding 

Zorginstituut Nederland beoordeelt in dit rapport de waarde van roxadustat bij  

symptomatische anemie bij chronische nierschade (CNS) bij volwassenen t.o.v. de 

standaard- of gebruikelijke behandeling. 

 

Stofnaam: Roxadustat (Evrenzo®), filmomhulde tabletten à 20, 50, 70, 100 en 

150 mg roxadustat. 

Geregistreerde indicatie: Roxadustat (Evrenzo®) is geïndiceerd voor de 

behandeling van symptomatische anemie bij CNS in volwassen patiënten. 

Claim van de fabrikant: Bij patiënten met anemie bij CNS heeft roxadustat een 

therapeutisch gelijke waarde vergeleken met parenteraal toegediende 

erytropoëse stimulerende middelen (ESAs), waaronder darbepoëtine alfa, 

epoëtine alfa, epoëtine bèta, epoëtine zèta en methoxypolyethyleenglycol-

epoëtine bèta. 

Doseringsadvies: De aanbevolen startdosis voor patiënten die nog niet eerder 

met een ESA zijn behandeld, is driemaal per week 70 mg bij patiënten <100 kg 

en driemaal per week 100 mg bij patiënten >100 kg. De dosering kan elke 4 

weken opgehoogd worden op basis van de hemoglobine (Hb)-spiegels tot een 

onderhoudsdosering van 20-400 mg driemaal per week.  

 

Bij patiënten die overstappen van een ESA naar roxadustat, wordt de dosis van 

roxadustat bepaald op basis van de dosis van de ESA die werd gebruikt in de 4 

weken voorafgaand aan de conversie. De conversietabel is hieronder 

weergegeven.  

 

Darbepoëtine 

(IV/SC, 

µg/week) 

Epoëtine 

(IV/SC, 

IU/week) 

methoxypolyethyleenglycol-

epoëtine bèta (IV/SC, 

µg/maand) 

Roxadustat 

(mg 

3x/week) 

<25 <5000 <80 70 

25-40 5000-8000 80-120 100 

40-80 8000-16000 120-200 150 

>80 >16000 >200 200 

 

De maximale dosering bedraagt driemaal per week 300 mg óf 3 mg/kg 

lichaamsgewicht bij non-dialysepatiënten en driemaal per week 400 mg óf 3 

mg/kg lichaamsgewicht bij dialysepatiënten.  

Samenstelling: rode ovale, ronde of amandelvormige tabletten verkrijgbaar in 

verschillende sterktes in PVC/aluminium blisterverpakkingen van 12 stuks. 

Werkingsmechanisme: Roxadustat is een reversibele inhibitor van het enzym 

hypoxia inducible factor-prolyl hydroxylase (HIF-PH). Dit enzym reguleert 

intracellulaire concentraties van hypoxia inducible factor (HIF); een 

transcriptiefactor die de expressie reguleert van genen die een rol spelen in de 

erytropoëse. Activatie van HIF is een belangrijk mechanisme om de rode 

bloedcelproductie te stimuleren als reactie op hypoxie. Door remming van HIF-PF 

door roxadustat worden de plasmaspiegels van EPO (endogenous erythropoietin) 

verhoogd, ijzertransportenzymen worden gereguleerd en hepcidine wordt 

geremd. Dit zorgt voor een verbeterde biologische beschikbaarheid van ijzer, een 

verhoogde hemoglobineproductie en een verhoogde massa van rode bloedcellen. 

Bijzonderheden: - 
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1.2 Achtergronden  

 

1.2.1 Aandoening 

CNS wordt gedefinieerd als een aandoening waarbij er sprake is van een 

verminderde nierfunctie en/of verhoogde albuminurie of specifieke 

sedimentafwijkingen, gedurende meer dan 3 maanden, met consequenties voor de 

gezondheid. Vanaf een eGFR <45 ml/min/1,73m2 is renale anemie een frequent 

voorkomende complicatie bij patiënten met CNS. Desondanks moeten andere 

oorzaken van anemie worden uitgesloten. De evaluatie van anemie bij patiënten 

met CNS moet in ieder geval uit de volgende onderdelen bestaan: compleet 

bloedbeeld, celindices, leukocytendifferentiatie, reticulocytenaantal, ijzerparameters 

(transferrinesaturatie [TSAT] en ferritine) en vitamine B12 en foliumzuur [1, 2]. 

 

1.2.2 Symptomen en ernst 

Veelvoorkomende bijwerkingen van anemie zijn vermoeidheid, kortademigheid, 

slapeloosheid, hoofdpijn en verminderd cognitief functioneren. Deze klachten 

resulteren in een verminderde kwaliteit van leven [3].  

 

1.2.3 Prevalentie en incidentie 

CNS komt in Nederland voor bij ongeveer 12% van de bevolking. In 2017 waren er 

ongeveer 20.000 patiënten in Nederland met ernstige chronische nierschade die niet 

werden gedialyseerd en 6.000 die wel werden gedialyseerd [4]. Anemie komt vaker 

voor bij een hoger stadium CNS; er wordt geschat dat 22% van de patiënten met 

stadium 3 (eGFR <60 ml/min/1,73m2) en 52% van de patiënten met stadium 4-5 

CNS (eGFR <30 ml/min/1,73m2) anemie heeft [3].  

 

1.2.4 Standaardbehandeling of gebruikelijke behandeling 

Het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) en de Nederlandse Internisten 

Vereniging (NIV) hebben in 2018 een richtlijn ontwikkeld met betrekking tot CNS. In 

deze richtlijn wordt ook het beleid bij anemie bij CNS behandeld [1].  

 

Bij CNS patiënten met symptomatische anemie en/of een Hb≤6,2 mmol/L, waarbij 

de ferritineconcentratie >200 mcg/L en TSAT<25% bedraagt, kan een ESA worden 

overwogen. Ook kan een ESA worden overwogen indien patiënten niet uitkomen 

met oraal en IV ijzer in verband met bijwerkingen of onvoldoende effect. Bij 

behandeling met een ESA liggen de Hb-streefwaardes tussen de 6,2 en 7,4 mmol/L. 

Het behandelalgoritme is weergegeven in Figuur 1.  

Er wordt in de richtlijn geen voorkeur gegeven aan een specifieke ESA, maar uit de 

GIPdatabank blijkt dat darbepoëtine veruit het meest wordt gebruikt Nederland 

(~70%). In deze beoordeling zullen parenteraal toegediende ESAs dus worden 

beschouwd als vergelijkende behandeling, waarbij de voorkeur uit gaat naar een 

vergelijking met darbepoëtine. Het Zorginstituut heeft in 2007 beoordeeld dat 

darbepoëtine, epoëtine en methoxypolyethyleenglycol-epoëtine bèta non-inferieur 

zijn aan elkaar.  
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Figuur 1: Behandelalgoritme voor patiënten met symptomatische anemie bij 

chronische nierschade volgens de multidisciplinaire Nederlandse richtlijn uit 2018 [1]. 
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2 Methode systematisch literatuuronderzoek 

2.1 Vraagstelling 

Wat is de waarde van roxadustat (Evrenzo®) bij symptomatische anemie bij 

chronische nierschade (CNS) bij volwassenen vergeleken met parenteraal 

toegediende erytropoëse stimulerende middelen (ESAs)? 

 

2.1.1 PICO 

 

Tabel 1 PICO 

Patiëntenpopulatie 1. Volwassen non-dialysepatiënten met 

symptomatische anemie bij chronische 

nierschade. 

2. Volwassen dialysepatiënten met 

symptomatische anemie bij chronische 

nierschade. 

Interventie Oraal roxadustat, tabletten 

Controle-interventie Parenteraal toegediende erytropoëse stimulerende 

middelen (ESAs), waaronder darbepoëtine, epoëtine 

alfa, epoëtine bèta, epoëtine zèta en 

methoxypolyethyleenglycol-epoëtine bèta. De 

voorkeur gaat uit naar darbepoëtine als controle-

interventie.  

Cruciale uitkomsten 1. Verhoging van hemoglobine (Hb-)spiegels 

2. Kwaliteit van leven 

3. Incidentie van patiënten met ernstige 

ongunstige effecten gerelateerd aan de 

studiemedicatie 

4. Incidentie stakers vanwege ongunstige 

effecten gerelateerd aan de studiemedicatie 

Relevante follow-up duur Om een uitspraak te kunnen doen over de correctie 

van Hb-spiegels is een minimale follow-up van 8 

weken nodig, aangezien uit eerdere klinische studies 

is gebleken dat het 1-2 maanden kan duren voor Hb-

streefwaarden worden bereikt met parenteraal 

toegediende ESAs [5]. Een langere follow-up is nodig 

wanneer er wordt gekeken naar onderhoud van de 

Hb-spiegels. 

Studiedesign Gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek waarbij 

roxadustat direct wordt vergeleken met een ESA is 

haalbaar en gewenst. Dubbel-geblindeerd onderzoek 

is mogelijk niet haalbaar vanwege verschillen in 

toedieningsvorm (oraal vs parenteraal).  

 

2.1.2 Uitkomstmaten en klinische relevantiegrenzen 

Verhoging van Hb-spiegels 

De eerste cruciale uitkomstmaat is de verhoging van Hb-spiegels, welke wordt 

genoemd in de Nederlandse richtlijn anemie bij CNS. Er wordt gestreefd naar een 

Hb spiegel tussen de 6,2 en 7,4 mmol/L, wat gelijk is aan 10-12 g/dL [1]. 

 

Er kan worden gekeken naar het percentage responders; oftewel patiënten waarbij 



DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport roxadustat (Evrenzo®) bij de behandeling van symptomatische anemie 

bij chronische nierschade bij volwassenen | 20 mei 2021 

 

2021019661 Pagina 14 van 54 

Hb-spiegels gedurende de behandeling de streefwaarden bereiken. Ook kan er 

worden gekeken naar de verandering in Hb-concentraties in mmol/L of g/dL. 

Daarnaast kan er onderscheid worden gemaakt tussen twee behandeldoelen: 

1. Correctie van de Hb-spiegels bij patiënten die niet eerder zijn behandeld 

met een ESA (naïeve patiënten). 

2. Onderhouden van de gecorrigeerde Hb-spiegels bij patiënten die 

overstappen van een ESA naar roxadustat (conversie). 

 

Klinische relevantiegrens: Een toename van de Hb-spiegel met ≥1.0 g/dl (0.6 

mmol/l) wordt vaak als klinisch relevant beschouwd [5, 6]. In recente klinische 

studies wordt  een non-inferioriteitsmarge van 0,75 g/dL gehanteerd [7, 8]. 

 

Kwaliteit van leven 

Aangezien anemie bij CNS geassocieerd wordt met een verminderde kwaliteit van 

leven, wordt ook de kwaliteit van leven beschouwd als cruciale uitkomstmaat. Het 

meest gebruikte meetinstrument waarmee de kwaliteit van leven gemeten kan 

worden bij patiënten met anemie bij CNS is de Short Form-36 Health Survey (SF-

36): een gevalideerde, veelgebruikte vragenlijst bij anemie bij CNS. In de SF-36 

worden 8 domeinen onderzocht, namelijk: fysiek functioneren, sociaal functioneren, 

rolbeperkingen door fysieke of emotionele problemen, mentale gezondheid, energie, 

pijn en algemene gezondheidsbeleving. De schaal loopt van score 0 tot 100, waarbij 

100 de beste kwaliteit van leven representeert. Vaak worden de vitality (VT-) en 

physical functioning (PF-)subscores gebruikt bij anemie [9]. 

 

Klinische relevantiegrens: Voor de SF-36 wordt een minimaal verschil van 3 punten 

als klinisch relevant beschouwd bij de VT- en PF-subscores [10].  

 

Incidentie van patiënten met ernstige ongunstige effecten gerelateerd aan de 

studiemedicatie 

Het aantal ernstige interventiegerelateerde ongunstige effecten wordt beschouwd 

als cruciale uitkomstmaat. Daarnaast wordt er een overzicht gegeven van de 

ernstige ongunstige effecten en de meest frequent voorkomende ongunstige 

effecten die kunnen optreden bij het gebruik van roxadustat en de vergelijkende 

behandelingen.  

 

Incidentie stakers vanwege ongunstige effecten gerelateerd aan de studiemedicatie 

Het aantal patiënten wat de behandeling staakt als gevolg van de 

interventiegerelateerde ongunstige effecten nemen wordt meegenomen als cruciale 

uitkomstmaat in de Gradebeoordeling. 

 

Voor de uitkomstmaten waarvoor een ‘minimaal klinisch relevant verschil’ (MCID) 

ontbreekt, hanteert Zorginstituut Nederland de default grenswaarde van 0,5 meer of 

minder bij het gestandaardiseerde gemiddelde verschil (SMD). Bij een relatief risico 

(RR en HR) is de default grenswaarde 0,75 en 1,25. 

 

2.2 Zoekstrategie 

Voor het verkrijgen van relevante gegevens uit wetenschappelijk onderzoek heeft 

het Zorginstituut in juni 2021 een literatuursearch gedaan naar publicaties over 

roxadustat en parenteraal toegediende ESAs bij anemie bij CNS in volwassenen. De 

exacte zoekstrategie is weergegeven in bijlage 1. 

 

Verder is bij de beoordeling gebruik gemaakt van de Samenvatting van de 

productkenmerken (SmPC) van het registratiedossier en de European Public 

Assessment Report (EPAR) van de European Medicines Agency (EMA). 
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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: 

1. RCTs (fase) waarbij roxadustat direct is vergeleken met een parenteraal 

toegediende ESA (epoëtine, darbepoëtine of methoxypolyethyleenglycol-

epoëtine bèta) als behandeling van anemie bij volwassenen met chronische 

nierschade. 

2. Engelstalige artikelen 

 

Het volgende exclusiecriterium is gebruikt bij de selectie van artikelen: 

1. Congresbijdragen  

2. Beschouwende artikelen (‘state of the art’, niet-systematische reviews) 

3. Case-reports 
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3 Resultaten 

3.1 Resultaten literatuursearch  

De zoekstrategie resulteert in 47 referenties, waarvan 6 gepubliceerde artikelen 

voldeden aan de inclusiecriteria. Deze artikelen hebben betrekking op 5 

verschillende fase 3 studies. De hierna volgende PRISMA flowchart geeft het 

selectieproces weer.  

 

 
*betreft de SmPC en het dag-180-rapport van de EMA (de EPAR was nog niet 

beschikbaar ten tijde van de start van de beoordeling aangezien deze beoordeling in 

het kader van de parallelle procedure plaatsvindt) [11, 12]. 

 

De kenmerken van de geselecteerde studies zijn weergegeven in bijlage 2. De 

geëxcludeerde studies zijn weergegeven in bijlage 3. De geïncludeerde richtlijnen en 

overige bronnen zijn weergegeven in bijlage 4. 

 

3.2 Kenmerken geïncludeerde studies 

 

Non-dialyse patiënten 

DOLOMITES [7] 

De DOLOMITES studie van Barratt er al. uit 2021 betreft een gerandomiseerde, 

open-label, fase-3 studie waarin de effectiviteit en veiligheid van roxadustat werd 

vergeleken met darbepoëtine alfa in niet-dialyserende patiënten met anemie bij 

CNS. Niet-dialyserende (ND) patiënten van ≥18 jaar werden geïncludeerd indien zij 

stadium 3-5 CNS, een eGFR van <60 mL/min/1.73 m2 en normale vitamine-B12- en 

foliumzuurspiegels hadden. Tijdens de screeningperiode diende het Hb bij twee 

achtereenvolgende metingen ≤10.5 g/dL te zijn met een verschil van ≤1.0 g/dL 

tussen beide metingen. Patiënten werden geëxcludeerd indien zij een 

Referenties geïdentificeerd 

met zoekacties in databases  

(n =  60) 

Additionele referenties uit 

andere bronnen  

(n = 2)* 

Referenties na ontdubbeling  

(n = 47) 

Titels en abstracts van 

referenties gescreend 

(n = 47) 

Volledige tekst beoordeeld 

voor inclusie  

(n = 15) 

Referenties  

geëxcludeerd 

(n =42) 

 

 Artikelen geïncludeerd in 

de analyse  

(n = 6) 

Volledige tekst 

geëxcludeerd met 

reden 

(n =9) 
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voorgeschiedenis van kanker, chronische leverziekte, hartfalen (NYHA II-IV) of een 

erfelijke hematologische aandoening hadden of al eerder voor anemie waren 

behandeld met een ESA of intraveneus (IV) ijzer 12 of 6 weken voor randomisatie, 

respectievelijk. Ook mochten patiënten geen recente rode bloedceltransfusie hebben 

ontvangen (<8 weken voor randomisatie). 

 

In totaal werden er 323 patiënten gerandomiseerd naar de roxadustat-groep en 293 

naar de darbepoëtine groep, waarbij er gestratificeerd werd op basis van Hb-

waarden, eGFR-waarden en cardiovasculaire/cerebrovasculaire/trombo-embolische 

ziekten. De startdosis roxadustat of darbepoëtine werd bepaald op basis van 

lichaamsgewicht en elke 4 weken konden dosisaanpassingen worden gedaan op 

basis van Hb-spiegels (streefwaarde Hb: 10-12 g/dL). Patiënten moesten roxadustat 

zelf 3x per week oraal innemen, terwijl darbepoëtine wekelijks of om de week 

subcutaan (SC) of IV werd toegediend door een onderzoeker (gedurende de eerste 

36 weken), door de patiënt zelf of door een verzorger (na 36 weken). In de 

roxadustat-groep werd inname van oraal ijzer aanbevolen bij (ferritine<100 ng/ml 

of TSAT<20) en IV ijzer mocht worden toegediend indien er een inadequate Hb-

respons na 2 dosisverhogingen was of nadat de maximale dosis is bereikt en bij een 

intolerantie voor oraal ijzer. In de darbepoëtine-groep konden patiënten oraal of IV 

ijzer naar keuze ontvangen indien er sprake was van ferritine<100 ng/ml of 

TSAT<20. Er waren geen inclusiecriteria met betrekking tot minimale ferritin- of 

TSAT-waardes. 

 

Het primaire eindpunt in de studie was Hb-respons, wat gedefinieerd werd als het 

bereiken van een Hb-spiegel van ≥11.0 g/dL én een verandering vanaf baseline van 

≥1.0 g/dL bij patiënten met een Hb van >8.0 g/dL bij baseline óf een verandering 

van ≥2.0 g/dL bij patiënten met Hb ≤8.0 g/dL bij baseline (correctiefase). Dit moest 

gemeten worden bij twee achtereenvolgende metingen met ≥5 dagen ertussen, 

gedurende de eerste 24 weken van behandelen en zonder het ontvangen van een 

rescue-behandeling een (rode bloedceltransfusie bij alle patiënten of een ESA bij 

patiënten die roxadustat ontvangen). Na de correctiefase volgde een 

onderhoudsfase waarin de streefwaarde voor de Hb-spiegel tussen de 10-12 g/dL 

lag. Patiënten konden tot 104 weken worden behandeld. Belangrijke secundaire 

eindpunten waren verandering in Hb-spiegels, verandering in LDL-spiegels, tijd tot 

IV-ijzer gebruik, verandering in SF-36-score (QoL), verandering in bloeddruk en tijd 

tot eerste Hb-respons. Medianenbehandelduur was vergelijkbaar in beide 

behandelarmen; 50,3 weken in de roxadustat-groep versus 48,1 weken in de ESA-

groep. 

 

Dialysepatiënten 

De effectiviteit en veiligheid van roxadustat vergeleken met een ESA bij 

dialysepatiënten (hemodialyse of peritoneaal) is onderzocht in vier 

gerandomiseerde, open-label, fase 3 studies; HIMALAYAS, SIERRAS, ROCKIES en 

PYRENEES [11, 8, 7, 13, 12]. In de PYRENEES studie werden enkel stabiele 

dialysepatiënten geïncludeerd; patiënten moesten ≥4 maanden dialyseren. In de 

HIMALAYAS studie werden enkel incidente dialysepatiënten geïncludeerd; patiënten 

moesten ≥2 weken en ≤4 maanden dialyseren. In de SIERRAS en ROCKIES studies 

werden zowel stabiele (80-90% van de patiënten) als incidente dialysepatiënten 

(10-20% van de patiënten) geïncludeerd. In de HIMALAYAS studie was er sprake 

van Hb-correctiefase gevolgd door een onderhoudsfase in ESA naïeve patiënten, in 

de PYRENEES en SIERRAS van een onderhoudsfase na ESA-conversie en in de 

ROCKIES studie van ESA naïeve patiënten (correctie + onderhoudsfase) én van 

ESA-conversie (onderhoudsfase).  

 

In de studies met een correctiefase (ESA-naïef) werden patiënten geïncludeerd 
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indien zij een Hb <10.0 g/dL hadden en in de ESA-conversie studies moesten de 

patiënten een Hb tussen de 9-9.5 en 12.0 g/dL hebben. Indien er sprake was van 

ESA-conversie moest de patiënt de ESA tenminste 8 weken voorafgaand aan de 

randomisatie te hebben gebruikt. In alle studies dienden de ferritineconcentraties 

≥ 100 ng/mL en TSAT ≥ 20% te zijn bij de screening. Andere in- exclusiecriteria 

komen grotendeels overeen met de DOLOMITES-studie. 

 

In totaal werden er 834 patiënten in de PYRENEES-studie, 740 in de SIERRAS-

studie, 1039 in de HIMALAYAS-studie en 2102 in de ROCKIES-studie geïncludeerd, 

waarbij de patiënten werden gerandomiseerd (ratio 1:1) naar de roxadustat of de 

ESA-groep. Stratificatie vond plaats op basis van 

cardiovasculaire/cerebrovasculaire/trombo-embolische ziekte, geografische regio, 

geslacht, body mass index (BMI) en ras. Doseringen werden bepaald op basis van 

lichaamsgewicht of op basis van de dosering van de ESA waar een patiënt al op was 

ingesteld. Ook de eindpunten kwamen grotendeels overeen met die van de 

DOLOMITES-studie. 

 

Met de gegevens uit de bovenstaande vier studies met dialysepatiënten is een 

gepoolde analyse uitgevoerd, waarbij er tevens onderscheid is gemaakt tussen 

stabiele en incidente dialysepatiënten. In deze gepoolde analyse was er bij de 

incidente dialysepatiënten sprake van een Hb-correctiesetting en bij de stabiele 

dialysepatiënten was er sprake van een ESA-conversiesetting. In totaal werden er 

4714 patiënten in deze analyse geïncludeerd, waarvan 2354 patiënten roxadustat 

en 2360 patiënten een ESA ontvingen. De mediane behandelduur was 103,7 weken 

voor roxadustat versus 103,9 weken voor de ESA bij de stabiele dialysepatiënten en 

59,9 weken versus 54,6 weken bij de incidente dialysepatiënten [11, 12]. 

 

Bijlage 5 geeft een overzicht van de baselinekenmerken van de geïncludeerde 

studies. 

 

3.3 Gunstige effecten interventie 

Het risico op bias van de studies is beoordeeld aan de hand van een vragenlijst 

passend bij de onderzoeksopzet. In dit rapport is de volgende checklist gebruikt: 

Cochrane risk of bias tool. 

 

De beoordeling van het risico op bias staat in bijlage 7. De effecten van de 

interventie en de kwaliteit van de evidence zijn samengevat in het GRADE evidence 

profiel (bijlage 7). De kwaliteit van de evidence is beoordeeld aan de hand van de 

GRADE methode. Bij GRADE wordt de kwaliteit van bewijs per uitkomstmaat 

bepaald, en is, naast risk of bias, een aantal factoren van belang: inconsistentie, 

indirect bewijs, onnauwkeurigheid en publicatiebias. Wanneer één of meer van deze 

factoren aanwezig zijn, kan de kwaliteit van bewijs met één of twee niveaus per 

uitkomstmaat worden verlaagd. Dit resulteert in een gradering van de kwaliteit van 

bewijs: deze kan hoog, middelmatig, laag of zeer laag zijn.  

 

Verhoging van Hb-spiegels 

In de verschillende studies is er gebruik gemaakt van een per-protocol set (PPS-) 

om non-inferioriteit aan te tonen. In de PPS-populatie uit de DOLOMITES studie 

werden alle gerandomiseerde patiënten geïncludeerd die tenminste 2 weken met de 

studiemedicatie waren behandeld, die voor >75% therapietrouw waren en waarbij 

er geen sprake was van grote afwijkingen van het studieprotocol. Zie bijlage 6 voor 

de volledige lijst aan criteria. Voor de PPS-populaties uit de andere studies waren 

dezelfde criteria van toepassing, afgezien van een andere minimale behandelduur. 

De behandelduur moest minimaal 8 weken zijn in de HIMALAYAS, SIERRAS en  

ROCKIES studies en minimaal 12 weken in de PYRENEES studie. 
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Non-dialysepatiënten 

Gedurende de eerste 24 weken van de DOLOMITES-studie vertoonde 89,5% 

(n=256/286) in de roxadustat-groep en 78,0% (n=213/273) in de ESA-groep een 

respons, zonder rescue-therapie (rode bloedceltransfusie of een ESA bij patiënten 

die roxadustat kregen) te hebben ontvangen. 

De gemiddelde verandering in Hb vanaf baseline tot week 28-36 (least square 

mean, LSM) was 1,85 g/dL in de roxadustat-groep versus 1,84 g/dL in de ESA-

groep. Dit geeft een verschil van 0,015 g/dL (95% BI: -0,131-0,162) [11, 7, 12].   

 

Dialysepatiënten 

Incidente dialysepatiënten (Hb-correctie) 

Gedurende week 28-36 vertoonde 59,9% (n=453/756) in de roxadustat-groep en 

59,6% (n=452/759) in de ESA-groep een respons, zonder rescue-therapie te 

hebben ontvangen. 

De gemiddelde verandering in Hb vanaf baseline tot week 28-36 (LSM) was 2,17 

g/dL in de roxadustat-groep versus 1,89 g/dL in de ESA-groep. Dit geeft een 

verschil van 0,28 g/dL (95% BI: 0,110-0,451). De Hb-verandering bij incidente 

dialysepatiënten gedurende een follow-up van 52 weken is weergegeven in Figuur 2 
[11, 12].   

 

 
Figuur 2: Gemiddelde Hb-verandering (g/dL) door roxadustat vergeleken met ESAs 

van week 0 tot 52 bij incidente dialysepatiënten (Hb-correctie) [11]. 

Stabiele dialysepatiënten (ESA-conversie) 

Gedurende week 28-36 vertoonde 70,9% (n=978/1379) in de roxadustat-groep en 

67,7% (959/1417) in de ESA-groep een respons, zonder rescue-therapie te hebben 

ontvangen. 

De gemiddelde verandering in Hb vanaf baseline tot week 28-36 (LSM) was 0,58 

g/dL in de roxadustat-groep versus 0,28 g/dL in de ESA-groep. Dit geeft een 

verschil van 0,30 g/dL (95% BI: 0,228-0,373). De Hb-verandering bij stabiele 

dialysepatiënten gedurende een follow-up van 52 weken is weergegeven Figuur 3 
[11, 12]. 
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Figuur 3: Gemiddelde Hb-verandering (g/dL) door roxadustat vergeleken met ESAs 
van week 0 tot 52 bij stabiele dialysepatiënten (ESA-conversie) [11]. 

 

In de geïncludeerde studies waarbij er is getest op non-inferioriteit, wordt een 

klinische relevantiegrens van 0,75 g/dL gehanteerd. Deze grens wordt daarom ook 

gehanteerd in de Grade-beoordeling door het Zorginstituut. 

 

Gradeconclusie:  

Er is waarschijnlijk geen klinisch relevant verschil in het effect op de Hb-spiegels 

(percentage responders en verandering in Hb-spiegel) tussen roxadustat en ESAs bij 

non-dialysepatiënten (redelijke kwaliteit van bewijs) en ook niet bij dialysepatiënten 

(hoge kwaliteit van bewijs).  

 

Bij de Gradebeoordeling is er bij de non-dialysepatiënten afgewaardeerd voor 

indirect bewijs in verband met het inclusiecriterium van een Hb-spiegel van ≤10,5 

g/dL.  

 

Kwaliteit van leven 

Non-dialysepatiënten 

Na 12-28 weken was de gemiddelde verandering in SF-36 VT-subscore vanaf 

baseline (LSM) met 4,09 punten toegenomen in de roxadustat-groep versus 3,88 in 

de ESA-groep. Dit geeft een verschil -0,457 punten (95% BI: -1,66-0,74). Ook was 

SF-36 PF-subscore toegenomen met 0,91 punten in de roxadustat-groep versus 

2,06 in de ESA-groep. Dit geeft een verschil van -1,28 punten (95% BI: -2,42- -

0,15) [11, 7, 12]. Een verschil van ≥3 punten in de SF-36 scores wordt als klinisch 

relevant beschouwd [9]. 

 

Dialysepatiënten 

Alleen de resultaten van de verandering in SF-36-scores uit de PYRENEES studie 

(stabiele dialysepatiënten; ESA conversie) zijn beschikbaar; er is geen gepoolde 

analyse uitgevoerd. Na 12-28 weken was de gemiddelde verandering in SF-36 VT-

subscore vanaf baseline (LSM) met 0,96 punten toegenomen in de roxadustat-groep 

versus 0,15 in de ESA-groep. Dit geeft een verschil van 0,86 punten (95% BI: -

0,12-1,8). De SF-36 PF-subscore was afgenomen met 0,4 punten in de roxadustat-

groep versus 0,2 punten in de ESA-groep.  Het verschil was 0,21 (95% BI:-0,65-

1,06) na 12-28 weken [11, 12]. 
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Gradeconclusie: 

Er is geen klinisch relevant verschil in het effect op de kwaliteit van leven tussen 

roxadustat en ESAs bij non-dialysepatiënten (hoge kwaliteit van bewijs) en 

waarschijnlijk ook niet bij dialysepatiënten (redelijke kwaliteit van bewijs).  

 

Bij de Gradebeoordeling is er bij de dialysepatiënten afgewaardeerd voor 

inconsistentie, omdat de resultaten met betrekking tot de kwaliteit van leven maar 

van 1 van de 4 studies met dialysepatiënten (PYRENEES) beschikbaar waren. 

 

3.3.1 Overige overwegingen 

Bij de Gradebeoordeling is er bij de non-dialysepatiënten afgewaardeerd voor 

indirect bewijs in verband met het inclusiecriterium dat patiënten een Hb-spiegel 

van ≤10,5 g/dL moesten hebben. Volgens de Nederlandse richtlijn worden patiënten 

pas met een ESA behandeld als zij een Hb-spiegel van <10 g/dL hebben. De 

streefwaarden voor het Hb liggen tussen de 10 en 12 g/dL. Dit betekent dus dat er 

patiënten in de DOLOMITES studie zijn geïncludeerd, die volgens de Nederlandse 

richtlijn niet in aanmerking zouden komen voor behandeling. Het is onbekend 

hoeveel patiënten er in de studie waren geïncludeerd met een Hb tussen de 10,0 en 

10,5. Hoewel de Hb-streefwaarden in Nederland dus tussen de 10 en 12 g/dL liggen, 

werden de patiënten in de DOLOMITES studie pas gezien als responder als het Hb 

steeg tot ≥11,0 g/dL én met minimaal 1,0 g/dL toenam. Het is daarom evident dat 

roxadustat ook bij patiënten met een ‘hoog’ Hb tussen de 10 en 10,5 g/dL in staat is 

om het Hb te laten stijgen.  

Daarnaast is een inclusiecriterium met betrekking tot ferritineconcentraties 

≥100ng/mL en TSAT≥20% tijdens de screening na een protocol-aanpassing 

weggelaten. In de baselinetabel in bijlage 5 is te zien dat ongeveer 50% een 

ferritineconcentratie van ≥100ng/mL en een TSAT-concentratie van ≥20% heeft, 

rond de 10-15% heeft lagere waarden en van een ander deel is het onbekend. In de 

Nederlandse richtlijnen wordt er gestreefd naar een ferritineconcentratie van >200 

ng/mL en een TSAT-concentratie van >25% voordat er gestart wordt met een ESA. 

Het is dus niet duidelijk of patiënten eerst optimaal met oraal/IV ijzer behandeld 

waren (zoals volgens de Nederlandse richtlijn), voor zij in aanmerking kwamen voor 

roxadustat of een ESA in de studies. In de dialysepool lag het percentage patiënten 

met ferritineconcentraties ≥100ng/mL en TSAT≥20% tijdens de screening een stuk 

hoger, namelijk rond de 80-90%.  

 

In de DOLOMITES studie waren er minder non-dialyse patiënten die IV-ijzertherapie 

nodig hadden in de roxadustatgroep vergeleken met de ESA-groep, namelijk 6,2% 

(n=20) versus 12,7% (n=37) wat een HR geeft van 0,45 (95% BI: 0,26-0,78). De 

gemiddelde maandelijkse hoeveelheid IV ijzer die nodig was bij de dialysepatiënten 

was ook lager in de roxadustatgroep vergeleken met de ESA-groep, namelijk 53,57 

mg (SD 143,10) versus 70,22 mg (SD 173,33) in de incidente dialysepopulatie en 

42,45 mg (SD 229,80) versus 61,99 (SD 148,02) in de stabiele dialysepopulatie. In 

de SIERRAS en ROCKIES studie hadden ook minder patiënten een rode 

bloedceltransfusie nodig in de roxadustatgroep vergeleken met de ESA-groep, 

namelijk 12,5% versus 21,1% en 9,8% versus 13,2%, respectievelijk. Tot slot werd 

er een sterkere daling in LDL-concentratie waargenomen in patiënten die roxadustat 

kregen vergeleken met patiënten die een ESA kregen, maar de klinische relevantie 

hiervan is onduidelijk aangezien er ook een daling in het HDL werd waargenomen [7, 

12].  
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3.4 Ongunstige effecten 

De veiligheid van roxadustat is onderzocht in een analyse met 3542 non-

dialysepatiënten en 3353 dialysepatiënten met anemie en CNS die ten minste 1 

dosis roxadustat hebben ontvangen. De meest voorkomende bijwerkingen die 

geassocieerd worden met roxadustat zijn hypertensie, vaattoegangstrombose, 

diarree, perifeer oedeem, hyperkaliëmie en misselijkheid. De meest voorkomende 

ernstige bijwerkingen zijn sepsis, hyperkaliëmie, hypertensie en diep veneuze 

trombose [11]. 

 

Vastgestelde bijwerkingen in verband met darbepoëtine alfa zijn hypertensie, CVA 

(cerebrovasculair accident), trombo-embolische voorvallen, convulsies, allergische 

reacties, huiduitslag/erytheem en erytrocytaire aplasie (PRCA). In onderzoeken 

waarin darbepoëtine via een subcutane injectie werd toegediend, is pijn op de 

injectieplaats gerapporteerd in relatie tot de behandeling. Het ongemak op de 

injectieplaats was in het algemeen mild en voorbijgaand van aard, en trad 

voornamelijk op na de eerste injectie [14]. 

 

De meest voorkomende bijwerkingen tijdens behandeling met epoëtine alfa zijn 

hypertensie, diarree, misselijkheid, braken, pyrexie en hoofdpijn. Griepachtige 

ziekte kan vooral bij aanvang van de behandeling optreden. Congestie van de 

(bovenste) luchtwegen (o.a. neuscongestie en nasofaryngitis) is gemeld in 

onderzoeken met een verlengd doseringsinterval bij volwassen non-dialysepatiënten 

met CNS [15, 16]. 

 

Tabel 2 Ongunstige effecten van roxadustat vergeleken met de parenteraal 
toegediende ESAs darbepoëtine en epoëtine alfa bij patiënten met anemie bij 

chronische nierschade in volwassenen 

 Systeem/orgaanklasse Roxadustat [11] Darbepoëtine [14] Epoëtine [15, 16] 

Zeer vaak 

voorkomend  

Voedings- en 

stofwisselingsstoornissen 

Hyperkaliëmie   

 Bloedvataandoeningen Hypertensie, 

vaattoegangstrombose 

Hypertensie  

 Immuunsysteemaandoeningen  Overgevoeligheid  

 Maagdarmstelselaandoeningen Misselijkheid, diarree  Diarree, misselijkheid, 

braken 

 Algemene aandoeningen en 

toedieningsplaatsstoornissen 

Perifeer oedeem  Pyrexie 

Vaak 

voorkomend 

Infecties en parasitaire 

aandoeningen 

sepsis   

 Psychische stoornissen Insomnia   

 Zenuwstelselaandoeningen Epileptische aanvallen, 

hoofdpijn 

 Hoofdpijn 

 Bloedvataandoeningen Diep veneuze 

trombose (DVT) 

CVA Hypertensie, veneuze en 

arteriële trombose 

 Ademhalingsstelsel-, borstkas- 

en mediastinumaandoeningen 

  Hoesten 

 Huid- en 

onderhuidaandoeningen 

Huiduitslag, erytheem  Huiduitslag 
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 Skeletspierstelsel- en 

bindweefselaandoeningen 

  Artralgie, botpijn, 

myalgie, pijn in 

extremiteit 

 Maagdarmstelselaandoeningen Obstipatie, braken   

 Algemene aandoeningen en  

toedieningsplaatsstoornissen 

 Pijn op de injectieplaats Koude rillingen, 

influenza-achtige ziekte, 

injectieplaatsreactie, 

oedeem perifeer 

Ernstig   DTV, pulmonaire 

embolie, pneumonie, 

urineweginfecties, 

sepsis, hyperkaliëmie 

en hypertensie. 

Hypertensie, Stevens-

Johnsonsyndroom (SJS) 

en toxische  

epidermale necrolyse 

(TEN), 

overgevoeligheidsreactie, 

erytrocytaire aplasie 

(PRCA), cardiovasculaire 

en cerebrovasculaire 

voorvallen. 

Hypertensie, Stevens-

Johnsonsyndroom (SJS) 

en toxische  

epidermale necrolyse 

(TEN), 

overgevoeligheidsreactie, 

erytrocytaire aplasie 

(PRCA), cardiovasculaire 

en cerebrovasculaire 

voorvallen. 

 

Incidentie interventiegerelateerde ernstige (graad 3-5) ongunstige effecten 

Non-dialysepatiënten 

In de safety analysis set van de DOLOMITES-studie ervaarden 17 (5,3%) patiënten 

in de roxadustat-groep en 6 (2,0%) patiënten in de ESA-groep een ernstig (graad 3-

5) ongunstig interventiegerelateerd effect [7]. De safety analysis set bestond uit alle 

gerandomiseerde patiënten die ten minste één dosis van de studiemedicatie hadden 

ontvangen.  

 

Dialysepatiënten 

Bij de ongunstige effecten is er geen onderscheid gemaakt tussen de incidentie 

dialysepatiënten en de stabiele dialysepatiënten. In de gehele gepoolde groep van 

dialysepatiënten ervaarden 70 (3,0%) patiënten in de roxadustat-groep en 38 

(1,6%) patiënten in de ESA-groep een ernstig (graad 3-5) ongunstig 

interventiegerelateerd effect [11, 12]. 

 

Gradeconclusie: 

Het onduidelijk of behandeling met roxadustat resulteert in een klinisch relevant 

verschil in de ernstige ongunstige interventiegerelateerde effecten vergeleken met 

de ESAs bij non-dialysepatiënten (bewijs van lage kwaliteit). Behandeling met 

roxadustat resulteert echter in een klinisch significante verhoging van de incidentie  

ernstige ongunstige interventiegerelateerde effecten vergeleken met de ESAs bij 

dialysepatiënten (bewijs van hoge kwaliteit). 

 

De onzekerheid bij de non-dialysepatiënten wordt met name veroorzaakt door de 

lage incidentie bij zowel roxadustat als bij de ESAs; een aantal events méér in een 

behandelarm verandert het relatieve risico aanzienlijk. Tevens worden er een 

default klinische relevantiegrens (1,25) overschreden, waardoor er bij de 

Gradebeoordeling is afgewaardeerd voor onnauwkeurigheid. 

 

Incidentie stakers als gevolg van interventiegerelateerde ongunstige effecten 

Non-dialysepatiënten 

In de safety analysis set van de DOLOMITES-studie staakten 4 patiënten (1,2%) in 

de roxadustat-groep en 0 patiënten (0%) in de ESA-groep de behandeling vanwege 

interventiegerelateerde ongunstige effecten [7].  
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Dialysepatiënten 

In de gehele gepoolde groep van dialysepatiënten staakten 46 patiënten (2,0%) in 

de roxadustat-groep en 9 patiënten (0,4%) in de ESA-groep de behandeling 

vanwege interventiegerelateerde ongunstige effecten [11, 12] 

 

Gradeconclusie: 

Het is onzeker of behandeling met roxadustat resulteert in een klinisch relevant 

verschil in de incidentie stakers als gevolg van ongunstige interventiegerelateerde 

effecten vergeleken met de ESAs bij non-dialysepatiënten (bewijs van lage 

kwaliteit). Behandeling met roxadustat resulteert echter in een klinisch significante 

verhoging van de incidentie stakers als gevolg van ongunstige 

interventiegerelateerde effecten vergeleken met de ESAs bij dialysepatiënten 

(bewijs van hoge kwaliteit). 

 

Ook bij deze uitkomstmaat wordt deze onzekerheid bij de non-dialysepatiënten met 

name veroorzaakt door de lage incidentie bij zowel roxadustat als bij de ESAs; een 

aantal events méér in een behandelarm verandert het relatieve risico aanzienlijk. 

Daarnaast worden beide klinische relevantiegrenzen (0,75 en 1,25) overschreden, 

waardoor er bij de Gradebeoordeling is afgewaardeerd voor onnauwkeurigheid. 

 

3.4.1 Overige overwegingen 

Er is een aanvullende gepoolde analyse uitgevoerd omtrent de cardiovasculaire 
veiligheid en mortaliteit van roxadustat vergeleken met ESA in een Hb-

correctiesetting (bij non-dialyse- en incidente dialysepatiënten) en bij ESA-conversie 
(bij stabiele dialysepatiënten). In deze analyse is er gekeken naar ACM (all-cause 

mortality), MACE (major adverse cardiovasculair events; een samenstelling van 

ACM, myocardinfarct en beroerte) en MACE+ (een samenstelling van ACM, 
myocardinfarct, beroerte én hospitalisatie voor onstabiele angina of congestief 

hartfalen). In de Hb-correctie subpool zijn patiënten meegenomen uit de 
DOLOMITES, HIMALAYAS, SIERRAS en ROCKIES studies en in de ESA-conversie 

subpool zijn patiënten meegenomen uit de PYRENEES, ROCKIES en SIERRAS 
studies. De resultaten zijn weergegeven in tabel 3 en tabel 4. 

 [11, 12]. 

 

Tabel 3: Cardiovasculaire veiligheid en mortaliteit van roxadustat vergeleken met 
ESAS in een Hb-correctiesetting bij non-dialyse- en incidente dialysepatiënten. 

MACE: major adverse cardiovasculair events, ESAs: erytropoëse stimulerende 
middelen, ACM: all-cause mortality, IR: incidentie ratio (aantal patiënten met een 

event/100 patiëntjaren), BI: betrouwbaarheidsinterval, HR: hazard ratio [11]. 

 MACE  MACE+  ACM  

 Roxadustat  

n=1083  

ESA  

n=1059  

Roxadustat  

n=1083  

ESA  

n=1059  

Roxadustat  

n=1083  

ESA  

n=1059  

 On-treatment 

Aantal 

events 

(%)  

105 (9,7)  136 (12,8)  134 (12,4)  171 (16,1)  74 (6,8)  99 (9,3)  

IR  6,5  8,2  8,3  10,3  4,6  6,0  

HR  

(95% BI)  

0,79 (0,61-1,02)  0,78 (0,62-0,98)  0,78 (0,57-1,05)  

 

 
  



DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport roxadustat (Evrenzo®) bij de behandeling van symptomatische anemie 

bij chronische nierschade bij volwassenen | 20 mei 2021 

 

2021019661 P agina 26 van 54 

Tabel 4: Cardiovasculaire veiligheid en mortaliteit van roxadustat vergeleken met 
ESAS in een ESA-conversiesetting bij stabiele dialysepatiënten. MACE: major 

adverse cardiovasculair events, ESAs: erytropoëse stimulerende middelen, ACM: all-
cause mortality, IR: incidentie ratio, BI: betrouwbaarheidsinterval, HR: hazard 

ratio[11]. 

 MACE  MACE+  ACM  

 Roxadustat 

n=1594  

ESA  

n=1594  

Roxadustat 

n=1594  

ESA  

n=1594  

Roxadustat 

n=1594  

ESA  

n=1594  

 On-treatment 

Aantal 

events 

(%)  

297 (18,6)  301 (18,9)  357 (22,4)  403 (25,3)  212 (13,3)  207 (13,0)  

IR  10,4  9,2  12,5  12,3  7,4  6,3  

HR  

(95% BI)  

1,18 (1,00-1,38)  1,03 (0,90-1,19)  1,23 (1,02-1,49)  

 

Uit deze gepoolde analyses blijkt dat er geen aanwijzingen zijn voor een verhoogd 
cardiovasculair- en/of mortaliteitsrisico bij non-dialyse- en incidente 

dialysepatiënten in een Hb-correctiesetting. De resultaten uit tabel 4 wijzen echter 
op een mogelijk verhoogd cardiovasculair- en mortaliteitsrisico bij stabiele 

dialysepatiënten in een ESA-conversiesetting. Dit kan worden verklaard door 
fluctuaties in Hb-spiegels die worden veroorzaakt door dosisaanpassingen in de 

titratieperiode wanneer patiënten overstappen van een ESA naar roxadustat. Tevens 

is dit risico met name verhoogd in patiënten die al moeilijk op een ESA in te stellen 
waren en een hoge dosis nodig hadden. Het verschil in aantal events tussen beide 

groepen is echter erg laag. In de SmPC wordt beschreven dat conversie bij 
dialysepatiënten die stabiel op een ESA zijn ingesteld, alleen moet worden 

overwogen bij valide klinische redenen [12]. Voorbeelden van deze klinische redenen 

zijn onder andere wanneer patiënten ernstige bijwerkingen ervaren bij het gebruik 
van ESAs, bijvoorbeeld PRCA, of wanneer patiënten een grote aversie hebben tegen 

injecties. 

 

3.5 Ervaring 

De ervaring met roxadustat en de parenteraal toegediende ESAs is weergegeven in 

tabel 1. Zowel darbepoëtine als epoëtine alfa is al >10 jaar op de markt, terwijl 

roxadustat een nieuw middel is.  

 

Tabel 1: Ervaring met roxadustat vergeleken met parenteraal toegediende ESAs. 

 Roxadustat  ESAs  

beperkt: < 3  jaar op de markt of < 

100.000 voorschriften (niet-

chronische indicatie)/20.000 

patiëntjaren (chronische medicatie) 

X  

voldoende: ≥ 3 jaar op de markt, en > 

100.000 voorschriften/20.000 

patiëntjaren 

  

ruim: > 10 jaar op de markt  X 

 

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 middelen. 
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Contra-indicaties 

Roxadustat is gecontra-indiceerd bij het zwangeren in het derde trimester en bij 

vrouwen die borstvoeding geven. Het gebruik van ESAs tijdens de zwangerschap 

wordt niet afgeraden, omdat dieronderzoek niet op schadelijke effecten wijzen, 

maar voorzichtigheid is geboden. Het is onbekend of de ESAs in de moedermelk 

worden uitgescheiden, dus er moet per individuele patiënt een afweging worden 

gemaakt of de behandeling met een ESA wordt gestaakt of dat er geen borstvoeding 

wordt gegeven. ESAs zijn tevens gecontra-indiceerd bij patiënten met slecht 

gecontroleerde hypertensie. Epoëtine alfa is daarnaast gecontra-indiceerd bij 

patiënten die recentelijk een myocardinfarct of cerebrovasculair accident hebben 

doorgemaakt. 

 

Specifieke groepen 

Roxadustat dient voorzichtig te worden ingezet bij patiënten met een milde 

verminderde leverfunctie (Child-Pugh klasse B) en wordt afgeraden bij patiënten 

met een ernstig verminderde leverfunctie (Child-Pugh klasse C). Ook ESAs moeten 

voorzichtig worden gebruikt bij patiënten met een verminderde leverfunctie.  

 

Interacties 

Het wordt afgeraden om roxadustat in combinatie met een ESA te gebruiken. 

Gelijktijdige toediening van roxadustat met fosfaatbinders kan zorgen voor een 

verminderde biologische beschikbaarheid. Daarnaast is roxadustat substraat voor 

CYP2C8 en UGT1A9, dus de Hb-spiegel moet extra worden gemonitord bij 

gelijktijdig gebruik van o.a. gemfibrozil en probenicide. Tevens verhoogt roxadustat 

de spiegel van statines. 

 

Er zijn geen gegevens bekend de invloed van ESAs op het metabolisme van andere 

geneesmiddelen of vice versa. Er bestaat echter wel een mogelijkheid op een 

interactie met stoffen die in hoge mate worden gebonden aan rode bloedcellen 

bijvoorbeeld cyclosporine, tacrolimus. Bloedspiegels dienen daarom gecontroleerd te 

worden bij gelijktijdig gebruik. 

 

Waarschuwingen en voorzorgen 

Het cardiovasculaire- en mortaliteitsrisico voor roxadustat is vergelijkbaar met dat 

van de bestaande ESAs. Ook bestaat er een risico op trombotische vasculaire 

events, met name gedurende de eerste 12 weken van de behandeling, bij Hb-

waarden >12 g/dL en bij een snelle stijging van het Hb (>2 g/dL per 4 weken). De 

voor- en nadelen van behandeling met roxadustat dienen goed tegen elkaar te 

worden afgewogen bij patiënten met bestaande risicofactoren voor trombotische 

vasculaire events, obesitas of een geschiedenis van zulke events. Ook dient een 

behandeling voorzichtig te worden ingezet bij patiënten met een voorgeschiedenis 

van epilepsie. Deze risico’s gelden ook voor een behandeling met ESAs. 

 

Aangezien er ernstige infecties, waaronder sepsis, zijn gemeld tijdens behandeling 

met roxadustat, dienen behandelaren en patiënten alert te zijn op tekenen van 

infecties. Wanneer de Hb-spiegels onvoldoende stijgen door behandeling met 

roxadustat, dient de behandeling niet langer dan 24 weken te worden voortgezet.  

 

Bij behandeling met ESAs dienen patiënten alert te zijn op huidreacties, aangezien 

ernstige cutane bijwerkingen zijn gemeld, waaronder het Steven-Johnsonsyndroom 

(SJS) en toxische epidermale necrolyse (TEN). Tevens is antilichaam-gemedieerde 

erytrocytaire aplasie gemeld na maanden tot jaren van behandeling met ESAs. 
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3.7 Gebruiksgemak 

Het gebruiksgemak van roxadustat is weergegeven in tabel 2. Het voornaamste 

verschil in gebruiksgemak wordt veroorzaakt door een verschil in toedieningsroute 

(oraal vs parenteraal). Aangezien parenterale toediening tijdens/na hemodialyse 

kan plaatsvinden via een bestaande intraveneuze toegang, heeft orale toediening 

met name bij de non-dialysepatiënten en bij peritoneale dialysepatiënten zonder 

bestaande veneuze toegang een voordeel in gebruiksgemak.  

 

Tabel 2: Gebruiksgemak van roxadustat vergeleken met parenteraal toegediende 

ESAs (darbepoëtine en epoëtine). 

 Roxadustat [11]  ESAs  [15, 14, 16] 

Toedieningswijze O raal Intraveneus of subcutaan 

Toedieningsfrequentie 3  maal per week, niet op 

achtereenvolgende 

dagen. 

Darbepoëtine: 

Non-dialysepatiënten 

C orrec tiefase: 1x per 2-4 weken 

O nderhoudsfase: 1x per 1 -2 weken of 1x 

per maand 

 

Dialysepatiënten: 

C orrec tiefase: 1x per week 

O nderhoudsfase: 1x per 1 -2 weken 

 

Epoëtine: 

Non-dialysepatiënten 

C orrec tiefase: 3x per week 

O nderhoudsfase: 1-3x per week of 1x per 2  

weken 

 

Dialysepatiënten: 

C orrec tiefase: 2 -3x per week 

O nderhoudsfase: 1 -2x per week 
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4 Eindbeoordeling 

4.1 Bespreking relevante aspecten 

De effectiviteit en veiligheid van roxadustat vergeleken met de bestaande ESAs bij 

de behandeling van anemie bij volwassenen met CNS is onderzocht in 5 

gerandomiseerde, open-label, fase 3 studies. Hiervan is één studie gericht op de 

non-dialysepatiënten (DOLOMITES) en de overige studies zijn gericht op 

dialysepatiënten, inclusief stabiele- en incidente dialysepatiënten (ROCKIES, 

SIERRAS, HIMALAYAS, PYRENEES). Bij de non-dialyse- en de incidente-

dialysepatiënten is er sprake van een Hb-correctiesetting en bij de stabiele 

dialysepatiënten is er sprake van een ESA-conversiesetting.  

 

Uit de resultaten blijkt dat er waarschijnlijk geen klinisch relevant verschil in effect 

op de Hb-spiegels bestaat tussen roxadustat en ESAs bij non-dialysepatiënten en 

ook niet bij dialysepatiënten, wanneer er wordt gekeken naar het percentage 

responders en de verandering in Hb-spiegels. Daarnaast lijken roxadustat en ESAs 

een vergelijkbaar effect te hebben op de kwaliteit van leven bij zowel dialyse- als 

non-dialysepatiënten. Ook vermindert roxadustat het gebruik van aanvullend IV-

ijzer vergeleken met ESAS.  

 

Het is onzeker of er klinisch relevante verschillen in de incidentie ernstige 

ongunstige interventiegerelateerde effecten en de incidentie stakers ten gevolge van 

deze ongunstig effecten zijn tussen roxadustat en ESAs bij non-dialysepatiënten. Bij 

dialysepatiënten zorgt behandeling met roxadustat voor een verhoging van de 

incidentie ernstige ongunstige interventiegerelateerde effecten en de incidentie 

stakers ten gevolge van deze ongunstig effecten vergeleken met de ESAs, maar 

deze incidenties zijn alsnog zeer laag (≤3%). De meest voorkomende ernstige 

bijwerkingen bij gebruik van roxadustat zijn sepsis, hyperkaliëmie, hypertensie en 

diep veneuze trombose. Ook ESAs geven echter een verhoogd risico op ernstige 

cardiovasculaire en cerebrovasculaire voorvallen, met name bij te hoge Hb-spiegels. 

In de SmPC wordt daarnaast benoemd dat conversie naar roxadustat bij 

dialysepatiënten die reeds op een ESA zijn ingesteld, enkel dient te worden 

overwogen bij valide klinische redenen in verband met een mogelijk, licht verhoogd 

cardiovasculair- en mortaliteitsrisico.  

 

Aangezien roxadustat oraal kan worden gegeven (3x per week) is er een verschil in 

gebruiksgemak vergeleken met ESAs die intraveneus of subcutaan toegediend 

moeten worden. Echter, wanneer patiënten hemodialyse ondergaan, is er een 

bestaande intraveneuze toegang, waardoor een ESA makkelijk tijdens of na de 

dialyse IV kan worden toegediend. Met name bij non-dialysepatiënten en bij 

patiënten die peritoneale dialyse ondergaan, zou roxadustat een voordeel in 

gebruiksgemak kunnen geven. 

 

4.2 Eindconclusie 

Zorginstituut Nederland is tot de eindconclusie gekomen dat bij de behandeling van 

symptomatische anemie bij chronische nierschade in volwassenen roxadustat een 

gelijke waarde heeft ten opzichte van erytropoëtische groeifactoren (ESAs) bij non-

dialysepatiënten en dialysepatiënten in zowel een Hb-correctiesetting als een ESA-

conversiesetting. Daarmee voldoet roxadustat bij patiënten met anemie bij 

chronische nierschade aan de stand van wetenschap en praktijk.  
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5 Advies Farmacotherapeutisch Kompas 

5.1 Oud advies 

nvt 

 

5.2 Nieuw advies 

Behandel, indien mogelijk, de oorzaak van chronische nierschade. Start daarnaast 

behandeling om het grotere risico van (vnl. cardiovasculaire) morbiditeit te 

verminderen en progressie van nierschade te voorkomen of beperken. Behandel de 

complicaties van nierschade en start eventueel niervervangende therapie (dialyse). 

 

Roxadustat is een oraal alternatief voor de erytropoëse stimulerende middelen 

(ESAs) bij de behandeling van symptomatische anemie ten gevolge van chronische 

nierinsufficiëntie. Het heeft een vergelijkbaar effectiviteit/bijwerkingenprofiel als 

darbepoëtine alfa en epoëtine alfa en verminderde het gebruik van aanvullend IV-

ijzer in gerandomiseerde klinische studies. Wanneer patiënten reeds zijn ingesteld 

op een ESA, dient er alleen te worden omgezet naar roxadustat bij valide klinische 

redenen in verband met een mogelijk, licht verhoogd cardiovasculair- en 

mortaliteitsrisico. 
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Bijlage 1: Zoekstrategie 

Zoekstrategie literatuur 

De literatuursearch is doorgevoerd in PubMed in juni 2021 met de volgende 

zoektermen: 

 

((roxadustat[Title/Abstract]) OR (evrenzo[Title/Abstract])) AND 

((anemia[Title/Abstract]) OR (anaemia[Title/Abstract])) AND ((chronic kidney 

disease[Title/Abstract]) OR (chronic kidney failure[Title/Abstract]) AND (phase 

3[Title/Abstract])) 

 

In de Cochrane Library is ook een literatuursearch uitgevoerd in juni 2021 met de 

volgende zoektermen: 

 

(roxadustat):ti,ab,kw OR (evrenzo):ti,ab,kw) AND ((chronic kidney 

disease):ti,ab,kw OR (chronic kidney failure):ti,ab,kw) AND (anemia):ti,ab,kw 

 

Daarnaast zijn de filters ‘trials’ en ‘Embase’ toegepast. 

 

In PubMed leverde deze search 15 hits op en in Cochrane Library 45. Na 

ontdubbelen bleven er in totaal 45 hits over. 
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Bijlage 2: Overzicht geïncludeerde studies 

 

Eerste auteur, 

jaar van publicatie 

Type onderzoek, 

bewijsklasse, follow-

up duur 

Aantal patiënten  Patiëntkenmerken Interventie en 

vergelijkende 

behandeling 

Relevante uitkomstmaten  

DOLOMITES-studie 

Barratt, 2021 [7], 

SmPC roxadustat [11], 

EPAR/dag-180 rapport 

roxadustat [12] 

Gerandomiseerde, open-

label, multi-center, fase-3 

studie. 

 

104 weken 

N=616 

ROX=323 

ESA=293 

 

PPS-analyse (90,7%): 

N=559 

ROX=286 

ESA=273 

• Non-dialysepatiënten 

• ≥ 18 jaar 

• CKD stadium 3-5 

• eGFR< 60 ml/min/1.73m2 

• Hb ≤10,5 g/dL 

ROX 20 – 300 mg 3x per week 

ESA: darbepoëtine alfa SC/IV 

volgens SmPC 

Primair: 

• % Hb-responders 

Secundair: 

• Δ Hb-spiegel 

• Δ LDL-spiegel 

• QoL (gemeten met SF-36) 

• Δ in bloeddruk 

• Tijd tot IV-ijzer gebruik 

HIMALAYAS-studie 

Provenzano, 2021 [8], 

SmPC roxadustat [11], 

EPAR/dag-180 rapport 

roxadustat [12] 

Gerandomiseerde, open-

label, multi-center, fase-3 

studie. 

 

52 weken (optionele 

extensie tot 4 jaar) 

N=1039 

ROX=522 

ESA=517 

 

PPS-analyse (92,2%): 

N=958 

ROX=490 

ESA=468 

• Incidente dialysepatiënten (≥2 

weken en ≤4 maanden) 

• ≥ 18 jaar 

• GEEN ESA-gebruik gedurende 

12 weken voor randomisatie 

• Hb ≤10,0 g/dL 

ROX 20 – 400 mg 3x per week 

ESA: epoëtine alfa IV volgens 

SmPC 

Primair: 

• % Hb-responders 

Secundair: 

• Δ Hb-spiegel 

• Δ LDL-spiegel 

• QoL (gemeten met SF-36) 

• Δ in bloeddruk 

• Tijd tot RBC transfusie 

• Tijd tot IV-ijzer gebruik 
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SIERRAS-studie  

Charytan, 2021 

[13]Provenzano, 2021 [8], 

SmPC roxadustat [11], 

EPAR/dag-180 rapport 

roxadustat [12]  

Gerandomiseerde, open-

label, multicenter, fase-3 

studie. (alleen US) 

 

52 weken 

N=740 

ROX=370 

ESA=371 

 

PPS-analyse (92,7%): 

N=686 

ROX=334 

ESA=352 

• Incidente (≥2 weken en ≤4 

maanden) én stabiele (≥4 

maanden) dialysepatiënten 

• ≥ 18 jaar 

• Stabiel ESA-gebruik ≥4-8 

weken 

• Hb tussen 9,0 en 12,0 g/dL bij 

ESA-conversie en Hb>8,5 g/dL 

bij HB-correctie 

ROX 20 - 400 mg 3x per week 

versus 

ESA: epoëtine alfa IV volgens 

SmPC 

Primair: 

• Δ Hb-spiegel 

Secundair: 

• % Hb-responders 

• Δ LDL-spiegel 

• QoL (gemeten met SF-36) 

• Δ in bloeddruk 

• Tijd tot IV-ijzer gebruik 

ROCKIES-studie 

Provenzano, 2021 [8], 

SmPC roxadustat [11], 

EPAR/dag-180 rapport 

roxadustat [12] 

Gerandomiseerde, open-

label, multicenter, fase-3 

studie. 

 

52 weken (optionele 

extensie tot 4 jaar) 

N=2101 

ROX=1048 

ESA=1053 

 

PPS-analyse (81,4%): 

N=1711 

ROX=842 

ESA=869 

• Incidente (≥2 weken en ≤4 

maanden) én stabiele (≥4 

maanden) dialysepatiënten 

• ≥ 18 jaar 

• Stabiel ESA-gebruik ≥8 weken 

bij ESA-conversie 

• Hb<10,0 g/dL bij Hb-correctie 

en Hb<12,0 g/dL bij ESA-

conversie 

ROX 20 - 400 mg 3x per week 

versus 

ESA: epoëtine alfa IV volgens 

SmPC 

Primair: 

• Δ Hb-spiegel 

Secundair: 

• Tijd van Hb binnen streefwaarden 

• Δ LDL-spiegel 

• IV-ijzer gebruik 

• Tijd tot RBC tranfusie 

PYRENEES-studie 

SmPC roxadustat [11], 

EPAR/dag-180 rapport 

roxadustat [12] 

Gerandomiseerde, open-

label, multicenter, fase-3 

studie. (vooral EU) 

 

52 weken (optionele 

extensie tot 104 weken) 

N=834 

ROX=414 

ESA=420 

 

PPS-analyse (93,9%): 

N=783 

ROX=386 

ESA=397 

• Stabiele dialysepatiënten (≥ 4 

maanden) 

• ≥ 18 jaar 

• Stabiel ESA-gebruik ≥8 weken 

• Hb tussen 9,5 en 12,0 g/dL 

ROX 20 - 400 mg 3x per week 

versus 

ESA: darbepoëtine alfa OF 

epoëtine alfa IV volgens SmPC 

Primair: 

• Δ Hb-spiegel 

Secundair: 

• % Hb-responders 

• Δ LDL-spiegel 

• QoL (gemeten met SF-36) 

• Δ in bloeddruk 

• Tijd tot IV-ijzer gebruik 

 

ROX: roxadustat, ESA:.., Hb: hemoglovine, IV: intraveneus, SC: subcutaan, SmPC: samenvatting van de productkenmerken, PPS: per  protocol set, RBC: rode 

bloedcel, QoL: kwaliteit van leven
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Bijlage 3: Overzicht geëxcludeerde studies  

 

Eerste auteur, 

jaar van publicatie 

Reden van exclusie 

C oyne, 2020 [17] RC T  waarbij roxadustat direct wordt vergeleken met placebo. O mdat er niet wordt vergeleken met een ac tieve controle, voldoet deze 

s tudie niet aan de P ICO. 

Shutov, 2021 [18] RC T  waarbij roxadustat direct wordt vergeleken met placebo. O mdat er niet wordt verge leken met een ac tieve controle, voldoet deze 

s tudie niet aan de P ICO. 

Fishbane, 2021 [19] RC T  waarbij roxadustat direct wordt vergeleken met placebo. O mdat er niet wordt vergeleken met een ac tieve controle, voldoet deze 

s tudie niet aan de P ICO. 

Zheng, 2020 [20] Betreft een meta-analyse waarbij er enkel fase-3 studies met Japanse/Chinese patiënten zijn geïnc ludeerd. De recente 

wereldwijde/Europese fase 3  s tudies zijn niet geïnc ludeerd. 

A kizawa, 2020 [21-23] RC Ts waarbij alleen Japanse patiënten zijn geïnc ludeerd. Deze resultaten zijn dus  niet representatief voor de Nederlandse pop ulatie. 

A angezien er resultaten van RCTs beschikbaar zijn, waarbij de onderzochte populatie beter aansluit bij de Nederlandse populatie, kan 

deze s tudie wordt geëxc ludeerd. 

C hen, 2019 [24, 25] RC Ts waarbij alleen C hinese patiënten zijn geïnc ludeerd. Deze resultaten zijn dus  niet representatief voor de Nederlandse pop ulatie. 

A angezien er resultaten van RCTs beschikbaar zijn, waarbij de onderzochte populatie beter aansluit bij de Nederlandse populat ie, kan 

deze s tudie wordt geëxc ludeerd. 
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Bijlage 4: Overzicht gebruikte richtlijnen en standaarden 

 

Organisatie, ref Datum Titel 

EMA / CBG [11] 2021 Samenvatting van de productkenmerken Roxadustat 

EMA / CBG [12] 2021 European Public Assessment Report (EPAR) Roxadustat/ dag-180 rapport 

NIV / NHG [1] 2018 Multidisciplinaire Richtlijn Chronische Nierschade 

NHG [2] 2018 NHG richtlijn: chronische nierschade 
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Bijlage 5: Baseline tabel 

Baseline gegevens van de geïncludeerde studies (dialyse- en non-dialysepatiënten). 

Variabele DOLOMITES [11, 7] PYRENEES [12] SIERRAS [12] HIMALAYAS [12] ROCKIES [12] 

 Roxadustat 

N=323 

ESA 

N=293 

Roxadustat 

N=414 

ESA 

N=420 

Roxadustat 

N=370 

ESA 

N=370 

Roxadustat 

N=522 

ESA 

N=517 

Roxadustat 

N=1051 

ESA 

N=1055 

Geslacht, n (%) 

Man 

Vrouw 

 

145 (44,9) 

178 (55,1) 

 

129 (44,0) 

164 (56,0) 

 

245 (59,2) 

 

235 (56,0) 

 

 

187 (50,5) 

 

 

214 (57,8) 

 

309 (59,2) 

 

306 (59,2) 

 

625 (59,5) 

 

626 (59,3) 

Leeftijd, jaren 

Gemiddeld (SD) 

 

66,8 (13,6) 

 

65,7 (14,4) 

 

61,0 (13,8) 

 

61,8 (13,4) 

 

57,6 (13,6) 

 

58,4 (13,3) 

 

53,8 (14,7) 

 

54,3 (14,5) 

 

53,5 (15,3) 

 

54,4 (15,0) 

Gewicht (kg) 

Gemiddeld, (SD) 

 

76,9 (16,3) 

 

78,4 (17,7) 

 

76,3 (15,9) 

 

76,2 (17,3) 

 

84,3 (22,3) 

 

86,6 (23,0) 

 

76,0 (18,5) 

 

76,7 (19,1) 

 

75,1 (21,2) 

 

75,1 (19,7) 

Ras, n (%) 

Blank 

Afro-Amerikaans 

Aziatisch 

Overig 

 

306 (94,7) 

8 (2,5) 

9 (2,8) 

 

281 (95,9) 

2 (0,7) 

10 (3,4) 

 

405 (97,8) 

(1,4) 

1 (0,2) 

2 (0,5) 

 

407 (96,9) 

6 (1,4) 

3 (0,7) 

4 (1,0) 

 

165 (44,6) 

158 (42,7) 

21 (5,7) 

26 (7,0) 

 

184 (49,7) 

156 (42,2) 

15 (4,1) 

15 (4,1) 

 

415 (79,5) 

44 (8,4) 

43 (8,2) 

20 (3,8) 

 

396 (76,6) 

50 (9,7) 

51 (9,9) 

20 (3,9) 

 

597 (56,8) 

148 (14,1) 

208 (19,8) 

93 (8,9) 

 

598 (56,7) 

158 (15,0) 

198 (18,8) 

101 (9,6) 

Type dialyse, n (%) 

Geen 

Hemodialyse 

Peritoneale dialyse 

 

323 (100) 

 

293 (100) 

 

 

379 (91,5) 

35 (8,5) 

 

 

405 (96,4) 

15 (3,6) 

 

 

354 (95,7) 

16 (4,3) 

 

 

353 (95,4) 

17 (4,6) 

 

 

469 (89,8) 

53 (10,2) 

 

 

461 (89,2) 

56 (10,8) 

 

 

938 (89,4) 

111 (10,6) 

 

 

938 (88,9) 

117 (11,1) 

eGFR (ml/min/1,73m2) 

Gemiddeld (SD) 

 

20,3 (11,5) 

 

20,3 (10,7) 

NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT 

CKD etiologie, n (%) 

Diabetische nefropathie 

Hypertensieve nefropathie 

 

109 (33,7) 

92 (28,5) 

 

98 (33,4) 

87 (29,7) 

 

74 (17,9) 

124 (30,0) 

 

95 (22,6) 

120 (28,6) 

 

199 (53,8) 

207 (55,9) 

 

222 (60,0) 

205 (55,4) 

 

185 (35,4) 

175 (33,5) 

 

181 (35,0) 

178 (34,4) 

 

342 (32,7) 

179 (17,1) 

 

315 (30,1) 

204 (19,5) 

CNS-stadium, n (%) 

Stadium 3 

Stadium 4 

Stadium 5 

 

72 (22,3) 

155 (48,0) 

96 (29,7) 

 

62 (21,2) 

143 (48,8) 

88 (30,0) 

 

 

 

414 (100) 

 

 

 

420 (100) 

 

 

 

370 (100) 

 

 

 

370 (100) 

 

 

 

522 (100) 

 

 

 

517 (100) 

 

 

 

1051 (100) 

 

 

 

1055 (100) 

Hs-CRP, n (%)   Zie volgende tabel voor gepoolde baseline gegevens. 



DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport roxadustat (Evrenzo®) bij de behandeling van symptomatische anemie bij chronische nierschade bij volwassenen | 20 mei 2021 

 

2021019661 Pagina 42 van 54 

<-ULN 

>ULN 

209 (65,3) 

111 (34,7) 

177 (60,4) 

116 (39,6) 

Hb (g/dL) 

Gemiddeld (SD) 

 

9,55 (0,75) 

 

9,55 (0,69 

IJzervoorraad bij baseline, n (%) 

Ferritine ≥100 ng/mL en TSAT≥20% 

Ferritine <100 ng/mL of TSAT<20% 

 

182 (56,3) 

51 (15,8) 

 

152 (51,9) 

64 (21,8) 

LDL (ng/dL) 

Gemiddeld (SD) 

 

100,6 

(40,0) 

 

102,8 (39,8) 

 

106,3 (39,4) 

 

102,2 (39,3) 

 

84,5 (34,0) 

 

84,5 (34,1) 

 

109,1 (38,8) 

 

109,2 

(35,9) 

 

88,3 (ND) 

 

88,2 (ND) 

SF-36 PF-subsore 

Gemiddeld (SD) 

 

38,5 (10,1) 

 

38,8 (10,6) 

 

41,3 (10,3) 

 

41,5 (9,9) 

 

38,6 (11,2) 

 

39,6 (11,4) 

 

40,5 (10,3)  

 

40,5 (10,2) 

NB NB 

SF-36 VT-subsore 

Gemiddeld (SD) 

 

43,6 (9,2) 

 

44,7 (10,2) 

 

49,8 (10,0) 

 

49,2 (10,0) 

 

51,7 (10,1) 

 

51,3 (9,8) 

 

48,4 (10,4) 

 

47,9 (10,7) 

NB NB 

Bloeddruk (mmHg) 

Gemiddeld (SD) 

 

95,6 (9,7) 

 

96,0 (9,2) 

 

95,2 (11,5) 

 

95,1 (11,6) 

 

101,4 (12,6) 

 

100,3 (12,4) 

 

99,3 (10,2) 

 

99,1 (9,9) 

 

99,1 (10,6) 

 

98,8 (10,9) 

 

NVT: niet van toepassing, NB: niet beschikbaar
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Baseline gegevens van de gepoolde studies met dialysepatiënten [12]. 

 

Variabele 

Gehele dialysepool Incidente dialyse subpool Stabiele dialyse subpool 

Roxadustat 
n = 2354 

ESA 
n = 2360 

Roxadustat 
n = 760 

ESA 
n = 766 

Roxadustat 
n = 1594 

ESA 
n = 1594 

Type dialyse bij baseline, n (%) 

Hemodialyse 

Peritoneale dialyse 

Onbekend 

 
2137 (90.8) 
215 (9.1) 

2 

 
2156 (91.4) 
204 (8.6) 

0 

 
680 (89.5) 
80 (10.5)  

0 

 
674 (88.0) 
92 (12.0) 

0 

1 
457 (91.4) 
135 (8.5) 

2 

 
1482 (93.0) 
112 (7.0) 

0 

Tijd sinds initiatie van dialyse, n (%) 

> 6 maanden 
>4 tot ≤ 6 maanden 

≤ 4 maanden 

 
1494 (63.5) 
99 (4.2) 
760 (32.3) 

 
1507 (63.9) 
86 (3.6) 
766 (32.5) 

 
0 
0 

760, (100) 

 
0 
0 

766, (100) 

 
1103 (93.5) 
76 (6.4) 
0 

 
1111 (94.6) 
62 (5.3) 
0 

CKD etiologie, n (%) 
Diabetische nefropathie 

Hypertensieve nefropathie 

Overig 

 
799 (33.9) 
684 (29.1) 
1155 (49.1) 

 
813 (34.4) 
707 (30.0) 
1126 (47.7) 

 
275 (36.2)  
232 (30.5)  
395 (52.0)  

 
268 (35.0) 
241 (31.5) 
395 (51.6) 

 
524 (32.9) 
452 (28.4) 
760 (47.7) 

 
545 (34.2) 
466 (29.2) 
731 (45.9) 

Hb (g/dL) 

Gemiddelde (SD) 

Mediaan 

Min, Max 

 
9.83 (1.28) 
10.05 
4.3, 12.3 

 
9.86 (1.28) 
10.10 
5.0, 12.2 

 
8.82 (1.22) 
8.88 

5.3, 12.0  

 
8.86 (1.20) 
8.87 

5.0, 12.0 

 
10.31 (1.00) 
10.47 
4.3, 12.3 

 
10.34 (1.02) 
10.50 
5.4, 12.2 

IJzervoorraad bij baseline, n (%) 
Ferritine ≥ 100 ng/mL en TSAT ≥ 20% 
Ferritine < 100 ng/mL of TSAT < 20% 

 
2042 (86.7) 
305 (13.0) 

 
2052 (86.9) 
304 (12.9) 

 
603 (79.3) 
155 (20.4) 

 
605 (79.0) 
161 (21.0) 

 
1439 (90.3) 
150 (9.4) 

 
1447 (90.8) 
143 (9.0) 
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Bijlage 6: Criteria voor exclusie van de PPS-populatie in de DOLOMITES studie [7] 

1 Subject who receives <2 weeks of study treatment. 

2 Subject without a valid corresponding Hb. A valid corresponding Hb is defined as an Hb value from 
the central laboratory that is measured at least 2 weeks after the first dose and was either before 
the last study drug intake or at maximum 3 days after the last drug intake. 

3 Prescribed study drug compliance during treatment <75% during the first 24 weeks or until EoT, 
whichever occurs first. 

4 Violation of inclusion or exclusion criteria which may affect the assessment of the efficacy of the 
study drug during the first 24 weeks or until EoT, whichever occurs first. 

5 Administration of wrong randomisation study drug for more than 1 week during the first 24 weeks or 
until EoT, whichever occurs first. 

6 Administration of prohibited concomitant medication affecting efficacy during the first 24 weeks or 
until EoT, whichever occurs first. 

7 Administration of rescue therapy significantly deviating from the protocol during the first 24 weeks or 
until EoT, whichever occurs first. 

EoT, end of treatment; Hb, haemoglobin . 
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Bijlage 7: Beoordeling risico op bias 

 
Toelichting: de open-label studie-opzet van alle geïncludeerde studies heeft waarschijnlijk weinig invloed op de objectieve, primaire uitkomstmaat (verhoging van Hb-spiegels). Daarnaast is 

dubbele blindering niet wenselijk aangezien er dan een dubbel-dummy design opgezet moet worden. De beoordeling van cardiovasculaire events gebeurde door een onafhankelijke 

commissie die wel was geblindeerd. 
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Bijlage 8 GRADE evidence profiel 

Directe vergelijkingen van roxadustat versus ESA bij de behandeling van anemie bij volwassen non-dialysepatiënten met CNS: GRADE-evidence profiel.  

DOLOMITES-studie 

Beoor deling kwaliteit van bewijs Aantal patiënten Effect 

Kwaliteit van bewijs Impor tantie 
Aantal 

studies 
Studieopzet Risk of bias Inconsistentie Indir ect bewijs Onnauwkeurigheid Ander e factoren Roxadustat ESA 

Relatief 

(95% BI) 

Absoluut 

(95% BI) 

Ver hoging van Hb-spiegels (percentage responders gedurende de eerste 24 weken en gemiddelde absolute verandering in Hb-spiegels na 28-36 weken) 

1  gerandomiseerde 

trials  

niet ernstig nvt  ernstig a niet ernstig niet gevonden  Percentage responders: 

256/286 (89.5% ) 

 

 

Toename Hb-spiegels: 

1,85 g/dL 

Percentage responders: 

213/273 (78.0% ) 

 

 

Toename Hb-spiegels: 

1,84 g/dL 

Responders: 

RR 1.15 

(1.07 tot 1.24) 

 

Responders: 

117 meer  per 1.000 

(van 55 meer tot 187 meer) 

 

Toename Hb-spiegels: 

Δ0,015 g/dL 

(-0,13 – 0,16 ) 

⨁⨁⨁◯ 

REDELIJK 

CRUCIAAL  

Kwaliteit van leven (follow-up 12-28 weken; vastgesteld met: SF-36 VT/PF-subscore, waarbij een hogere score duidt op een betere kwaliteit van leven.  Klinische relevantiegrens ≥3 punten) 

1  gerandomiseerde 

trials  

niet ernstig nvt  niet ernstig  niet ernstig  niet gevonden  Verandering in  

VT-subscore: 

4,09  

 

PF-subscore:  

0,91 

Verandering in  

VT-subscore:  

3,88  

 

PF-subscore:  

2,06 

-  VT-subscore:  

Δ-0.457  

(-1.66 - 0.74) 

 

PF-subscore: 

Δ-1,28 

 (-2,42 - 0,15) 

⨁⨁⨁⨁ 

HOOG  

CRUCIAAL  

Inc identie inter ventiegerelateerde ernstige (graad 3-5) ongunstige effecten 

1  gerandomiseerde 

trials  

niet ernstig nvt  niet ernstig  zeer ernstig b niet gevonden  17/323 (5,3% )  6/293 (2,0% )  RR 2.57 

(1.03 tot 6.43)  

32 meer  per 1.000 

(van 1 meer tot 111 meer)  

⨁⨁◯◯ 
LAAG 

CRUCIAAL  
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Beoor deling kwaliteit van bewijs Aantal patiënten Effect 

Kwaliteit van bewijs Impor tantie 
Aantal 

studies 
Studieopzet Risk of bias Inconsistentie Indir ect bewijs Onnauwkeurigheid Ander e factoren Roxadustat ESA 

Relatief 

(95% BI) 

Absoluut 

(95% BI) 

Inc identie stakers als gevolg van ongunstige effecten 

1  gerandomiseerde 

trials  

niet ernstig nvt  niet ernstig  zeer ernstig b niet gevonden  4/323 (1,2% )  0/293 (0% )  RR 8.17 

(0.44 tot 151.05)  

NB ⨁⨁◯◯ 
LAAG 

CRUCIAAL  

BI: Betrouwbaarheidsinterval; RR: Risk ratio, NB: niet beschikbaar, NVT: niet van toepassing. 
 
Verklaringen: 
a. Patiënten moesten een Hb≤10,5 g/dL hebben om geïncludeerd te worden in de studie. Volgens de Nederlandse richtlijn is er pas bij een Hb<10,0 een indic atie om met een ESA behandeld te worden.  
b. Eén of twee default klinische relevantiegrens (0,75 en/of 1,25) worden overschreden. Daarnaast zijn er zeer weinig events in beide behandelarmen waardoor er geen sprake is van een optimal information size. Een aantal events méér 

in een behandelarm, verandert het relatieve risico namelijk  aanzienlijk. Daarom is er twee keer afgewaardeerd voor onnauwkeurigheid. 
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Directe vergelijkingen van roxadustat versus ESA bij de behandeling van anemie bij volwassen dialysepatiënten met CNS: GRADE-evidence profiel. 

HIMALAYAS, SIERRAS, ROCKIES en PYRENEES studies 

Beoor deling kwaliteit van bewijs Aantal patiënten Effect 

Kwaliteit van bewijs Impor tantie 
Aantal 

studies 
Studieopzet Risk of bias Inconsistentie Indir ect bewijs Onnauwkeurigheid Ander e factoren r oxadustat 

ESA 

(dar bepoëtine/epoëtine) 

Relatief 

(95% BI) 

Absoluut 

(95% BI) 

Ver hoging van Hb-spiegels bij incidente dialysepatiënten; Hb-correctie (percentage responders gedurende week 28-36 en gemiddelde absolute verandering in Hb-spiegels na 28-36 weken.  

Default klinische relevantiegrens 0,75 en 1,25 bij RR responders; klinische relevantiegrens ≥0,75 g/dL bij toename Hb-spiegels)  

4  gerandomiseerde 

trials  

niet ernstig  niet ernstig  niet ernstig  niet ernstig  niet gevonden  Percentage responders  

453/756 (59,9% )  

 

 

 

Toename Hb-spiegels: 

2,17 g/dL 

Percentage responders  

452/759 (59,6% )  

 

 

 

Toename Hb-spiegels: 

1,89 g/dL 

Responders: 

RR 1,01 

(0,93 tot 1,09)  

Responders: 

6 meer  per 1.000 

(van 42 minder tot 54 

meer)  

 

Toename Hb-spiegels: 

Δ0,28 g/dL 

(0,11-0,45) 

⨁⨁⨁⨁ 

HOOG  

CRUCIAAL  

Ver hoging van Hb-spiegels bij stabiele dialysepatiënten; ESA-conversie (percentage responders gedurende week 28-36 en gemiddelde absolute verandering in Hb-spiegels na 28-36 weken)  

4  gerandomiseerde 

trials  

niet ernstig  niet ernstig  niet ernstig  niet ernstig  niet gevonden  Percentage responders  

978/1379 (70.9% )  

 

 

 

Toename Hb-spiegels: 

0,58 g/dL 

Percentage responders  

959/1417 (67.7% )  

 

 

 

Toename Hb-spiegels: 

0,28 g/dL 

Responders: 

RR 1,05 

(1,00 tot 1,10) 

Responders: 

34 meer  per 1.000 

(van 0 minder tot 68 

meer)  

 

Toename Hb-spiegels: 

Δ0,30 g/dL 

(0,228 - 0,373) 

⨁⨁⨁⨁ 

HOOG  

CRUCIAAL  
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Beoor deling kwaliteit van bewijs Aantal patiënten Effect 

Kwaliteit van bewijs Impor tantie 
Aantal 

studies 
Studieopzet Risk of bias Inconsistentie Indir ect bewijs Onnauwkeurigheid Ander e factoren r oxadustat 

ESA 

(dar bepoëtine/epoëtine) 

Relatief 

(95% BI) 

Absoluut 

(95% BI) 

Kwaliteit van leven bij stabiele dialysepatiënten; ESA-conversie (follow-up 12-28 weken; vastgesteld met: SF-36 VT/PF-subscore, waarbij een hogere score duidt op een betere kwaliteit van leven.  Klinische relevantiegrens ≥3 punten) 

1  gerandomiseerde 

trials  

niet ernstig  ernstig a niet ernstig  niet ernstig  niet gevonden  Verandering in  
VT-subscore: 

0,96 
 
 
 

PF-subscore: 
-0,4 

Verandering in  
VT-subscore: 

0,15 
 
 
 

PF-subscore: 
-0,2 

-  VT-subscore: 

Δ0,86  

(-0,12 – 1,8) 

 

PF-subscore: 

Δ-0,21 

(-0,65 - 1,06) 

⨁⨁⨁◯ 

REDELIJK  

CRUCIAAL  

Inc identie inter ventiegerelateerde ernstige (graad 3-5) ongunstige effecten bij alle dialysepatiënten (stabiel + incident) 

4  gerandomiseerde 

trials  

niet ernstig  niet ernstig  niet ernstig  niet ernstig b niet gevonden  70/2354 (3.0% )  38/2360 (1.6% )  RR 1,58 

(1,25 tot 2,73)  

9 meer  per 1.000 

(van 4 tot 28 meer)  

⨁⨁⨁⨁ 

HOOG 

CRUCIAAL  

Inc identie stakers als gevolg van interventiegerelateerde ongunstige effecten  alle dialysepatiënten (stabiel + incident) 

4  gerandomiseerde 

trials  

niet ernstig  niet ernstig  niet ernstig  niet ernstig b niet gevonden  46/2354 (2,0% )  9/2360 (0,4% )  RR 5,12 

(2,51 tot 10,44)  

16 meer  per 1.000 

(van 1 tot 16 meer)  

⨁⨁⨁⨁ 

HOOG 

CRUCIAAL  

BI: betrouwbaarheidsinterval; RR: Risk ratio 
 
Verklaringen: 
a. De resultaten met betrekking tot de kwaliteit van leven zijn maar van 1 van de 4 studies met dialysepatiënten (PYRENEES) beschikbaar.  

b. Ook hier zijn de percentages patiënten die een ernstig ongunstig effect ervaren of de behandeling staken vanwege ernstige ongunstige effecten erg laag. Een aantal events méér in een behandelarm heeft echter geen groot effect op 
het relatieve risico. Daarom is er bij deze GRADE-beoordeling niet afgewaardeerd vanwege onnauwkeurigheid door een suboptimal information size.   
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1 Inleiding 

In dit rapport worden de (meer)kosten geraamd ten laste van het farmaciebudget, 

die ontstaan als roxadustat (Evrenzo®) wordt opgenomen op lijst 1B van het GVS. 

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 gelijke waarde heeft ten opzichte van de vergelijkende behandeling.  

1.1 Geregistreerde indicatie 

Roxadustat (Evrenzo®) is onderdeel van de parallelle vergoedingsprocedure van 

ZIN-CBG, de CHMP heeft op 24 juni 2021 een positieve opinie afgegeven voor de 

volgende indicatie: Behandeling van symptomatische anemie bij chronische 

nierschade (CNS) in volwassen patiënten. Roxadustat is een hypoxia-inducible factor 

prolyl hydroxylase inhibitor (HIF-PHI), wat een nieuwe klasse geneesmiddelen voor 

de behandeling van anemie geassocieerd met chronische nierziekte is.  

 

De startdosering voor patiënten met een gewicht <100kg staat gelijk aan een 

dosering van 70mg roxadustat 3 keer per week. Voor patiënten met een gewicht ≥ 

100kg zal dat 100mg 3x per week zijn. Dosisaanpassingen naar boven of beneden 

zijn geïndiceerd bij een te hoog of te laag hemoglobine (Hb) (1). Behandelingsduur 

is levenslang tot overlijden of tot aan eventuele niertransplantatie. 

 

1.2 Plaats in het behandelalgoritme 

Volgens nationale richtlijnen voor renale anemie (Renale anemie bij chronische 

nierschade 2018) wordt er over het algemeen pas gestart met de behandeling met 

een Erythropoietin Stimulating Agent (ESA bij symptomen en/of ernstige renale 

anemie, namelijk bij een hemoglobine (Hb) gehalte van <6,2 mmol/l. (2) Hierbij 

dient tevens ijzertherapie (oraal/intraveneus) onvoldoende effectief te zijn of veel 

bijwerkingen te veroorzaken. Er wordt geen voorkeur voor een specifieke ESA 

vermeld in de richtlijnen. 

 

Patiënten die met een ESA behandeld worden kunnen zowel extramuraal, wanneer 

de patiënt geen dialyse nodig heeft, als intramuraal, bij dialyse behandeld worden 

met een ESA. In de extramuraal setting worden patiënten met renale anemie op dit 

moment, via subcutane injectie, behandeld met darbepoëtine (Aranesp®), epoëtine 

bèta (NeoRecormon®), epoëtine alfa (Binocrit® en Eprex®), epoëtine zèta 

(Retacrit®) en methoxypolyethyleenglycol-epoëtine bèta (Mircera®).  

Roxadustat is de eerste orale therapie die de huidige ESAs kan vervangen. De 

registratiehouder geeft aan dat zij verwacht dat roxadustat gelijkwaardig 

gepositioneerd wordt met de andere ESAs. Dit wordt ondersteund door meerdere 

non-inferioriteit fase 3 studies, waarin roxadustat direct vergeleken wordt met 

meerdere ESAs. (1)  

 

Voor dit indicatiegebied kan onderscheid gemaakt worden tussen twee markten, de 

intramurale (dialyse) markt en de extramurale (non-dialyse) markt. De intramurale 

markt wordt niet tot het farmaciebudget gerekend.  
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In de SmPC wordt geadviseerd dat alleen bij valide klinische redenen dat conversie 

naar roxadustat bij dialysepatiënten die reeds op een ESA zijn ingesteld, enkel dient 

te worden overwogen bij valide klinische redenen in verband met een mogelijk, licht 

verhoogd cardiovasculair- en mortaliteitsrisico.  (1) Het Zorginstituut verwacht 

derhalve dat slechts een zeer klein deel van de intramurale patiënten (die doorgaans 

wordt gedialyseerd) zal overstappen op roxadustat. Er wordt dus aangenomen dat 

het aandeel intramurale overstappende patiënten nihil is. In deze 

budgetimpactanalyse wordt dus alleen rekening gehouden met de extramurale, non-

dialyse patiënten. De verwachting is dat voor deze patiënten roxadustat uit het 

farmaciebudget wordt bekostigd.    

 

Het Zorginstituut verwacht dat patiënten voornamelijk zullen overstappen omdat 

roxadustat, in tegenstelling tot de andere ESAs, een orale therapie is.   
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2 Uitgangspunten 

 

2.1 Aantal patiënten 

Voor de inschatting van het aantal patiënten dat mogelijk in aanmerking komt voor 

extramurale behandeling met roxadustat heeft het Zorginstituut, gezien de 

therapeutische gelijke waarde, gekeken naar het gebruik van ESAs in de praktijk in 

Nederland op basis van de GIP databank (3).  

 

Het totaal aantal prevalente extramurale gebruikers van ESAs binnen de ATC-groep 

”B03X: Overige middelen bij anemie” was 15.380 in 2019. Dit waren er 15.265 in 

2018 en 15.620 in 2017. In 2020 waren dit er 14.734, maar vanwege de 

coronapandemie wordt dit jaar als niet representatief beschouwd. Er is dus een 

vlakke trend waar te nemen over de afgelopen 3 jaar. (3)  Om die reden neemt het 

Zorginstituut aan dat het aantal prevalente patiënten gelijk blijft gedurende de 3 

jaar van deze BIA en wordt uitgegaan van 2019 (15.380 patiënten). Tevens neemt 

het Zorginstituut aan dat het aantal incidente patiënten gelijk is aan het aantal 

patiënten dat jaarlijks overlijd. Hierdoor zal het aantal patiënten dat in aanmerking 

komt voor een ESA over jaar 1, jaar 2 en jaar 3 gelijk blijven.  

 

Lange termijn veiligheid (met name cardiovasculair risico) van ESAs gaf de 

afgelopen jaren aanleiding tot een terughoudender beleid voor het gebruik van deze 

geneesmiddelen. (2) Vanuit dit oogpunt verwacht de registratiehouder in de eerste 

3 jaar na marktintroductie van roxadustat terughoudendheid van de voorschrijvers 

totdat er op het gebied van lange termijn veiligheid meer duidelijk is. Daarnaast is 

op dit moment ook geen meerwaarde aangetoond van de HIF-PHI ten opzichte van 

de ESAs. (4) Hierdoor verwacht de registratiehouder na 3 jaar een marktaandeel 

van 20% voor de totale groep van nieuwe klasse geneesmiddelen (HIF-PHI) 

waaronder roxadustat valt. In totaal zullen 4 nieuwe geneesmiddelen in deze klasse 

naar verwachting het marktaandeel verdelen. Informatie uit de Horizonscan 

Geneesmiddelen sluit bij deze verwachting aan, waarbij ook met name op het vlak 

van lange termijn veiligheid terughoudend beleid wordt verwacht. (4) Omdat 

roxadustat naar verwachting als eerste beschikbaar komt wordt aangenomen dat de 

marktpenetratie van roxadustat 10% is in jaar 3. De marktpenetratie van de andere 

HIF-PHI’s zal naar verwachting in jaar 3 samen ook 10% zal zijn.  

 

 

Tabel 1: Geschatte aantal  volwassen patiënten met anemie bij chronische 

nierschade, ook wel chronische nierinsufficiëntie, dat jaarlijks in aanmerking komt 

voor behandeling met roxadustat. 

 

 Jaar 1 Jaar 2  Jaar 3 

Extramurale gebruikers ESAs (3) 15.380 15.380 15.380 

Marktpenetratie 2,50% 5,00% 10,00% 

Totaal 385 769 1538 

    

Totale aantal patiënten dat jaarlijks voor 

roxadustat in aanmerking komt 385 769 1538 
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2.2 Substitutie  

Aangezien roxadustat naar verwachting non-inferieur is aan verschillende ESAs en 

de richtlijn geen voorkeur uitspreekt voor een ESA bij behandeling van anemie bij 

chronische nierschade, neemt het Zorginstituut aan dat substitutie evenredig plaats 

zal vinden bij alle ESAs die extramuraal worden gebruikt (2). Van elke ESA zal dus 

het percentage van de aangenomen marktpenetratie af gaan, waardoor bij scenario 

1 in jaar 3 van elke ESA 10% overstapt naar roxadustat. De ESAs die 

gesubstitueerd worden zijn epoetine (alfa, bèta en zèta), darbepoetine alfa en 

methoxypolyethyleenglycolepoetine bèta (3).  

 

2.3 Kosten per patiënt per jaar 

Het Zorginstituut heeft therapeutisch gelijke waarde vergeleken met de 

verschillende ESAs heeft geconcludeerd. Hierdoor wordt door de registratiehouder 

uitgegaan van een gelijke prijs met de het gewogen gemiddelde van de in 

Nederland extramuraal gebruikte ESAs. De registratiehouder geeft de volgende 

lijstprijzen per verpakking van 12 tabletten: 

- 20 mg: €61,24 

- 50 mg: €153,10 

- 70 mg: €214,34 

- 100 mg: €306,21 

- 150 mg: €459,31 

 

De in de DOLOMITES trial (van niet dialyse-patiënten) gebruikte gemiddelde 

dosering is gelijk aan 31,9 mg per dag. In de trial werd de startdosering aangepast 

op basis van gewicht (tot 70 kg 210 mg per week, vanaf 70 kg 300 mg per week). 

In de registratie is deze doseringsgrens echter op 100 kg i.p.v. 70 kg gezet. De 

dosering werd in de trial aangepast naar aanleiding van het Hb gehalte van de 

patiënten. In de eerste 24 weken van de studie gebruikten patiënten gemiddeld 

36,4 mg per dag, vanaf week 24 was dit gemiddeld 29 mg per dag. Het is 

aannemelijk dat deze lagere dosis representatief is voor de patiënten in Nederland 

omdat uit wordt gegaan van de hogere gewichtsgrens van 100 kg in de registratie. 

Het Zorginstituut gaat hierdoor uit van een de gemiddelde dosis van 29 mg per dag. 

(1, 5, 6).  

 

Hierdoor komt de gemiddelde prijs per dag uit op (29/20) * (€61,24/12) = €7,40. 

Bij een gebruik van 365 dagen per jaar komt de prijs hierdoor uit op €2.701.  

 

Op basis van gegevens uit de GIP databank zijn de gedeclareerde kosten per DDD 

van de ESAs bepaald. Er is gebruik gemaakt van de gedeclareerde kosten per DDD 

van de gehele groep ESAs en niet de lijstprijs omdat epoetine alfa, béta en zéta 

onder dezelfde ATC code vallen, hierdoor is het niet mogelijk om onderscheid te 

maken tussen deze ESAs in het marktaandeel. De gedeclareerde kosten per DDD 

van deze groep is gelijk aan €7,40, waardoor de kosten per DDD gelijk zijn aan de 

kosten van roxadustat. (1) In lijn met de kosten van roxadustat worden 365 

behandeldagen per jaar aangehouden, waardoor de kosten per jaar gelijk zijn aan 

€2.701. In tabel 2 staan deze kosten weergeven. 
 

  
 
 
 
 

 



DEFINITIEF | Budgetimpactanalyse van roxadustat (Evrenzo®) voor de behandeling van symptomatische anemie bij 

chronische nierschade bij volwassenen | 30 juni 2021 

 

2020054463 Pagina 9 van 15 

Tabel 2 Substitutie door epoetine stimulerende geneesmiddelen (ESAs) 

 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 

Aantal gesubstitueerde 

patiënten 

385 769 1538 

Kosten per dag €7,40 €7,40 €7,40 

Dagen 365 365 365 

Totale substitutie € 1.039.885 € 2.077.069 € 4.154.138 

 

In tabel 3 zijn de kosten per patiënt van zowel roxadustat als een gewogen 

gemiddelde van de vergelijkende ESAs weergeven.  

 

Tabel 3: Kosten per patiënt voor toepassing van roxadustat en Darbepoëtine, 

Epoëtine (alfa, bèta en zèta) en Methoxypolyethyleenglycol-epoëtine bèta bij de 

behandeling van volwassen patiënten met anemie bij chronische nierschade (CNS), 

ook wel chronische nierinsufficiëntie (CNI), ongeacht of de patiënt dialyseert of niet 

 roxadustat   

Darbepoëtine, Epoëtine en 

Methoxypolyethyleenglycol

-epoëtine bèta – gewogen 

gemiddelde 

Dagen per jaar 365 365 

Inkoopkosten per dag (A.I.P.) €7,40 €7,40 

   

Totale kosten per jaar  €2.701  €2.701 

* gebaseerd op de DDD van de WHO 

 

2.4 Aannames 

 

De berekeningen zijn gebaseerd op de volgende aannames: 

- Patiënten die op dit moment een intramurale ESA gebruiken zullen dit 

blijven doen.  

- Roxadustat substitueert de ESAs evenredig aan het marktaandeel. 

- Therapietrouw is 100%. 

- De marktpenetratie van de totale groep HIF-PHI’s zal 20% zijn. Hiervan is 

de marktpenetratie van roxadustat is 10% in jaar 3.  

- Het aantal prevalente patiënten blijft gelijk over de jaren. Daarnaast 

compenseert het aantal overleden patiënten de incidentie. Hierdoor zal het 

aantal patiënten over jaar 1, jaar 2 en jaar 3 naar verwachting gelijk 

blijven.  
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3 Budgetimpactanalyse 

 

3.1 Budgetimpact: alleen geneesmiddelkosten  

In Tabel 4 staat een overzicht van de totale budgetimpact wanneer roxadustat aan 

het bestaande behandelingsarsenaal wordt toegevoegd bij de indicatie: : 

Behandeling van symptomatische anemie bij chronische nierschade in volwassen 

patiënten. In de tabellen voor de verschillende scenario’s zijn alleen de 

geneesmiddelkosten meegenomen, mogelijke extra kosten of besparingen ten laste 

van het bredere gezondheidsbudget zijn hierbij buiten beschouwing gelaten.  

 

De registratiehouder heeft aangegeven dat zij verwacht dat op zijn vroegst 

roxadustat in oktober 2021 commercieel beschikbaar komt. Daarnaast heeft de 

Minister van Medische Zorg en Sport aangegeven dat roxadustat en de ESAs naar 

verwachting per 1 januari 2022 overgeheveld worden naar het intramurale budget.  

 

Het Zorginstituut verwacht dat voor de maanden dat roxadustat naar verwachting 

binnen het GVS beschikbaar is (oktober – december 2021) maximale 

marktpenetratie van 1,25% en hieruit volgend maximaal 48 (3/12 * 385 * 

1,25%/2,50%) patiënten. Het potentiele kostenbeslag voor deze maanden zal naar 

verwachting ongeveer € 32.496 bedragen. Door substitutie mee te rekenen 

verwacht het Zorginstituut ook in deze maanden een budgetimpact van €0.  

 

Tabel 4: Raming van de totale kosten van de toevoeging van roxadustat aan het 

behandelarsenaal van de behandeling van volwassen patiënten met anemie bij 

chronische nierschade. 

 

Jaar 

Markt-

penetratie 

 

Aantal 

patiënten 

Totale kosten 

/jaar 

roxadustat 

Besparingen 

door 

substitutie 

 

Totale 

kosten/jaar 

inclusief 

substitutie 

1 2,50% 385 € 1.039.885 € 1.039.885 € 0 

2 5,0% 769 € 2.077.069 € 2.077.069 € 0 

3 10,0% 1538 € 4.154.138 € 4.154.138 € 0 
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4 Conclusie 

In de budgetimpactanalyse wordt uitgegaan van 1538 patiënten die in jaar 3 

roxadustat zullen gebruiken. Voor de kosten wordt €7,40 per dag aangehouden. 

Voor substitutie wordt uitgegaan van €7,40 per gedeclareerde DDD van de ESAs.   

 

Het totale kostenbeslag van roxadustat zal naar verwachting uitkomen op €4,2 

miljoen in jaar 3. Rekening houdend met gelijke therapeutische waarde, de mate 

van substitutie per ESA, marktpenetratie zal opname op lijst 1B van het GVS van 

roxadustat (Evrenzo®) bij : Behandeling van symptomatische anemie bij chronische 

nierschade in volwassen patiënten, niet gepaard gaan met meerkosten. 

 

Hiernaast wil het Zorginstituut opmerken dat de Minister van Medische Zorg en 

Sport als voornemen heeft om extramuraal gebruikte ESAs, inclusief roxadustat, per 

1 januari 2022 over te hevelen naar het (intramurale) ziekenhuisbudget. Vanaf het 

moment van overheveling zal budgetimpactanalyse niet meer representatief zijn. 

Het Zorginstituut verwacht dat in de maanden dat roxadustat naar verwachting 

commercieel beschikbaar is binnen het GVS (oktober – december 2021) 48 

gebruikers en een maximaal kostenbeslag van € 32.496. Voor deze maanden 

verwacht het Zorginstituut netto ook geen budgetimpact. 

 

 

 

De inhoudelijke bespreking is afgerond in de Wetenschappelijke Adviesraad 
(WAR) vergadering van 28 juni 2021. 
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